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P.C. Hooft na 350 jaar
Ten geleide
Op 21 mei 1647 overleed P.C. Hooft, in de zeventiende eeuw al bestempeld als de
leider van de Nederlandse dichters en ook in later tijden een ‘klassieker’ gebleven.
Zijn grote betekenis voor de Nederlandse taal- en letterkunde heeft de redactie van
TNTL doen besluiten in dit herdenkingsjaar een themanummer te wijden aan ‘den
Hooftschrijver en keurighsten opbouwer der Duitsche taele’, zoals Brandt de
Amsterdamse burgemeesterszoon in zijn biografie kenschetst.
Het doel van deze aflevering is niet zozeer Hoofts positie in het geheel van de
zeventiende-eeuwse literatuur te bepalen - over dat onderwerp is immers in de
aanzienlijke hoeveelheid publicaties bij de herdenking van het vierhonderdste
geboortejaar in 1981, en bij de verschijning van de Lyrische poëzie in 1994,
geëditeerd door P. Tuynman en G.P. van der Stroom, al veel te berde gebracht.
Buiten die gelegenheden om is Hoofts veelzijdige oeuvre eveneens regelmatig
onderwerp van beschouwing geweest, ook in de laatste decennia. Indachtig de
grote hoeveelheid studies, zowel over afzonderlijke delen van Hoofts werk als over
het belang van zijn gehele oeuvre, heeft de redactie een viertal auteurs gevraagd
een bijdrage te leveren over een huns inziens relevante onderzoeksvraag.
De redactie had, nog voordat zij het plan voor een themanummer opvatte, een
artikel ontvangen over een van de desiderata uit het onderzoek: een reconstructie
van de verspreiding van Hoofts handschriften na zijn dood. Na langdurig en geduldig
speurwerk heeft G.P. van der Stroom deze overlevering ontraadseld. De redactie
dankt de auteur voor zijn instemming met een latere publicatiedatum van zijn betoog
dan aanvankelijk was voorzien. De overige drie artikelen - de vierde bijdrage, die
betrekking zou hebben op de Historien, moest door ziekte van de auteur helaas
vervallen - geven een thematische benadering van Hoofts nalatenschap te zien. In
twee gevallen is deze gekoppeld aan een genre. Jan Konst analyseert de relatie
tussen fortuin, noodlot en voorzienigheid in de vijf drama's; Wiel Kusters toetst aan
de hand van het lyrische werk de weerklank van zeventiende-eeuws
natuurwetenschappelijk gedachtengoed over visualiteit. H. Duits evalueert ten slotte
Hoofts opvattingen over vrijheid en vrede in relevante onderdelen van het oeuvre.
De artikelen weerspiegelen de thematische inslag van het huidige onderzoek; ook
bij deze benaderingswijze blijkt de veelzijdige belezenheid van de Muider drost en
het bedachtzame vernuft waarmee hij zijn ideeën op papier heeft gebracht.
Graag dankt de redactie de auteurs voor hun medewerking, met name voor hun
bereidwilligheid inzake de tijdslimiet en de omvang van de artikelen.
Namens de redactie,
G.R.W. Dibbets
Lia van Gemert
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G.P. van der Stroom
*
De geschiedenis van de Hooft-handschriften ontraadseld
Abstract - The majority of the original manuscripts of the works of P.C. Hooft have
come down to us, although they are spread in a clearly random fashion among a
number of libraries. There is every reason to assume that these manuscripts were
still together at the time of his sudden death in 1647. By far the greater part has
been housed in Amsterdam since 1743, while another substantial amount surfaced
in Utrecht only 150 years ago. These manuscripts were scattered in their turn. How,
when, why and by whom Hooft's written legacy became separated, remained unclear,
in spite of attempts at clarification. This enigma has now been solved by, among
other things, a study of the provenance of the papers of both his son Arnout and his
father Mayor C.P. Hooft.
Van de handschriften van P.C. Hooft (1581-1647) is uitzonderlijk veel bewaard
gebleven. Verreweg de meeste behoorden in de achttiende eeuw tot de collectie
van Gerard van Papenbroeck (1673-1743), die ze in 1743 vlak voor zijn dood en
bloc heeft geschonken aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre. Zij berusten nu
1
in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Naast de collectie-Papenbroeck
bleek er midden vorige eeuw nog een tweede belangrijke Hooft-verzameling te
bestaan die toen in het bezit was van mr. J.A. Grothe te Utrecht. Iets eerder had
het Provinciaal Archief van Utrecht in 1840 een aantal Hooftiana verworven als
2
onderdeel van een verzameling afkomstig uit de zogenaamde collectie-Booth.
Afgezien van een paar verspreide handschiften, enkele na Hoofts dood verloren of
3
4
vermist geraakte en enkele waarvan nooit een spoor te voorschijn gekomen is,
bevatten deze drie collecties samen autografen van bijna al Hoofts werken en aldus,
naar wij mogen aannemen, alles of nagenoeg alles wat hij bij zijn plotselinge dood
in Den Haag in 1647 aan handschriften had achtergelaten. De geschiedenis van
de Hooft-handschriften komt dan ook in essentie neer op een beantwoording van
de vraag hoe Hoofts papieren nalatenschap over deze drie collecties verspreid is
geraakt.
De eerste die een systematisch onderzoek hiernaar heeft ondernomen is P.
Leendertz Jr.; de resultaten daarvan heeft hij neergelegd in zijn onuitgegeven studie
5
‘Geschiedenis der handschriften van Hooft’ uit 1929. Zijn belangrijkste vondst was
dat Van Papenbroeck het overgrote deel van zijn Hooft-collectie in of kort na 1720
door schenking verwierf uit het sterfhuis van Hoofts laatste nazaat, Johanna
6
Constantia Hooft (1660-1719). Tot dat moment waren die handschriften dus in de
familie gebleven. Des te raadselachtiger is het dat een andere, niet onaanzienlijke
collectie later in handen blijkt te zijn gekomen van mr. Grothe. Tot die verzameling
behoorden wat doorgaans hs. G wordt genoemd (de Baeto en enkele losse hand-
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schriften en niet-autografe afschriften van gedichten), de Reis-heuchenis en een
9
paar honderd brieven van en aan Hooft. Bovendien bezat Grothe, waaraan
Leendertz Jr. en de jongste bezorger van Hoofts brieven H.W. van Tricht geen of
nauwelijks aandacht besteedden, een aantal handschriftelijke, voor de Nederlandsche
10
Historien gebruikte bronnen, een grote partij handschriften van Hoofts vader C.P.
11
Hooft (1547-1626) en een minutenboek van Hoofts zoon Arnout Hellemans Hooft
12
(1629-1680), een, zoals nog blijken zal, belangrijk gegeven. Al zijn Hooftiana heeft
Grothe bij zijn leven weggeschonken, maar aan verschillende begiftigden en op
verschillende tijdstippen.
Ondanks vele naspeuringen bleef Van Tricht, die de handschriftelijke geschiedenis
van de brieven heeft nagegaan, in het duister tasten ten aanzien van de vraag hoe
13
de Hooft-brieven in de collectie-Grothe terechtgekomen zijn. Daarmee bleef de
stand van wetenschap zoals Leendertz Jr. die in 1929 concluderend weergaf:
Wij hebben dus een vrij nauwkeurig overzicht kunnen geven van de
lotgevallen der handschriften van Hooft. Wij weten alleen nog niet, hoe
het archief te Utrecht en Mr J.A. Grothe hun handschriften gekregen
hebben.
Inmiddels weet ik dat wel en bovendien is nu ook duidelijk langs welke weg de
Hooftiana die het Provinciaal Archief van Utrecht in 1840 verwierf, tevoren in de
collectie-Booth gekomen waren.
Na het verschijnen in 1855 van het eerste deel van J. van Vlotens editie van P.C.
Hoofts Brieven, blijkt mr. J.A. Grothe (1815-1899), landeigenaar en secretaris van
14
het Historisch Genootschap te Utrecht, in het bezit van Hooft-handschriften te zijn.
In het voorwoord van deel II zegt Van Vloten dat Grothe hem zijn verzameling (niet
alleen de brieven) ‘met de voorbeeldigste onbekrompenheid ter beschikking’ had
gesteld en verder dat die handschriften ‘in het toevallige bezit’ van Grothe waren
15
gekomen. Daarna kon Leendertz Sr. ze gebruiken voor zijn editie van Hoofts poëzie
(1871-1875). Al deze Hooft-handschriften schonk Grothe vervolgens aan Nicolaas
Beets, die ze later in 1894 overdroeg aan de Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen. Sinds 1937 berusten deze in bruikleen bij de Koninklijke
16
Bibliotheek.
Maar Grothe bezat, zoals boven al even opgemerkt, meer Hooftiana: handschriften
van Hoofts vader C.P. Hooft en van zijn zoon Arnout. Stukken van C.P. Hooft en
enkele door P.C. Hooft voor de Nederlandsche Historien gebruikte handschriftelijke
bronnen schonk Grothe aan het Gemeente-archief van Amsterdam, andere papieren
van C.P. Hooft kwamen uit zijn collectie in het bezit van de Universiteitsbibliotheek
17
van Amsterdam. De brief-minuten van Arnout gingen dezelfde weg als Hoofts
gedichten en brieven. Grothe's collectie bevatte dus papieren van drie generaties
Hooft. Bij een provenance-onderzoek als waar het hier om gaat, is het uiteraard van
groot belang het geheel van een partij handschriften als deze in het oog te houden.
Door zich bij hun overwegingen te beperken tot een geïsoleerd onderdeel van de
Grothe-collectie, de handschriften betrekkelijk P.C. Hooft zelf, of daarbinnen zelfs
alleen tot de brieven, zagen Leendertz Jr. en Van Tricht voorbij aan de sleutel die
besloten ligt in de minuten van Arnout. Deze vormen immers een directe aanwijzing
dat Grothe's collectie als geheel in 1680 bij Arnouts overlijden behoord moet hebben
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tot diens nalatenschap en bovendien daarna bij elkaar gebleven moet zijn tot Grothe
18
zijn Hooftiana verwierf. De kans is daarom groot dat die, net als en samen met de
door Van Papenbroeck verworven handschriften, ook na Arnouts dood vooreerst
in de familie zijn gebleven.

Hoe Grothe zijn Hooft-handschriften verwierf; de collectie-Booth
19

Langs welke weg zijn Hooftiana bij ‘de stille geleerde’ Grothe terechtgekomen?
Voor wat de brieven aangaat was Van Tricht, op grond van Van Vlotens formulering
‘het toevallige bezit’, ervan overtuigd dat dit door vererving het geval moet zijn
20
geweest, terwijl Tuynman in zijn door mij bezorgde nieuwe tekstuitgave van P.C.
Hoofts Lyrische poëzie een verband vermoedde met de collectie-Booth die de
Provincie Utrecht in 1840 had verworven en waarin enkele handschriften
voorkwamen, waaronder dat van Vanden levene ons heren, die Hooft onder ogen
21
of zelfs onder zijn pen heeft gehad. Tuynman zocht de schakel tussen Hooft en
de collectie-Booth o.a. bij Lap van Waveren die met Cornelis Booth verwant was
22
en met wie Hooft correspondeerde, maar vond uiteindelijk het antwoord bij Grothe
zelf: Grothe schreef aan de historicus Fruin dat hij ‘onderhands eigenaar [was
geworden] van een groote verzameling van handschriften, en bloc overgenomen
van de familie d'Ivoy. Onder die verzameling behoorde eene collectie Hooftiana,
handschriften van Hooft zelven en van den Muiderkring, door Leendertz en Van
23
Vloten gebruikt en uitgegeven.’
Toch was met deze vondst de herkomst van hs. G nog geenszins verklaard, want:
‘hoe kwam de collectie-Grothe tevoren in bezit van de familie d'Ivoy? En open is
nog steeds de vraag welke weg de Hooftiana hadden gevolgd die zich in 1840 in
24
de collectie-Booth bevonden. Of is er toch een connectie Booth-d'Ivoy?’
Die connectie blijkt er inderdaad te zijn. Op Tuynmans eerste en derde vraag
vond ik het antwoord in een stuk uit het archief van het Rijksarchief van de Provincie
Utrecht. Het is het contract uit 1840 tussen M.L.M. d'Hangest baron d'Yvoy en
Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin geregeld wordt dat d'Yvoy voor vierduizend
gulden aan de Provincie verkoopt:
Eene verzameling diplomata, charters, handschriften en andere
papieren, oorspronkelijk uit de verzamelingen van Buchel, Lap van
Waveren, Prof. Matthaeus, Everard en Cornelis Booth, van wie dezelve
op den Heere van der Capellen van Mijdrecht bij erfregt zijn overgegaan
en vervolgens na overlijden van deszelfs tweeden zoon, [via] wijlen den
vader van voornoemden Heere Baron d'Yvoy aan den verkooper in
25
erfportie zijn aangekomen.
Aan de hand van deze summiere gegevens heb ik het volgende gereconstrueerd.
Wat bekend is komen te staan als ‘collectie-Booth’ werd in eerste instantie aangelegd
26
door ‘den studiegragen bewoner van Utrecht’ Aernout van Buchell (Buchelius)
27
(1565-1641) en naderhand uitgebreid door of samengevoegd met de verzamelingen
28
van Lap van Waveren (1596-1647), die Van Buchells editie van de
geschiedschrijvers Beka en Heda bezorgde, en van de historicus Prof. A. Matthaeus
29
(1635-1710), de samensteller van de beroemde Veteris aevi Analecta. Zij kwam
in handen van de
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Utrechtse burgemeester en grondlegger van een ongelooflijk rijke verzameling
archivalia betreffende Utrecht, Cornelis Booth (1605-1678), zijn zoon Everard
30
(1638-1714), en hun familie.
Later erfde G.F. van der Capellen van Mijdrecht (1697-1754) de collectie van zijn
31
moeder Digna Elisabeth Booth, dochter van Everard. Van der Capellen van
32
Mijdrecht huwde in 1722 met Eleonora Constantia van Vlooswijck (1702-1727).
(Haar belangrijke rol binnen het geheel komt verderop nog aan de orde.) Uit dit
eerste huwelijk sproot een zoon die in 1759 overleed. Eleonora stierf jong en Van
der Capellen hertrouwde. Uit dit tweede huwelijk kreeg hij drie zonen, de eerste
stierf ongehuwd in 1800, de tweede was G.T. van der Capellen van Mijdrecht
(1734-1805) en deze trouwde met Frederika Johanna d'Hangest gezegd d'Yvoy
33
(1747-1812). Dit huwelijk bleef kinderloos en een broer van Frederika Johanna
d'Yvoy, Paulus Hendric Justus (1742-1831), erfde de collectie, waarna deze in
erfportie bij diens zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest baron d'Yvoy
34
(1784-1851) terechtkwam. En deze verkocht het grootste deel van de collectie in
1840 aan de Provincie Utrecht.
Het Provinciaal Archief van Utrecht droeg in 1882 vele handschriften uit deze
collectie over aan de Universiteitsbibliotheek van Utrecht, omdat zij ‘uit hunnen aard
35
niet in de Utrechtsche archiefverzameling tehuis behooren’. Dit betrof talloze
36
handschriften van Buchelius, Lap van Waveren etc., maar ook verschillende stukken
die voor de P.C. Hooft-filologie van direct belang zijn: handschriften die Hooft ten
37
38
minste onder ogen gehad moet hebben, Hoofts excerpten uit Livius en anderen,
39
een contemporain afschrift van Hoofts Rampzaeligheden en een handschrift van
40
Hoofts vertaling van ‘Virgilijs Eerste Boeck van Aeneas int rijmeloos’.
Maar d'Yvoy had niet alles aan de Provincie verkocht. Hij had ‘het restant van
Booth's verzamelingen’ bij de verkoop ‘uitgezonderd’ en dit werd later van hem
‘overgenomen’ door Grothe (en E. Huydecoper van Nichtevecht). Dezen schonken
41
weer delen van dit ‘restant’ aan de Provincie en aan de stad Utrecht. Andere delen
bewaarde Grothe, zoals gebleken is, vooreerst zelf. Naast zijn Hooft-handschriften
betrof dit ook stukken uit de kernverzameling, want in 1857 gaf hij bijvoorbeeld de
‘Dagelijksche aantekeningen gedurende het verblijf der Franschen te Utrecht in
42
1672 en 1673, gehouden door Mr. Everard Booth’ uit, terwijl hij verder tijdens zijn
leven nog talloze handschriften van Buchelius en Booth aan de Utrechtse bibliotheek
43
schonk. Voor ons is hier echter het belangrijkste de conclusie dat de in 1840
opgedoken Hooftiana en die van mr. Grothe afkomstig waren uit dezelfde bron: de
zg. collectie-Booth.
Alles rondom deze collectie heeft plaatsgevonden in het Utrechtse en Tuynmans
tweede vraag is met dit alles dan ook nog geenszins beantwoord. Want hoe is een
deel van de handschriften van de Amsterdammer P.C. Hooft in die Utrechtse
verzameling verzeild geraakt? Ik formuleer de vraag zo, omdat deze handschriften
volgens mij nimmer deel hebben uitgemaakt van de eigenlijke collectie-Booth. Het
werkelijke raadsel hoe, wanneer, waardoor, waarom Hoofts handschriften over de
collecties van Van Papenbroeck en Booth gesplitst raakten, moet nog aan de orde
komen. Alvorens dit te behandelen, nu echter eerst het verhaal hoe de successieve
erven in de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw zijn omgegaan met
Hoofts papieren nalatenschap.
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Hoe het Hoofts handschriften na zijn dood verging; Arnouts lijstje
Hoe is het gegaan met Hoofts handschriften na zijn dood in 1647? Zij zullen zijn
geërfd door zijn zoon Arnout (1629-1680) of door zijn weduwe Helionora Hellemans
44
(1595-1661). Als beiden een deel verkregen, weten we niet aan wie wat toeviel.
Wel is er een lijstje van Arnouts hand, geschreven op een van de vele blanco
bladzijden achter in het handschrift van het Reisjournaal van onder andere zijn
45
‘grand tour’ in 1649-1651. Het betreft hier een summiere inventarisatie van een
partij of pakket handschriften van zijn vader. Bij een latere controle zijn de
46
verschillende nummers afgestreept en vervolgens is alles doorgehaald.
Omdat Arnouts lijstje in ieder geval lang niet alles omvat wat aan handschriften
van zijn vader later in het sterfhuis van zijn dochter aanwezig was, kan in 1647 een
splitsing hebben plaatsgevonden. Zijn lijstje kan in dat geval betrekking hebben op
het deel dat hij bij zijn vaders dood erfde (en waarvan hij misschien al tijdens diens
leven het een en ander in zijn school- en studiejaren ten gebruike had gekregen,
zoals zijn vaders exemplaar van Lipsius' Tacitus-editie waarin vele aantekeningen
47
van zijn hand), of op het deel dat hij er na de dood van zijn moeder bijkreeg, toen
hij volgens haar testament ‘alle de boeken ende papieren soo gedruckt als
geschreven bij haer Testatrice naer te laten’ verwierf, waaronder uit de aard der
48
zaak ook alles viel wat zijn moeder eventueel nog van zijn vader had. Maar wat
ook de oorzaak of reden geweest is dat zijn lijstje slechts een deel bevat van de
later in zijn bezit blijkende Hooft-handschriften, in elk geval beschikte mr. Arnout
Hellemans Hooft na 1661 over alles wat tot dat moment in de familie gebleven was.

Werken 1671, 't Leeven en de Nederlandsche Historien van 1677
In 1671 verschenen de Werken van P.C. Hooft, ‘ten deele nooit te voren gedrukt’,
het eerste deel van het monument voor Hooft dat zijn zoon met de hulp van
49
Geeraardt Brandt (1626-1685) wilde oprichten. Voor het grootste deel bestaat
deze uitgave uit herdrukken, onder andere van Gedichten 1636. Alleen voor hetgeen
hier voor het eerst in druk verscheen (met name de brieven, prozavertalingen en
50
enkele gedichten) moesten natuurlijk wèl handschriften worden gevolgd die
uiteraard door Arnout werden geleverd. Niet alles daarvan bleef bewaard: onder
meer van een aantal van de vertalingen zijn nu geen handschriften meer bekend.
Arnout zal er bij deze onpersoonlijke stukken na de druk geen prijs meer op hebben
gesteld: vooral van prozawerken was het bewaren van al in druk verschenen
manuscripten door de nazaat in het algemeen eerder uitzondering dan regel.
51
Bovendien weten wij niet of het wel (geheel) autografen waren.
Voor de geschiedenis van de handschriften is het belangrijkste dat van sommige
van de vóór 1671 nooit gedrukte gedichten autografen overgeleverd zijn in de
vroegere, van Arnouts dochter afkomstige collectie-Papenbroeck (bijvoorbeeld
‘Dankbaar genoegen’), en van andere in de vroegere collectie-Booth/Grothe
52
(bijvoorbeeld ‘Koelte van antwoordt’), waarvan de eerste zeker en de tweede dan
waarschijnlijk ook tot de nalatenschap van Arnout behoorden. Ook vinden wij
aantekeningen van
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zowel Arnout als Brandt, die kennelijk gemaakt zijn bij de voorbereiding van de
53
Werken 1671, op handschriften in beide collecties. Sterker nog: in de
collectie-Papenbroeck vertoont het handschrift van onder andere ‘Dankbaar
genoegen’ dezelfde doorlopende getallenreeks van de voorberekening voor de 52
regels tellende pagina's van Werken 1671, als die voorkomt op het handschrift van
54
onder andere ‘Koelte van antwoordt’ in de collectie-Grothe.
Uit dit alles blijkt dat Arnout na de voorbereiding voor Werken 1671 de door Brandt
geïnspecteerde en ‘behandelde’ handschriften terugkreeg die zich later in de
collectie-Papenbroeck bevonden. Er is dan ook geen enkele reden om te
veronderstellen dat de door Brandt ‘behandelde’ uit de latere collectie-Grothe niet
tegelijkertijd met de latere Papenbroeck-handschriften terugkwamen bij Arnout en
dat niet beide groepen te zamen in 1680 deel uitgemaakt zouden hebben van diens
nalatenschap.
Een paar jaar na de Werken van 1671 schreef Brandt 't Leeven van Hooft om dat
vooraf te laten gaan aan de derde druk van diens hoofdwerk, de Nederlandsche
Historien van 1677. Deze druk vormt samen met Werken 1671 het complete
55
‘verzameld werk’ dat Arnout van zijn vader wilde uitbrengen. Het is dus alleszins
zeker dat Brandt ook voor 't Leeven van Arnout alle handschriften en stukken heeft
kunnen inzien die hij zich wenste. Brandts (en Arnouts) doelstelling was het echter
niet een op zich zelf staande biografie in het licht te geven, maar om in aansluiting
op de traditie van een ‘vita’ voorin de ‘opera’ van een klassiek auteur, de schrijver
van in de eerste plaats de recente nationale geschiedenis voor het lezerspubliek
een achtergrond te geven, met verwijzing naar voor iedereen bereikbare werken.
Het is daarom dat Brandt vrijwel geen onuitgegeven werk vermeldt, ook al kende
56
hij het wel in handschrift.
De tekst van de Nederlandsche Historien zelf in de uitgave-1677 is bezorgd door
Brandt, en, zoals op de titelpagina aangekondigd, ‘naar des Schryvers eigen
handtschrift op ontallyke plaatzen verbeetert’. In zijn nagelaten opstel over de
‘Nederlandsche Historiën, handschriften en uitgaven’ stelt de onvolprezen Leendertz
Jr. vast dat Brandt voor die verbeteringen in de eerste 20 boeken niet Hoofts
netschrift, dat in de collectie-Papenbroeck bewaard bleef, heeft gebruikt, maar het
door Hooft eigenhandig - vooral qua spelling - gecorrigeerde exemplaar van de
eerste druk van 1642. Bovendien heeft Brandt, zo Leendertz, dan nog zelfstandig
Hoofts allerlaatste spellingwijzigingen doorgevoerd, blijkbaar dus overgenomen uit
nog jongere autografen. Daarnaast heeft Brandt ook, aldus Leendertz, ‘waar een
lezing hem verdacht voorkwam’ het handschrift van de Historien zelf gebruikt ‘om
zekerheid te hebben, wat Hooft's bedoeling was’. Voor het ‘Vervolgh’, de laatste
zeven boeken, werd de eerste uitgave van 1654 pagina-voor-pagina gevolgd, maar
blijkens een aantekening van zijn hand vergeleek Brandt toch ook hier het in 1654
als kopij gebruikte afschrift dat Arnout maakte van boek 27, met Hoofts eveneens
57
bewaarde klad daarvan.
Alle door Brandt voor de editie-1677 gebruikte handschriften van de Nederlandsche
Historien, benevens Hoofts handexemplaar van de editio princeps, bevonden zich
in 1719 in het sterfhuis van Hoofts laatste nakomeling, Arnouts dochter Johanna
Constantia, en behoorden in 1680 dus tot de nalatenschap van haar vader. Niets
wijst er dan ook op dat de Hooft-handschriften als gevolg van de samenwerking
tussen Arnout en Brandt voor ‘1671’ of van die voor ‘1677’, gesplitst werden in de
twee delen die later de collectie-Papenbroeck en de collectie-Booth/Grothe werden.
Het
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raadsel hoe die splitsing tot stand kwam, vindt zijn oplossing dus niet in de periode
vóór 1680: misschien op een enkele, hieronder bij de Mengelwerken van 1704 te
bespreken uitzondering na, moet alles in 1680 (weer) bijeen geweest zijn in Arnouts
nalatenschap. Ook het feit dat, zoals wij boven al zagen, brief-minuten van Arnout
zelf en papieren van zijn grootvader tot de collectie-Grothe behoorden, wees daar
op.
Toch kunnen drie kwesties betreffende Brandt hier niet onbesproken blijven: de
Tacitus-editie, de Waernemingen en een gerucht uit 1697.

Tacitus 1684
In 1684 maakte Brandt zich nogmaals verdienstelijk jegens ‘de rechte liefhebbers
der Hollandtsche taale’ door ‘naar des Drossaardts eigen handtschrift’ diens vertaling
van Tacitus' geschiedwerken uit te geven, hem - zo schrijft hij in het voorwoord van
20 augustus 1683 - ‘door een gelukkig geval ter handt gekoomen, als uit den graave
58
verreezen, daar ze by de vyftig jaaren lagh opgeslooten’. Leendertz Sr. oordeelde
dat men er ‘naauwelijks’ aan kon twijfelen dat hiermee het Amsterdamse
Tacitus-handschrift uit de collectie-Papenbroeck werd bedoeld, dat, blijkens
aantekeningen van Arnouts hand erin, zeker ooit in diens bezit geweest is. Dit bevat
echter alleen de Jaarboeken, en een fragment van de Historiën en het is, zoals
Leendertz er direct zelf bij opmerkt, overduidelijk niet geheel autograaf. Op grond
van Leendertz' onvoorzichtige opmerking is de gedachte geopperd, door J.C. Matthes
in 1874, dat het ‘gelukkig geval’ dat Brandt bedoelt, er slechts in bestaan kan hebben
59
dat hij door zijn vriendschap met Arnout over ‘het’ handschrift kon beschikken.
Maar Arnout was intussen al drie en een half jaar tevoren overleden en Brandt
had nauw met hem samengewerkt voor de uitgave van Werken 1671, waarin Arnout
onder meer vele fragmenten uit Hoofts Tacitus-vertaling voor het eerst het licht deed
zien, te zamen een 130 foliopagina's, een kwart van het totaal. Men mag dan ook
niet aannemen dat Brandt in 1683 over een handschrift uit Arnouts bezit in deze
bewoordingen kan hebben gesproken; hij moet dus een handschrift van andere
herkomst bedoeld hebben. Dat dit inderdaad zo is, zal te gelegener tijd elders nog
worden aangetoond. Dat handschrift zal dan, zoals gebruikelijk, na het drukken zijn
weggedaan, of ging verloren in Brandts nalatenschap na zijn dood in 1685, twee
jaar later.

De Waernemingen op de Hollandsche Tael
De tweede kwestie betreft Hoofts Waernemingen, voor het eerst in hun geheel
uitgegeven in 1723 door Lambert ten Kate als bijlage in zijn Aenleiding [tot de...]
60
Nederduitsche sprake. In het eerste ‘Voorberigt’ van 1719 vermeldt Ten Kate dat
hij, na de publicatie door David van Hoogstraten in 1700 van een aantal
61
Waernemingen, eind 1710 een ‘breeder Afschrift’ in handen kreeg van iemand die
het zijne overgeschreven had van dat van ene ‘wijlen Bon. Overbeek’, die het, naar
de zegsman meende, had overgenomen van dat van ‘wijlen den Ouden Gerard
Brand’. Zoals men ziet, waren er - uiteraard - allerlei gehele en gedeeltelijke
afschriften in omloop, en dit zal ook al wel vóór Brandts medewerking aan de Werken
van 1671 het geval geweest zijn.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

In een toevoeging anno 1723 vermeldt Ten Kate vervolgens dat hij kort voor zijn
Aenleiding eindelijk ter perse ging, een gedeeltelijke autograaf van de eerste 63
(van de in totaal 126) Waernemingen kreeg van Adr. van Cattenburgh, die deze
indertijd ‘van wijlen den ouden Gerard Brand’ zelf gekregen had. Behalve dit katerntje,
geschreven, naar Van Papenbroeck beide heren desgevraagd bevestigde, in Hoofts
‘Italiaanse’ hand, dus van ná 10 december 1635, had Van Cattenburgh nog een los
autograaf blaadje met het slot (nrs. 119-126); en ten slotte kreeg Ten Kate ook nog
een tweede volledige allograaf. Voor zover bekend, is noch Hoofts gedeeltelijke
autograaf, noch enig ander handschrift bewaard gebleven.
Toen Brandt in 1685 stierf, was Van Cattenburgh (1664-1743) nog geen 21 jaar.
Arnout vermeldt de Waernemingen niet op het lijstje in zijn Journaal en Brandt maakt
er geen gewag van in 't Leeven. Het staat dus op zijn minst niet vast dat Brandt de
onvolledige autograaf, ongetwijfeld een net-afschrift, met Hoofts losse, voor eigen
gebruik gemaakte aantekeningen, van Arnout gekregen heeft, of, zoals zijn volledige
Tacitus-handschrift, van andere zijde. Wel is
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hiermee gedocumenteerd dat Brandt na Arnouts dood in 1680 een enkel handschrift
van Hooft nog had, of alsnog verwierf.

Flud van Giffen 1697 en Van Vloten 1856
Dit brengt mij op het volgende. B. van Selm publiceerde het door Tuynman
achterhaalde gerucht dat een Dordtse stadssecretaris aan het einde van de
zeventiende eeuw verspreidde en dat de verwoede verzamelaar van handschriften
ds. David Flud van Giffen hem in een brief van oktober 1697 nazei: ‘Onder D. Brandt
moet een schat zijn. Eergister verhaelde mij nog onsen secretaris de Hr. Johan de
Witt, dat al de stukken en papieren van P.C. Hooft in de handen van D. Gerardt
62
Brandt salg. gekomen sijn, en geene van die oijt weergegeven aen de Erfgenamen.’
Volgens Van Selm doelde Flud van Giffen met ‘D[ominus] Brandt’ op Joannes Brandt
(1660-1708), omdat de twee andere zonen van Geeraardt Brandt al waren gestorven:
Geeraert Jr. in 1683, Caspar in 1696. Allen waren dominee. Maar aan welke zoon
de beide Dordtenaren in 1697 ook gedacht mogen hebben, het verhaal over de
vader kan lang voordien ontstaan zijn. Na Arnouts overlijden wist blijkbaar niemand
in het wereldje der literaten waar Hoofts handschriften gebleven waren en zo konden
geruchten en roddels ontstaan over Geeraardt Brandt, die in 1697 ook al twaalf jaar
dood was.
Op zijn beurt heeft Van Vloten later in zijn uitgave van Hoofts Brieven iets
geschreven dat ten nadele van Brandt zou kunnen worden uitgelegd en dat dan
dus het verhaal van De Witt althans ten dele zou kunnen lijken te bevestigen. In
1856 schreef hij dat Grothe in het ‘toevallige’ bezit gekomen was ‘van alles wat
63
Brandt vroeger van Hooft in handen had’. Hij bedoelde daarmee ongetwijfeld alleen
dat de brieven die hij van mr. Grothe ter inzage kreeg de in Werken 1671 gedrukte
waren, niet dat deze na 1671 bij Brandt waren blijven liggen. Toch kon zijn
formulering op zich zelf genomen de misvatting in de wereld brengen dat niet alleen
die brieven, maar zelfs alle Hooft-handschriften van Grothe in Brandts bezit zouden
zijn gebleven. De collectie-Grothe is echter maar een zeer klein deel van alles wat
van Hooft bewaard is, terwijl het gerucht uit 1697 wil dat Brandt ‘al de stukken en
papieren van P.C. Hooft’ in handen had gekregen en had achtergehouden.
Dat dit laatste evenwel het geval niet is geweest, is zonder meer duidelijk. Om te
beginnen kan het verhaal van de Dordtse stadssecretaris alleen betrekking hebben
op wat in de collectie-Booth/Grothe kwam: het overgrote deel ging immers, zoals
Leendertz Jr. heeft aangetoond, van Arnout over op zijn ongetrouwde dochter
Johanna Constantia Hooft (1660-1719), berustte in 1697 daar en kwam vervolgens
64
via Van Papenbroeck aan de Amsterdamse bibliotheek. Verder is hierboven
aangewezen dat de meeste handschriften die Brandt voor ‘1671’ en ‘1677’ ter inzage
had en gebruikte, teruggingen naar Arnout en langs die weg bij Van Papenbroeck
terechtkwamen. Daarom leek het onaannemelijk dat de latere collectie-Booth/Grothe
niet bij Arnout terug zou zijn gekomen en daardoor al in 1680 bij diens dood
afgesplitst zou zijn geweest van de latere collectie-Papenbroeck. Uit een en ander
is zonneklaar dat de bedenker van het praatje van 1697 wel sprak over Hoofts
‘Erfgenamen’, maar niets afwist van Johanna Constantia. Toch is er door Leendertz
Jr. en door Van Tricht rekening gehouden met (vele) achterblijvers bij Brandt en
65
diens erven. Hiertoe zal Van Vloten het zijne hebben bijgedragen, maar het lijkt,
zoals wij dadelijk zullen zien, vooral toe te schrijven aan het proza van de editeur
van Hoofts Mengelwerken 1704, David van Hoogstraten (1658-1724).
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De handschriften van C.P. Hooft
Alvorens Van Hoogstraten te bespreken echter eerst nog dit. Binnen de geschiedenis
van de P.C. Hooft-handschriften kan het gerucht van 1697 worden afgedaan als
een van de vele indianenverhalen die in het laatste kwart van de zeventiende eeuw
de ronde beginnen te doen, als adellijke Britse en andere buitenlandse collectioneurs,
en een enkele Hollandse koopman of dominee, de jacht op handschriften beginnen
uit te breiden naar moderne en zelfs naar volkstaal-auteurs. Maar het wordt anders
als we aannemen dat het in werkelijkheid niet om P.C. Hooft, maar om zijn vader
C.P. Hooft ging. Vele van diens handschriften, ongetwijfeld in meerderheid eerst in
het bezit van zijn zoon en daarna in dat van zijn kleinzoon Arnout gekomen, heeft
Brandt ter beschikking gehad en gebruikt voor zijn Historie der Reformatie I en II
van
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1671 en 1674. Er kan weinig twijfel aan bestaan dat Arnout de handschriften van
zijn grootvader die hij bezat, toen aan Brandt heeft geleend of gegeven, maar het
is mogelijk dat niet alle thans bekende handschriften van C.P. Hooft via P.C. Hooft
aan Arnout zijn gekomen en dat Brandt sommige langs andere weg in handen heeft
gekregen. Van de 75 door Van Gelder beschreven schrifturen is een niet gering
aantal ook alleen in kopie overgeleverd en tussen C.P. Hoofts geschriften en
66
aantekeningen bevinden zich telkens andere documenten.
Deel III en IV van Brandts Historie der Reformatie werden in 1704 posthuum
bezorgd door zijn jongste zoon Joannes (1660-1708) en misschien gingen dus
samen met Brandts tekst ook C.P. Hooft-handschriften na Brandts dood in 1685
over naar deze zoon, hoewel C.P. Hooft in deze latere delen niet meer voorkomt.
Het is ook mogelijk dat zulke handschriften eerst naar de oudste zoon Caspar
(1653-1696) gingen, die meer nog dan Joannes zijn vaders voetspoor als
geschiedschrijver drukte en van wie posthuum de Historie van het leven des hn H.
de Groot werd uitgegeven met een vervolg door A. van Cattenburgh in twee delen
in 1727-1730. In elk geval is het Van Cattenburgh die in 1720 in het bezit komt van
de twee banden C.P. Hooft-handschriften die vervolgens in 1737 aan Balthazar
Huydecoper en in 1779, het jaar na diens dood, aan de Amsterdamse bibliotheek
67
kwamen.
Eerst later komt een tweede omvangrijke partij van C.P. Hoofts papieren te
voorschijn bij mr. Grothe, die in 1888 ‘zijne geheele verzameling handschriften’ (voor
zover niet eerder weggeschonken) aan de archivaris van de provincie Utrecht
overdraagt ter verdeling ‘tusschen verschillende openbare verzamelingen’. Deze
bestemde de handschriften van C.P. Hooft in juni voor het Amsterdamse Archief,
onder vermelding van mr. Grothe's wens dat ze daar verenigd zouden worden met
die van de Universiteitsbibliotheek, samen, naar Grothe meende, ‘de geheele
handschriftelijke nalatenschap van C.Pz. Hooft’. In onderling overleg werd echter
slechts één pak aan het Archief toebedeeld en kwamen de meeste aan de
68
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
Wij weten inmiddels dat Grothe zijn Hooftiana verwierf uit de zogenaamde
collectie-Booth en dat er ten aanzien van de literaire handschriften van P.C. Hooft
uit de Grothe-collectie alle reden is aan te nemen dat zij in 1680 behoorden tot de
nalatenschap van Arnout en aan zijn dochter vervielen. Ten aanzien van Grothe's
C.P. Hooft-handschriften is er geen aanleiding iets anders te veronderstellen.
In 1902 heeft de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek nog een portefeuille C.P.
69
Hooft-handschriften verworven, waarvan de provenance tot dusver onbekend is.
Voor zover ik heb kunnen achterhalen, doken deze voor het eerst op in 1864 op
70
een veiling in Utrecht. Dat wekt de schijn van samenhang met de liquidatie van de
collectie-Booth, door d'Yvoy grotendeels verkocht aan het Provinciaal Archief van
Utrecht in 1840, waarna een ‘restant’ naar Grothe en Huydecoper van Nichtevecht
ging en vervolgens, na het kinderloos overlijden van d'Yvoy in 1851, wellicht nog
kleine restjes door de erven werden aangetroffen en in 1864 te gelde gemaakt. In
elk geval is voor de veiling van 1864 in Utrecht een herkomst via ‘Booth’ uit de
erfenis van Arnouts dochter meer voor de hand liggend dan uit de boedel van Brandt
of een van zijn zoons.
Het blijft bij dit alles evenwel denkbaar dat het door Flud van Giffen in 1697
opgetekende gerucht over Hooft-handschriften die zich nog bij een van Brandts
zonen zouden bevinden, betrekking had op de belangrijke collectie van vader Hoofts
71
geschriften die in 1720 in bezit van Van Cattenburgh kwam. Of kwamen toch ook
deze handschriften uit de boedel van Arnouts in 1719 gestorven erfgename?
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David van Hoogstraten: de Mengelwerken van 1704
Het staat vast dat er al kort na 1700 losse handschriften van Hooft in handen van
Gerard van Papenbroeck waren, dus geruime tijd vóórdat deze in 1720 de grote
collectie in het sterfhuis van Johanna Constantia Hooft leerde kennen. Deze zouden
dus
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uit Brandts nalatenschap afkomstig kunnen zijn. Maar welke kunnen het geweest
zijn? Van Hoogstraten schrijft in zijn op 1 november 1703 gedateerde voorwoord
aan de lezer van de Mengelwerken onder meer:
ik [heb] getracht den Schrijver zich zelf gelijk te maken, en tot dat oogwit
my van zijne eigene Schriften, zoo gedrukte als ongedrukte bedient, en
aldus bewerkt een grooter nettigheit in de spelling, en zorgvuldiger
waarneming in de geslachten der Naamwoorden [...] dan in den
voorgaanden druk bespeurt is.
Daarop aansluitend schrijft hij dat:
de Heer Geeraert Brandt, die deze boeken voorheen in het licht gebracht
heeft, zich gehouden hadt aan de spellinge der laatste handtschriften des
Drossaarts, van hem tot aan zijne doot onderhouden. Welke met de handt
geschreve papieren nog in wezen zijnde ons getoont zijn door den Heere
Geeraert van Papenbroek [...]. Aan zijn Edt. is het ook, waarde lezer, dat
gy schuldig zijt veele brieven, noit voor dezen in het licht gezien [...]; en
door wiens beleeftheit gy ook deel zoudt gehadt hebben aan verscheide
vertalingen in rijm en onrijm, zoo uit de Latijnsche als Italiaansche tale
opgestelt, indien de Heer Hooft de laatste handt daar aan gelegt hadde.
By de gedichten hebben wy zelfs veele gevoegt, die by de voorgaande
72
verzameling vergeefs gezocht worden.
Deze opdracht belooft veel, maar dat wordt niet waargemaakt. De opmerking van
Van Hoogstraten dat er in Mengelwerken 1704 ‘veele brieven, noit voor dezen in
73
het licht gezien’, zijn opgenomen, is grootspraak: het zijn er welgeteld slechts negen.
De ‘veele’ gedichten die Van Hoogstraten zegt toegevoegd te hebben zijn er 24 in
getal, maar hij zegt niet dat ze niet al eerder gedrukt waren, nog minder dat hij ze
in handschrift gezien heeft, maar alleen dat ze in de Werken van 1671 door Arnout
74
(en Brandt) waren weggelaten. Er was dan ook niets nieuws bij.
Ook de andere mededelingen in de opdracht zouden bij oppervlakkige lezing
meer kunnen suggereren dan er in werkelijkheid staat. Wanneer Van Hoogstraten
schrijft dat Brandt in de uitgave van de Werken in 1671 en van de Nederlandsche
Historien in 1677 de jongste spelling van Hooft heeft aangehouden, zal hem dat wel
vooral zijn ingegeven door wat in 1677 op de titelpagina stond, maar hij kan daarmee
onder andere ook doelen op het feit dat in Werken 1671, ook in de daarin opgenomen
herdrukken, waaronder die van Gedichten 1636, als regel ae werd vervangen door
75
aa, op welke spelling Hooft eerst op 16 september 1641 was overgegaan. Hij zegt
niet dat Brandt Hoofts teksten naar diens handschriften zou hebben uitgegeven,
maar alleen dat Brandt de spelling van Hoofts laatste handschriften gevolgd heeft.
Hetgeen dus overeenstemt met de hierboven bij noot 57 al vermelde conclusie van
Leendertz Jr. ten aanzien van de Historien van 1677.
Van Hoogstraten zal er, zoals Leendertz Jr. in zijn opstel over de geschiedenis
van de Hooft-handschriften terecht veronderstelt, (mèt Van Papenbroeck) van
uitgegaan zijn dat, als gebruikelijk, van alles wat eenmaal gedrukt was geen
handschrift bewaard was. Met zijn opmerking over ‘met de handt geschreve papieren’
die ‘nog in wezen’ zijn, wil hij dan ook alleen zeggen dat er - in het bezit van Van
Papenbroeck - toch nog (enkele) autografen van Hooft uit diens laatste jaren
voorhanden waren, en hij zegt dit ter onderbouwing van zijn voorafgaande bewering
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dat hij Hoofts laatste eigen spelling zowel uit gedrukte als uit ongedrukte geschriften
had
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leren kennen en die in zijn editie - consequenter dan Brandt - had gevolgd. Toch
kan Van Hoogstratens formulering bij Leendertz Jr. en bij Van Tricht de gedachte
hebben gewekt dat Van Papenbroeck al in 1703, dus ver vóórdat hij begin jaren
twintig het gros van zijn verzameling verwierf uit de nalatenschap van Arnouts
dochter, een hoeveelheid Hooft-handschriften bezat die Brandt onder zich had
gehad en die daarna dus niet teruggekomen waren aan Arnout.
Welke Hooftiana waren mogelijk in 1703 reeds in Van Papenbroecks bezit? Veel
kunnen het er niet geweest zijn. Van de meeste staat immers op grond van zijn
eigen aantekeningen vast dat hij ze pas na 1719 voor het eerst onder ogen kreeg.
76
Behalve de negen brieven, noemt Van Hoogstraten ‘verscheide’ onvoltooide
vertalingen van de hand van Hooft ‘in rijm en onrijm’, zowel uit het Italiaans als uit
het Latijn. Strikt genomen kan wat Van Hoogstraten zegt ook slaan op duidelijk in
een kladstadium gebleven volledige vertalingen, maar werkelijk eerste ontwerpen
zijn ons via Van Papenbroeck op een heel enkele uitzondering na niet overgeleverd.
Aan welke onafgewerkte vertalingen valt hier dan te denken?

De Schijnheiligh
Voor wat betreft een vertaling uit het Italiaans dringt de gedachte aan Hoofts
77
Schijnheiligh zich op, zijn bewerking in proza van Pietro Aretino's l'Hipocrito. Deze
‘vertaling’ was in die zin onvoltooid, dat zij om daadwerkelijk te kunnen worden
opgevoerd nog berijmd moest worden. Naar algemeen wordt aangenomen was het
Bredero die zich van deze taak kweet. Van Hoofts Schijnheiligh nu blijkt Van
Papenbroeck inderdaad reeds vóór 1707 over een handschrift beschikt te hebben.
In een, zoals bij Van Papenbroeck gebruikelijk, ongedateerde aantekening lezen
we:
Onder de handschriften en papieren van den Drossaart P.C. Hooft, die
onder mij berusten, [wordt] ook gevonden:
Schijnheilig Spel, gevolgt na 't Italiaansch van P. Aretijn.
Dit schijnt de Drost vertaalt te hebben ten gevallen van Gerbrand
Adriaanszoon Bredero: doch hij voor de berijming al in den jaare 1618.
overleden zijnde, is het naa zijn doodt gevallen in handen van Cornelis
Lodewijksz. van der Plasse, die alle de spelen en werken van G.A. Bredero
gedrukt heeft in 4to en het zelve heeft laaten berijmen en opmaaken door
den Vrieschen Poëet Jan Starter, en alzoo uitgegeven in den jaare 1637.
78
komende het onberijmde bijna woordelijk met de vertaaling des Heeren
Hooft overeen; dit hebben de Heeren van Broekhuizen en Hoogstraten
mij doen begrijpen, aan welken ik het origineel van Hooft in hun leeven
geleent hadt, en die het tegens het gedrukte onder Breroôs Werken
hadden naagezien en mêe vergeleeken. Zie Hooft's 102 Brief, en 't Bericht
79
van Cornelis vander Plasse, in de Spelen van Brederode te vinden.
Deze tot dusver in de literatuur over de Schijnheiligh onopgemerkt gebleven notitie
80
is nogal sensationeel. Noch de genoemde brief van Hooft, noch Van der Plasse's
voorwoorden bij uitgaven van Bredero, bevatten gegevens over een berijmer van
81
het stuk. Van Papenbroecks mededeling is dan ook het eerste - en enige tot nu
toe bekende - gegeven van buitenaf over diens identiteit, hetzij als opvolger van
Bredero, hetzij als enige berijmer, want ook over de vraag of Bredero voor zijn dood
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in 1618 al met dit werk begonnen was, is er bij mijn weten geen ander extern
gegeven. Hoewel de Schyn-heyligh intussen opgenomen is in de canon van Bredero's
Werken, lijkt Van Papenbroecks aantekening de discussie over het auteurschap
82
weer te heropenen.
Mij gaat het nu echter vooral om Hoofts proza-Schijnheiligh. Aangezien Van
Papenbroeck met het nr. 102 naar een brief in Hoofts Brieven 1738 van Balthazar
Huydecoper verwijst, kan
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deze aantekening niet vóór 1738 zijn opgesteld. Verder valt er uit op te maken dat
Van Broekhuizen en Van Hoogstraten ten tijde van het schrijven ervan reeds
overleden waren. Van Hoogstraten overleed in 1724, maar Van Broekhuizen was
al in 1707 gestorven, dus het beschrevene moet vóór 1707 zijn voorgevallen. Van
Hoogstraten zal dan ook in zijn voorwoord uit 1703 op een handschrift van Hoofts
Schijnheiligh hebben gedoeld. Blijkbaar was dit aan het zwerven geraakt en op een
of andere wijze in Van Papenbroecks bezit gekomen.
Van Hoogstraten zegt niet dat het bij de onafgewerkte vertalingen die Van
Papenbroeck in handschrift bezat, om autografen ging en wij kunnen er ook slechts
naar gissen of diens handschrift de Schijnheiligh was die voorkomt op het lijstje in
83
Arnouts reisjournaal. In elk geval noemt Van Papenbroeck de Schijnheiligh niet
bij name onder de handschriften die hij in 1720 uit de nalatenschap van Arnouts
dochter ter inzage krijgt, al zegt dat niet alles, omdat hij daarop juist van de
84
vertalingen maar enkele titels geeft en dan ‘etc.’ toevoegt. Als Hooft zijn
prozabewerking inderdaad alleen maakte ‘ten gevallen van’ Bredero en er toen zelf,
zoals brief Van Tricht nr. 183 uit 1622 te denken geeft, geen handschrift van bewaard
had, zal hij geen openbare ruchtbaarheid hebben willen (laten) geven aan zijn
85
aandeel in de berijmde tekst die in 1624 onder Bredero's naam werd gepubliceerd.
Heeft Van der Plasse (of Starter) hem desondanks zijn handschrift teruggezonden
en kwam het zo aan Arnout? Die het dan weer op zijn beurt uit handen gaf en niet
terugvroeg? In elk geval waren er ook kopieën van anderen, getuige het handschrift
in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dat enkele jaren
geleden door E.K. Grootes is beschreven en vergeleken met Hoofts autograaf in
86
de UB Amsterdam.
De wijze waarop Van Papenbroeck in of na 1738 in zijn notitie spreekt over de
tekst die hij in 1703 bezat, doet niet vermoeden dat zijn handschrift geen autograaf
was en wij moeten er dus wel van uitgaan dat dit de autograaf is die hij later aan de
Amsterdamse bibliotheek schonk. Als Arnout op zijn lijstje tevens ditzelfde handschrift
bedoelde, is het niet ondenkbaar dat juist dit, en dan misschien ook enkele andere
onvoltooide, niet-oorspronkelijke geschriften als vertalingen uit het Italiaans en Latijn,
na de samenwerking tussen Arnout en Brandt voor de uitgave van Werken 1671
bij de laatste per ongeluk achtergebleven of door Arnout aan hem gelaten zijn en
na Brandts dood in 1685 verspreid geraakt.
Voor een onafgewerkte vertaling uit het Latijn die Van Papenbroeck in of vóór
1703 aan Van Hoogstraten zou hebben laten zien, komt op het eerste gezicht vooral
de onvoltooide metrische, maar rijmeloze vertaling van de Medea van Seneca in
aanmerking. Toch zal die het niet zijn, want Van Papenbroeck kreeg het handschrift
dat via hem in de UBA kwam pas in 1720 onder ogen, zoals blijkt uit zijn lijstje uit
87
dat jaar dat dadelijk nog ter sprake komt. Men zou dan bijvoorbeeld kunnen denken
88
aan de Larissa, eveneens in het Amsterdamse ‘hs. A’, omdat die noch op het lijstje
van Arnout, noch op dat van Van Papenbroeck uit 1720 voorkomt. Maar die is niet
onaf en net als de Schijnheiligh in proza, terwijl Van Hoogstraten spreekt van ‘rijm
en onrijm’. Op de Larissa kom ik overigens tegen het eind van dit artikel (na noot
114) nog even terug, omdat uit een toevallig bewaard gebleven aantekening van
Brandt blijkt dat hij het stuk gekend heeft.

Hoofts lofdicht op Heinsius' Auriacus
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Op welke onvoltooide vertalingen uit het Latijn Van Hoogstraten in 1703 kan hebben
gedoeld, weet ik dus (nog) niet. Wat ik wel weet, is dat Van Papenbroeck vóór 1720
nog een ander handschrift, eveneens onvolledig, maar van een oorspronkelijk vers
van Hooft, in bezit moet hebben gehad, althans gekend moet hebben. Tussen de
door Van Papenbroeck aan de Universiteit van Leiden gelegateerde paperassen
bevindt zich een strook papier met daarop een chronologische lijst van geschriften
van Hooft, waaronder enkele afzonderlijke gedichten, met hun jaartal. Van
89
Papenbroeck zal deze wel vóór de ontdekking in 1720 hebben opgesteld, want zij
90
bevat vrijwel alleen de titels die Brandt in 't Leeven van 1677 noemt.
Slechts twee gedichten staan niet in 't Leeven, maar wel op het lijstje: het ‘Gedicht
op D. Heins Prins van Oranje, in den jaare 1610’ en de ‘Klaght van Kooning Henrik
den Grooten over 't afwezen der Prinsesse van Condé, in den jaare 1632’. Het
laatste gedicht was al in Gedichten 1636 opgenomen, maar zonder datering. Van
Papenbroeck kende het jaar van ontstaan waar-
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schijnlijk uit de Werken van 1671 of de Mengelwerken van 1704, want daarin is de
brief uit 1632 opgenomen waarin Hooft aan Tesselscha over dit ‘Koninxliedt’ bericht,
91
met in de marge bij dit woord de door Van Papenbroeck overgenomen titel.
Minder eenvoudig te beantwoorden is de vraag hoe Van Papenbroeck al vóór
1720 het gedicht kende op Heinsius' jeugdwerk over de moord op Willem van Oranje,
de Auriacus uit 1602. Hoofts lofdicht is noch in de zeventiende, noch in de achttiende
eeuw gepubliceerd en wij kennen het alleen uit de van Van Papenbroeck afkomstige,
onvolledige autograaf. Wel is in Werken 1671 (en dus ook in 1704) de brief
opgenomen die Hooft in 1610 aan Heinsius schreef en die naar algemeen wordt
aangenomen dit lofdicht begeleidde, al biedt de ‘onvoltooide of onvolledig bewaard
92
gebleven’ tekst hiervoor geen aanknopingspunten.
Heeft de brief eigenlijk wel betrekking op dit lofdicht? Van Papenbroeck nam dat
blijkens zijn datering kennelijk aan, voor Van Tricht stond het in 1976 vast, ook
Grootes ging er in 1981 gewoon van uit en Tuynman achtte het in 1994
93
‘hoogstwaarschijnlijk’, maar ik acht het ondenkbaar dat Hooft dit gedicht zou hebben
aangeboden als voorwerk bij een tweede druk van een Latijns treurspel van de dan
inmiddels hooggeleerde Heinsius. Ten eerste is zelfs alleen het overgeleverde
gedeelte met zijn 108 versregels op zijn zachtst gezegd ‘al vrij omvangrijk voor een
94
drempelgedicht’ bij een zo weinig omvangrijk stuk als de Auriacus van zo'n 2100
versregels, en ten tweede is het in de volkstaal. Latijnse lofdichten in een
Nederlandstalig werk, dat is min of meer normaal; een Nederlands lofdicht in een
voor de internationale markt bestemde uitgave zou bij mijn weten een unicum zijn.
Zou Hooft bij die brief niet eerder een korter Latijns lofdichtje hebben ingesloten?
Met zijn verzoek aan Heinsius om hem ‘de gebreecken van mijn gedicht’ aan te
wijzen, lijkt dat meer in de rede te liggen dan bij een Nederlands gedicht dat met
95
108 regels nog (lang) niet aan zijn eind was. Hoe dit ook zij, Van Papenbroeck
schreef de titel van dit lofdicht op zijn lijstje en hij kan die niet aan Werken 1671 of
aan ‘1704’ hebben ontleend. Het kan dan ook niet anders of hij heeft er een
handschrift van onder ogen gehad. Omdat de kopie die hij daarvan maakte eveneens
na vs. 108 afbreekt, was dat ongetwijfeld het ons uit zijn bezit overgeleverde
handschrift waarin Brandt heeft gevarieerd en gewijzigd en dat daarmee de sporen
vertoont van de tentatieve voorbereidingen van Brandt en Arnout voor opname in
96
Werken 1671. Gegeven de vriendschappelijke verhouding tussen Arnout en Brandt
en gezien Brandts werkzaamheden ten behoeve van de uitgaven van en over Hooft
in 1671 en 1677, is het begrijpelijk als er onopzettelijk iets ten huize van Brandt zou
zijn blijven liggen; of misschien stelde Arnout na 1677 geen prijs meer op teruggave
van handschriften die onvolledig waren. Daarom is het denkbaar dat ook dit
handschrift van het ‘Gedicht’ op Heinsius' Auriacus, evenals dat van de Schijnheiligh,
bij wijze van uitzondering al vóór 1720 bij Van Papenbroeck terechtgekomen zou
kunnen zijn via de erven-Brandt.

Het sterfhuis van Johanna Constantia Hooft: 1719-1720
Er is geen reden om aan te nemen dat Van Papenbroeck vóór 1720 nog over
handschriften van andere geschriften van Hooft beschikte dan de paar waarvan
hierboven sprake was. Het gros van Hoofts papieren lag immers nog onaangeroerd
bijeen in het huis van de langstlevende van Arnouts kinderen, zijn ongetrouwd
97
98
gebleven dochter Johanna Constantia. Zij overleed op 16 november 1719; het
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jaar tevoren had zij tot haar erfgename onder anderen benoemd de nog zeer jonge
Eleonora Constantia van Vlooswijck (dec. 1702-juli 1727), wier overgrootmoeder
een dochter was uit het eerste huwelijk van Helionora Hellemans, de tweede vrouw
99
van Hooft. Tot uitvoerders van het testament waren aangewezen (behalve de
inmiddels in mei 1719 gestorven vader van Eleonora van Vlooswijck): mr. Joan van
100
de Poll, burgemeester, maar vooral familie, en mr. Jan Pietersz. Hulft, oud-schepen
en -raad van
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Amsterdam en eveneens lid van de familie.
De voor de boedelscheiding opgemaakte inventaris beschrijft Hoofts handschriften
102
wel heel laconiek: op de vliering stond ‘een kist met ouwe papieren’, op de kamer
‘boven de binnenkamer of groote zaal’ bevond zich een kabinetje ‘en in 't selve
eenige oude papieren’. ‘Op de voorkamer boven de zijdelkamer’ was ‘een klein
valiesje, hebbende tot opschrift, meest al rakende het proces van het Majoraat in
Brabant etc.’ en ten slotte stond er nog ‘een doos, hebbende tot opschrift Papieren
103
en documenten van d'hr. Robertus Hooft’. Robert Hooft (1663-1699) was de
104
jongere broer van Johanna Constantia.
Twee maanden na haar overlijden zenden de executeurs-testamentair Van de
Poll en Hulft in januari 1720 een eerste partij Hooft-handschriften aan Van
Papenbroeck ter inzage, in april gevolgd door een tweede. Van beide zendingen
105
legde deze een lijstje aan. Van Tricht heeft hier voor wat de brieven betreft
vanzelfsprekend uitvoerig bij stilgestaan, maar ook buiten de brieven is het
ongelooflijk wat Van Papenbroeck ‘om te doorzien’ toegezonden kreeg. Ik noem
daarvan de belangrijkste autografen: Hoofts rijmkladboeken, de Nederlandsche
Historien met het Vervolg, de Henrik de Groote, de Ariadne, de Granida, de Reden
van de Waardigheit der Poesie, de Rampzaaligheden, en dan verder onder meer
ook nog ‘Vertaalingen uit Tacitus, Senecaas Medea, Cicero etc. Isabelle begonnen,
106
enz.’. Dit alles kwam later, in 1743, via Van Papenbroeck in de Amsterdamse
bibliotheek.

De collectie-Papenbroeck en -Booth/Grothe in 1720 nog bijeen
Maar er staat nog meer op Van Papenbroecks lijstjes: handschriften die niet via
hem tot ons gekomen zijn. Ik noem de Reis-heuchenis, de Baeto, excerpten uit
107
Livius (1602) en Thucydides, Xenophon en Suetonius (alle drie van 1603), en een
108
(proza-) vertaling van boek I, II en IV van Virgilius' Aeneis. Uit de collectie-Booth
kwamen hiervan in de verzameling-Grothe (thans de Akademie-hss. in de KB) de
eerste twee autografen terecht en in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek - via het
109
Provinciaal Archief van Utrecht - drie van de excerpten en boek I van de Aeneis.
Daarnaast trof Van Papenbroeck het al genoemde handexemplaar van de
Neederlandsche Histoorien van 1642 aan, dat wel via Grothe en Beets aan de
110
Akademie kwam, alsmede Hoofts Lipsius-Barclay-editie van Tacitus uit 1599 die
111
zich nu in de Leidse Universiteitsbibliotheek bevindt, het niet-autografe,
112
contemporaine afschrift van de Rampzaaligheden in Utrecht en verder nog Hoofts
handexemplaar van Henrik de Gróte 1626, na vele omzwervingen in particuliere
113
handen tenslotte sinds 1971 in de UBA.
Men ziet, de onderdelen die later zo verspreid zijn geraakt, waren in 1720 nog
bijeen. En het belangrijkste: alle stukken die tot de collectie-Grothe zijn gaan behoren
(en daarna aan de Koninklijke Akademie geschonken werden), blijken in de
nalatenschap van Arnouts dochter nog verenigd met wat via Van Papenbroeck tot
ons gekomen is. Diens lijstjes uit 1720 vormen dan ook het ultieme en onomstotelijke
bewijs dat ook ‘hs. G’, met daarin door Brandt gemaakte afschriften van gedichten
en allerhande bij de voorbereiding van Werken 1671 gemaakte aantekeningen-
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blaadjes, niet bij Brandt was achtergebleven, maar in zijn geheel na 1671-1677
terugging naar Arnout en geërfd werd door zijn dochter. Daarom moeten wij er nu
ook wel van uitgaan dat de via Van Papenbroeck in ‘hs. A’ overgeleverde vertalingen
die Brandt blijkens zo'n aantekening kende, de al eerder genoemde Larissa, en de
Socrates uit Xenophons Memorabilia I (uitgegeven in Van Tricht, dl. II, p. 981-985),
niet vóór 1720 in Van Papenbroecks bezit zijn gekomen, maar door Brandt na 1671
werden geretourneerd aan Arnout. Hetzelfde moet gelden voor de zoëven genoemde
Aeneis I en IV die Brandt daarbij noteerde en die Van Papenbroeck in 1720 zag
maar daarna evenmin kreeg als Aeneis II, dat wel op Van Papenbroecks lijstje, maar
niet op dat van Brandt staat.

De schenking aan Van Papenbroeck
Wat de brieven betreft die Van Papenbroeck in 1720 ter inzage kreeg - en daartoe
behoorde ook het later bij mr. Grothe opgedoken pakket met de brieven-kopij voor
115
Werken 1671 -, deze vergeleek hij met de in de Mengelwerken van 1704 (en
daarvóór in Werken 1671) gedrukte. Zo ontdekte hij, blijkens een elders gemaakte
aantekening:
onlanx onder de handtschriften en papieren van den Ridder Hooft, die de
Burgemeester Joan van de Poll mij uit het Sterfhuis van joffr. Hooft z.g.,
om te doorzien, heeft toegezonden, meer dan zeshondert Brieven [...],
die niet uitgegeven zijn.
Deze aantekening zal hij toch wel nog in 1720 hebben gemaakt. Jaren later, in 1738,
voegde hij er aan toe:
Het grootste gedeelte van deeze Brieven, mij naderhandt door de
beleeftheit der Vrouwe van Papekop ter handt gestelt, heeft de WelEdele
Gestrenge Heer Balthazar Huijdecoper [...] in deezen jaare 1738 int licht
gegeven en aan den dag gebragt, tot groot genoegen van alle kenners
en liefhebbers onzer Nederduitsche taale.
En nog weer later, in de voormarge:
Mevrouw Helionora van Vlooswijk, Vrouwe van Papekop, hier nevens
vermelt alle de Schriften des Drossaarts bij erfenisse magtig geworden
zijnde heeft mij naderhand alle de zelve ter hand gestelt, en daar van
116
bezitter en eigenaar gemaakt, die ik als een dierbaare schat bewaare.
Het is duidelijk dat Van Papenbroeck in het begin van deze aantekeningen refereert
aan alle door Van de Poll (en Hulft) aan hem ‘onlanx’ ter inzage gestuurde
‘handtschriften en papieren’, vermeld op zijn lijstjes uit 1720, en dat hij daarna
doorgaat over de brieven die zich daaronder bevonden voor zover die in 1704 nog
niet uitgegeven waren. De eerste toevoeging heeft betrekking op alleen die brieven,
hem door Eleonora Constantia van Vlooswijck ter beschikking gesteld. De in Werken
1671 gedrukte waren daar toen dus niet meer bij. De laatste toevoeging vermeldt
haar schenking, die moet dateren van vóór haar dood in 1727. Van Papenbroeck
noemt haar in beide toevoegingen Vrouwe van Papekop, dus beide zullen wel
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betrekking hebben op de tijd na haar huwelijk met G.F. van der Capellen, Heer van
Mijdrecht
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en Papekop, op 15 februari 1722, toen zij nog maar net 19 was geworden.
Omdat er vooral sprake is van brieven, lijkt Van Papenbroeck in de jongste
aantekening op het eerste gezicht zijn eigendomsrecht alleen daarop nadrukkelijk
vast te leggen. Impliciet interpreteert Van Tricht het ook zo in zijn uitgave van Hoofts
Briefwisseling. Ik ben evenwel van mening dat Van Papenbroeck letterlijk genomen
moet worden en dat hij vastgelegd wilde hebben dat hij niet alleen de eerder
genoemde ‘meer dan zeshondert Brieven’, maar ‘alle de Schriften des Drossaarts’,
118
d.w.z. alles wat hij later aan het Athenaeum Illustre schonk, van Eleonora van
Vlooswijck in eigendom had gekregen, en niet slechts, zoals hij in de eerste hierboven
geciteerde aantekening en op het lijstje uit 1720 zeer precies had geformuleerd, ‘uit
het Sterfhuis van joffr. Hooft z.g.’ toegezonden ‘om te doorzien’, of, wat de
onuitgegeven brieven betreft, later van de erfgename alleen ‘ter handt gestelt’ had
gekregen voor bestudering en/of publicatie.

De sleutel
Hoe Van Papenbroeck, op zijn vroegst midden 1720 maar waarschijnlijker pas
midden 1722, in het bezit gekomen is van het gros van de Hooftiana die hij in 1743
aan de Amsterdamse bibliotheek overdroeg, is met dit alles volledig geboekstaafd.
Aan het licht gebracht door het speurwerk van Leendertz Jr., was dit alles uit diens
ongepubliceerde studies ook aan Van Tricht bekend. Maar beiden bleven staan
voor de vraag hoe de diaspora van de overige Hooft-handschriften te verklaren viel,
en bepaaldelijk, hoe mr. Grothe aan zijn collectie gekomen was. En toch hadden
beiden de sleutel als het ware in handen voor een oplossing. Van Tricht was daar
zelfs heel dichtbij met zijn moeizaam bereikte conclusie (dl. I, p. 25) dat Van
Papenbroeck de kopij voor de in 1671 gedrukte brieven, die hij gekend en tussen
1704 en 1738 zelfs met de druk gecollationeerd heeft, maar die pas bij mr. Grothe
opdook, alleen in handen gekregen heeft ‘om te doorzien’, maar niet bezat en niet
ter beschikking had voor de Mengelwerken van 1704 (p. 18), en niet bij de
voorbereiding van de Brieven-editie van 1738 (p. 21/22).
Maar Van Tricht noch Leendertz Jr. hebben uit Van Papenbroecks lijstjes van
1720 en zijn latere notities de eigenlijk voor de hand liggende conclusie getrokken,
dat Van Papenbroeck al hetgeen hij in januari, en vervolgens nog een tweede portie
in april 1720, van de executeurs-testamentair aan ‘handtschriften en papieren van
den Ridder Hooft’ toegezonden had gekregen ‘om te doorzien’, na inspectie en
collatie met de brieven in de Mengelwerken, weer geretourneerd heeft aan ‘de zelve
Heeren van de Poll en Hulft’. Eerst ‘naderhandt’, zo zegt de zorgvuldig formulerende
oud-President van de Amsterdamse schepenbank in zijn eerste toegevoegde notitie,
zijn de in 1720 nog onuitgegeven brieven hem, nu door toedoen van de erfgename
zèlf, opnieuw ‘ter handt gestelt’. Dit kon natuurlijk ook eerst nadat zij, en niet haar
medeerfgename, haar oudere tante Susanna Eleonora van Tuyll van Serooskerken,
de handschriften daadwerkelijk ‘bij erfenisse magtig geworden’ was door een
boedelscheiding die na het overlijden van Arnouts dochter op 16 november van het
119
voorafgaande jaar, in januari en april 1720 duidelijk nog niet had plaatsgevonden.
Vervolgens heeft Van Papenbroeck, aldus zijn tweede toevoeging, niet alleen die
nog
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niet uitgegeven brieven, maar tevens ‘alle’ andere ‘Schriften des Drossaarts’ van
haar ‘ter hand gestelt’ en in eigendom gekregen en kort voor zijn dood aan het
Athe-naeum geschonken. Dat dit niet alle handschriften waren die hij in 1720 volgens
zijn eigen lijstjes onder ogen had gehad, heeft Van Papenbroeck uiteraard zelf het
beste geweten.

Wat Van Papenbroeck niet kreeg
Waar bleven nu de handschriften die Van Papenbroeck in (of kort na) 1722 niet in
eigendom kreeg? Door onachterhaalbare oorzaken moeten er toen onbedoeld
onderdelen van de papieren nalatenschap van Arnout Hellemans Hooft bij Eleonora
Constantia van Vlooswijck, of liever: in het kabinet van Van der Capellen, zijn
achtergebleven, uit het zicht geraakt nadat zij haar intrek had genomen bij haar
man. Ik zie geen aanleiding om te denken dat, zoals Van Tricht p. 26 bovenaan als
hypothese oppert, iets op instigatie van Van de Poll ‘in de familie gehouden’ werd,
120
behalve misschien ten aanzien van het ‘koffertje met majoraatspapieren’.
Met de gedachte, dat bundels brieven ‘in de familie’ bleven, had Van Tricht
overigens in feite al wel de werkelijke gang van zaken aangegeven: ze bleven bij
de Vrouwe van Papekop, Eleonora van Vlooswijck. Maar, afgezien van de
handschriften van Hoofts vader, van zijn zoon Arnout en zijn kleinzoon Robert,
waarvoor de executeurs-testamentair in 1720 blijkbaar geen belangstelling bij Van
Papenbroeck hadden verondersteld, valt bij het allegaartje van - deels perifere Hooftiana dat in de collectie-Booth verzeild raakte, met de beste wil van de wereld
geen noemer te bedenken waarom juist dat met opzet zou zijn behouden voor de
‘familie’, die bovendien al met Arnouts dochter in rechte lijn uitgestorven was. Ik zie
dan ook evenmin plaats voor de verdere veronderstellingen over een latere rol van
Van de Poll die Van Tricht hieraan vastknoopt. Als Huydecoper in 1738 niet de
eigenaar noemt van de brieven-handschriften die Van Papenbroeck niet had (Van
Tricht, p. 26), hoeft daar niets achter gezocht te worden. Ze zaten toen, zoals Van
Tricht eerder (p. 25 met noot 20) terecht concludeerde, ergens waar ze ‘vergeten
werden en in het water kwamen te liggen’. Het is dan ook niet echt verwonderlijk
als navraag ernaar van de zijde van Van Papenbroeck of van Huydecoper
onwelwillend of zelfs bits werd afgewimpeld door een eigenaar die niet de geringste
affiniteit met Hooft meer had.
Degene aan wie Van Papenbroeck zijn handschriften verschuldigd was, de Vrouwe
van Papekop, was reeds in 1727, nog geen 25 jaar oud, overleden. Zij zelf had in
1722 al geen enkele belangstelling gehad voor de handschriften van haar verre
aangetrouwde verwant, hoeveel te minder haar weduwnaar jhr. Van der Capellen,
die in 1738, inmiddels hertrouwd, wellicht zelfs in het geheel niet wist wat voor ‘ouwe
papieren’ er uit het bezit van zijn eerste vrouw achtergebleven en in zijn eigen
collectie opgegaan waren. Want, en dat is nu het sluitstuk van mijn verhaal, Van
der Capellen had zelf onder zijn berusting een slapende, veel en veel grotere
verzameling, de immense collectie-Booth, geërfd, zoals wij in het begin van dit artikel
121
zagen, van zijn moeder Digna Elisabeth Booth. Daarin ‘verdwenen’, te zamen
met de achtergebleven handschriften van Hoofts vader en van Arnout, ook de relatief weinige
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- Hooftiana die in of kort na 1722, ongetwijfeld uit onachtzaamheid, niet werden
overgedragen aan Van Papenbroeck.
Zo zijn de papieren van Hooft en zijn familie, tot aan de dood van zijn kleindochter
Johanna Constantia vrijwel zonder verlies bijeen gebleven, ten slotte gesplitst
geraakt: een deel kwam in de collectie van Van Papenbroeck, het andere in de
122
collectie-Booth. Bijna anderhalve eeuw lang zag niemand naar die collectie om
en uiteindelijk werd zij geërfd door baron d'Yvoy, die ongehuwd en kinderloos bleef.
Door zijn toedoen kwam het opnieuw tot een splitsing van de Hooftiana: op
waarschijnlijk enkele restanten na, verkocht hij een deel aan de provincie Utrecht,
een ander deel aan mr. Grothe. Vanaf dit punt vervolgden deze hun hierboven
beschreven wegen.
Hiermee is het raadsel dat generaties Hooft-filologen - Leendertz Sr., Leendertz
Jr., Van Tricht en Tuynman - heeft beziggehouden, eindelijk opgelost.

Adres van de auteur: Johannes Verhulststraat 113, NL - 1071 MZ Amsterdam

Eindnoten:
* Ik had dit artikel niet kunnen schrijven zonder de steun die ik daarbij heb ondervonden van mijn
leermeester in dezen, dr. P. Tuynman. Ik dank hem op deze plaats voor zijn vele aansporingen
en nuttige wenken. Een aantal aanvullende gegevens is aan zijn kanttekeningen ontleend.
1 J.Q. van Regteren Altena en P.J.J. van Thiel: De portretgalerij van de Universiteit van Amsterdam
en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam, 1964, p. 35, 87; de ‘Inleiding
over de handschriften en uitgaven der gedichten van Pieter Corneliszoon Hooft’ van P. Leendertz
Wz. in diens uitgave van Gedichten van P.Cz. Hooft, dl. I (Amsterdam, 1871), p. XIV; ook in de
tweede druk, bezorgd door F.A. Stoett (L-St), dl. I (Amsterdam, 1899), p. VI; P. Tuynman:
Bijdragen tot de P.C. Hooft-filologie. Amsterdam, 1973 (Proefschrift UvA), p. 27a en n. 81.
2 P.J. Vermeulen in zijn editie van Vanden levene ons heren. Utrecht, 1843, p. XXXVIII-XXXIX,
XLI en XLIV. Later, in 1882, gingen deze over naar de UB Utrecht, die nog later enkele van de
toen en enige tijd daarna erbij verworven Hooftiana (zie hieronder noot 10) weer ruilde met
andere bibliotheken (zie hieronder noot 40).
3 Zoals de verderop nog ter sprake komende, in (1700 en) 1723 gedrukte Waernemingen op de
Hollandsche Tael, een aantal in Werken 1671 voor het eerst gedrukte stukken en de hieronder
bij noot 58 bedoelde Tacitus-autograaf.
4 O.a. van de Achilles en Polyxena, de Geeraerdt van Velsen en de Ware-nar.
5 P. Leendertz Jr.: ‘Geschiedenis der handschriften van Hooft’. UBA, hs. XX B 9, verz. Leend.,
35.
6 Leendertz' vondst is voor het eerst gepubliceerd door H.W. van Tricht in zijn uitgave van De
briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, dl. I (Culemborg, 1976), p. 18-19. Zoals nog aan
de orde zal komen, meen ik dat de schenking na begin 1722 plaatsvond.
7 Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XXIII-XXIV).
8 Zie noot 15 hieronder en vgl. J.C. Breen: Pieter Corneliszoon Hooft, als schrijver der
Nederlandsche Historiën. Amsterdam, 1894 (Proefschrift VU), p. 13, n. 6.
9 Van Vloten (zie noot 15 hieronder) en Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 24.
10 Daarvan schonk Grothe zijn Hopperus-hss. aan de UB Utrecht: zie Breen: Hooft, als schrijver
der Nederlandsche Historiën (n. 8), p. 76 met Bijlage I (maar zie daarbij noot 2 hierboven);
andere schonk hij aan het Amsterdamse Gemeente-archief: Breen, p. 81 en 88 en Van Tricht
(n. 6), dl. I, p. 26 (maar zie hieronder bij noot 68).
11 Memoriën en adviezen van Cornelis Pietersz. Hooft. Uitgegeven en toegelicht door H.A. Enno
van Gelder, dl. II (Utrecht, 1925) (Werken Historisch Genootschap, Derde Serie, nr. 48), p. XII.
Ik kom hier verderop nog op terug. De hss. van C.P. Hooft zijn ongetwijfeld merendeels in het
bezit geweest van P.C. Hooft, een aantal ervan draagt zijn sporen: zie hierna noot 66.
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12 D.J.H. ter Horst: Catalogus van de handschriften der Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage, 1938, p. 46. De van
Grothe afkomstige handschriften zijn beschreven onder sign. K.A. CLXXIaa-CLXXIag.
13 Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 24-26.
14 Over J.A. Grothe (maar helaas niet over zijn handschriftenbezit): Levensberichten der afgestorven
medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letteren 1899/1900, p. 172-196; Utrechtsch
Jaarboekje 60 (1900/1901), p. 281-286, en zie noot 43 hieronder. Een geschilderd portret van
hem als afb. 10 in Van Tricht (n. 6), dl. I, t.o. p. 225.
15 P.C. Hooft: Brieven. Nieuwe, verm. en herz. uitgave [door J. van Vloten], dl. II (Leiden, 1856),
p. V. De voor het eerst bij Grothe opgedoken Reis-heuchenis publiceerde Van Vloten als ‘Bijlage
I’ in dit deel II; een nieuwe uitgave door J. de Lange verscheen in 1991. Een voordien onbekend
gedicht uit hs. G vindt men in Van Vloten, dl. IV (1857), Bijlage VII, p. 418-423 (Tuynman-Van
der Stroom (n. 16), gedicht nr. 71).
16 Zie P.C. Hooft: Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman, bezorgd door G.P. van
der Stroom. Amsterdam, 1994 (Nederlandse Klassieken), dl. II, p. 45, naar Van Tricht (n. 6), dl.
I, p. 25-26 en 43; en zie hierboven noot 12.
17 Zie bij noot 68 en vgl. noot 10 en 66.
18 Leendertz Sr. had er in zijn ‘Inleiding’ (n. 1), p. XLVI (L-St, p. XXXII) echter al wel op gewezen
dat de gehele collectie-Grothe in het bezit geweest moet zijn van Arnout.
19 Ter Horst: Catalogus (n. 12), p. 5.
20 Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 24-25.
21 Tuynman-Van der Stroom (n. 16), dl. II, p. 46, en Tuynman in: M. Israel en P. Tuynman: ‘P.C.
Hooft en zijn boeken’. In: Hooft. Essays. Amsterdam, 1981, p. 143-163, i.c. 150-154.
22 Van Tricht (n. 6), dl. III (1979), brief 1064; vgl. H.M.J. Müter: ‘Gijsbertus Lap van Waveren,
historicus te Utrecht’. In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 1
(1959), p. 169-239, i.c. 177; zie de genealogie van de familie Booth in S. Muller Fz.: Supplement
op den Catalogus van de Bibliotheek over Utrecht. Utrecht, 1906, p. 96.
23 R. Fruin: ‘Een vervolg op het Recueil de Hopperus’. In: Bijdragen en Mededelingen van het
Historisch Genootschap (BMHG) 13 (1892), ‘Naschrift’ op p. 343-347, i.c. 343. Ook in Robert
Fruin: Verspreide geschriften, dl. VII ('s-Gravenhage, 1903), p. 213-221, i.c. 216, n. 3. Zie
Tuynman-Van der Stroom (n. 16), dl. II, p. 46-47.
24 Tuynman-Van der Stroom (n. 16), dl. II, p. 47.
25 Rijksarchief Provincie Utrecht. Archief van het Rijksarchief Utrecht, inv.nr. 4. In dit archief bevindt
zich ook een ‘Nota aangaande de Verzameling D'Yvoy voor het Jaarlijksch Verslag van Gedep.
Staten’, in dit geval het jaar 1840, opgesteld door P.J. Vermeulen, ‘archivarius der provincie
Utrecht’ (Inv.nr. 5).
26 J.F. van Someren: ‘Bucheliana’. In: Het Boek 7 (1918), p. 241-259, i.c. 241.
27 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. VI (Leiden, 1924), kol. 229-231; K. van der
Horst: ‘Handschriften van Arnoldus Buchelius’. In: Handschriften en Oude Drukken van de
Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, p. 274.
28 NNBW, dl. VIII (Leiden, 1930), kol. 1013-1014; Müter: ‘Gijsbertus Lap van Waveren’ (n. 22).
29 NNBW, dl. VII (Leiden, 1927), kol. 848.
30 NNBW, dl. IV (Leiden, 1918), Cornelis Booth, kol. 217-218; dl. III (1914), Everard Booth, kol.
144; P.J. Vermeulen: Verslag aangaande de archieven der Provincie en der voormalige vijf
2

31
32
33

34
35
36

37
38
39

kapittelen te Utrecht. Utrecht, 1850, p. 41-42 (1914 , p. 25-27). Voor Cornelis Booth en ‘zijn’
collectie, zie J.F. van Someren: De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, haar geschiedenis en
kunstschatten vóór 1880. Utrecht, 1909, p. 22-32, en het ‘Journael’ van Cornelis' jongere broer
Abraham: Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Uitgegeven, ingel. en
toegel. door A. Merens. 's-Gravenhage, 1942, p. 44-50.
NNBW, dl. VIII (Leiden, 1930), G.F. van der Capellen, kol. 249.
P. Leendertz Jr.: Uit den Muiderkring. Haarlem, 1935, p. 21.
NNBW, dl. VIII (Leiden, 1930), G.F. en G.T. van der Capellen, kol. 249-250. Deze tweede zoon
uit tweede huwelijk moet in het geciteerde archiefstuk bedoeld zijn. De jongste zoon overleed
reeds in 1767.
Zie voor de genealogische gegevens Nederland's Adelsboek 46 (1953), p. 536-547, i.c. 539.
Zie Vanden levene ons heren. Ingel. en toegel. door W.H. Beuken, dl. II (Zwolle, 1968), p. 20.
Catalogus Codicum Manu Scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae, [dl. I] (Utrecht;
's-Gravenhage, 1887), passim. De herkomst uit het Provinciaal Archief wordt er in deze catalogus
steeds bij vermeld.
O.a. Catalogus 1887 (n. 36), nrs. 1329 en 1336. Zie Tuynman: ‘Hooft en zijn boeken’ (n. 21), p.
150-154.
Catalogus 1887 (n. 36), nr. 848.
Catalogus 1887 (n. 36), nr. 1340. Vgl. P.C. Hooft: Rampzaeligheden der verheffinge van den
Hujze Medicis. Uitg., ingel. en toegel. door J. de Lange. 's-Gravenhage, 1981, p. 18-19, n. 65.
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40 Catalogus 1887 (n. 36), nr. 1339. Thans in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, zie P.
Leendertz Jr.: Bibliographie der werken van P.C. Hooft. 's-Gravenhage, 1931, p. 56b. Van Trichts
mededeling dat het eerste boek (nog) in de UBU is en dat ook boek IV in Hoofts vertaling zou
2

zijn overgeleverd (in de UBA) (Het leven van P.C. Hooft. 's-Gravenhage, 1980 , p. 243, n. 19),
is onjuist. De gedachte dat Hooft de gehele Aeneis vertaald zou hebben (t.a.p., p. 97) is eveneens
ongegrond. Zie ook noot 108 hieronder.
41 S. Muller Fz.: Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht 1375-1813. Utrecht, 1915,
inleiding over de ‘Geschiedenis van het Archief’, p. XLII. Voor een ‘onlangs’ door mr. Grothe
gedane schenking, afkomstig uit de collectie-Booth, aan het stedelijk archief van Utrecht, zie
BMHG 10 (1887), p. 208. In de vergadering van 5 mei 1855 van het Historisch Genootschap
deelde Grothe ‘eenige bijzonderheden mede omtrent de door hem en den heer Mr. E. Huydecoper
van Nigtevecht voor gezamentlijke rekening onlangs aangekochte handschriften en stukken’ uit
de collectie-Booth, waarvan het Provinciaal Archief in 1840 ‘reeds een aanzienlijk gedeelte’ had
verworven (Kronijk van het Historisch Genootschap 11 (1855), p. 122, 132). Welke bijzonderheden
dat waren, vermeldt de Kronijk niet.
42 Berigten van het Historisch Genootschap, dl. 6, 2e stuk (1857).
43 Cat. Codd. Mss. UBU, dl. II (Utrecht, 1909), p. 357. De opmerking van K. van der Horst:
‘Handschriften van Buchelius’ (n. 27), p. 274 dat dit schenkingen van de weduwe Grothe betroffen,
berust op een vergissing; Grothe stierf in 1899, zijn vrouw al in 1875 (P. Berends: Het geslacht
Grothe. 's-Gravenhage, 1912, p. 36). In april 1906 kwam bij Fred. Muller te Amsterdam een
grote partij heraldieke en genealogische handschriften van Buchelius en van Abraham en Cornelis
Booth uit het bezit van M.P. Smissaert onder de hamer. In de catalogus van die veiling komen
geen Hooftiana voor.
44 Het testament van Hooft geeft geen uitsluitsel over de boeken en papieren. Het werd gevonden
en gepubliceerd door H.E. van Gelder: ‘Het testament van P.C. Hooft’. In: Oud-Holland 35 (1917),
p. 224-225.
45 UBA, hs. VJ 40, fol. 189r. Het lijstje is gepubliceerd door J.G. de Hoop Scheffer: ‘Een reisjournaal

46

47
48

49

50
51

52
53
54

55

uit de zeventiende eeuw’. In: Dietsche Warande 10 (1874), p. 325-335, i.c. 333. Over de ‘grand
tour’ van Arnout (en van P.C. Hooft e.a.), zie A. Frank-Van Westrienen: De Groote Tour. Tekening
van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw. Amsterdam, 1983 (Proefschrift
RUL).
Leendertz Jr.: ‘Geschiedenis der handschriften’ (n. 5) houdt terecht de mogelijkheid open dat
een paar van de - meest uiterst beknopt - aangeduide handschriften op Arnouts lijstje niet van
zijn vader, maar van zijn grootvader zijn geweest; vgl. noot 67 hieronder. Er zijn ook
geschiedwerken bij, in handschrift of druk, die niet van Hooft zijn, en excerpten. Intrigerend is
de ‘Oorspronk der Hollanderen in prosa’. Als dat het nog onberijmde ontwerp van de Baeto was,
begon Hooft niet alleen vertalingen van toneel in proza, zoals de Schijnheiligh en misschien de
Ware-nar (zie noot 85 hieronder).
Thans in de Universiteitsbibliotheek Leiden (olim XX Papenbr. 02, thans 760 F 19); zie Israel
en Tuynman: ‘Hooft en zijn boeken’ (n. 21), p. 145. Vgl. ook noot 51 hieronder.
Leendertz Jr.: ‘Geschiedenis der handschriften’ (n. 5). Van Tricht geeft deze zin uit het testament
onvolledig weer, zonder de beperkende bepaling ‘bij haar na te laten’, en neemt zonder meer
aan dat het slaat op Hoofts gehele nalatenschap: Arnout erfde, zegt hij, ‘in 1661 van zijn moeder
“alle de boeken ende papieren soo gedruckt als geschreven” van zijn vader’ (Van Tricht (n. 6),
dl. I, p. 16).
Voor Brandt, zie Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme,
dl. II (Kampen, 1983), p. 93-95; voor de samenwerking en voor de Werken, zie Leendertz Sr.:
‘Inleiding’ (n. 1), p. XLVI-LVI (L-St, p. XXXII-XL) en Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 16-17.
Zie Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XLIX-LII (L-St, p. XXXV-XXXVII).
Het Tacitus-handschrift in de UBA (sign. II C 12) bevat bijvoorbeeld vele niet-autografe stukken,
zie Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XVI (L-St, p. VIII). Het is blijkens vele aantekeningen erin
van zijn hand in het bezit geweest van Arnout. Nr. 5 op diens lijstje (‘Tacitus’) is waarschijnlijk
dit handschrift, maar het kan ook de hierboven (noot 47) genoemde druk zijn.
Dat Arnout kladden van zijn vader heeft weggedaan, concludeerde Leendertz Jr. - m.i. terecht
- uit zijn aantekening ‘Niet te scheuren’ op het klad van het laatste boek van de Nederlandsche
Historien, waarvan Hooft nog geen net-afschrift gemaakt had; vgl. hieronder noot 57.
Respectievelijk Tuynman-Van der Stroom (n. 16), gedicht nr. 249 en nr. 196.2, beide voor het
eerst gedrukt in 1671.
Zie Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XLVI-XLIX (L-St, p. XXXII-XXXV) en Tuynman-Van der
Stroom (n. 16), dl. II, p. 152, sub 1.
Zie over deze voorberekening Tuynman in Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave
van Hoofts lyriek, dl. II. Gedichten voor Huygens. Tekstverzorging door P. Tuynman; commentaar
door F.L. Zwaan (Amsterdam, 1968) (VKA, Lett., n.r., dl. LXXIII, nr. 4), p. 84.
Voor beide uitgaven gold hetzelfde, reeds op 7 december 1668 aan Arnout verleende privilege.
De uitgevers van de Nederlandsche Historien van 1677 hebben het restant van Werken 1671
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overgenomen en dat met een voorgevoegde titel als het tweede deel van de Werken in de handel
gebracht. Nederlandsche Historien 1677 werd op eenzelfde wijze het eerste deel (Leendertz
Jr.: Bibliographie (n. 40), nrs. la en 126a).
56 Enkele hem in handschrift bekende geschriften komen voor op een lijstje van zijn hand op een
los blaadje in hs. G (fol. 82): zie hieronder noot 108 en 114 en de tekst na noot 114. Over de
accenten die Brandt in 't Leeven legt, zie in dit verband ook Tuynman: Bijdragen (n. 1), noot
165.
57 Opstel Leendertz Jr., UBA, hs. XX B 11, verz. Leend., 71. De hss. van de Nederlandsche Historien
bevinden zich in de UBA, II C 4-9. Het klad van Hooft van boek 27 en de kopie van Arnout die
in 1654 als kopij gebruikt werd: zie daarvoor ook W.Gs Hellinga: Kopij en druk in de Nederlanden.
Amsterdam, 1962, p. 105 sub 1654, en zie hierboven noot 51. Hoofts handexemplaar van de
editio princeps uit 1642 bevindt zich in de Bibliotheek der KNAW, zie Leendertz Jr.: Bibliographie
(n. 40), onder nr. 123, en Israel en Tuynman: ‘Hooft en zijn boeken’ (n. 21), p. 147. (Wat Leendertz
Jr. onder nr. 123 van Van Papenbroeck citeert, staat op diens hieronder in noot 105 vermelde
lijstje.) Zie over dit exemplaar ook hieronder bij noot 110. Over de weinig opzienbarende
‘verbeteringen’ in de editie-1677, vgl. ook Breen: Hooft, als schrijver der Nederlandsche Historiën
(n. 8), p. 54 met n. 2.
58 Brandts ‘Voorreede’ ‘aan den lezer’ in Hoofts vertaling van C. Cornelius Tacitus['] Jaarboeken
en Historien, ook zyn Germanië, en 't Leeven van J. Agricola. Amsterdam, 1684 (quarto-ed.),
r

p. c3 . Vgl. de editie-1704 in Alle de gedrukte werken 1611-1738 (AgW). Onder red. van W.
r
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Hellinga en P. Tuynman, dl. VII (Amsterdam, 1972), p. b2 .
Leendertz Sr. over het Amsterdamse Tacitus-hs.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XVI (L-St, p. VIII), en zie
verder hier noot 51 en 106; Geeraerdt Brandt: Het leeven van P.C. Hooft en de Lijkreeden. Met
inl. en aant. door J.C. Matthes. Groningen, 1874, p. 97, aant. 12.
AgW (n. 58), dl. IX, p. 617-618; de Waernemingen zelf p. 620-647. Zie ook F.L. Zwaan: Uit de
geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Groningen, Batavia, 1939 (Proefschrift VU), p.
107 en 112-113 (fotomech. herdr. Groningen, 1974).
Leendertz Jr.: Bibliographie (n. 40), nr. 229.
Th.J.I. Arnold: ‘Een autografen-verzamelaar der 17e eeuw; David Flud van Giffen’. In:
Bibliographische Adversaria 2 (1874-1875), p. 33; B. van Selm: ‘Hooftiana in veilingcatalogi’. In:
Spektator 14 (1984/1985), p. 115-124, i.c. 119 met n. 34.
Van Vloten (n. 15), dl. II, p. V.
Zie het begin van dit artikel bij noot 6.
P. Leendertz Jr.: ‘Geschiedenis der handschriften’ en ‘Gerard van Papenbroek’, UBA, hs. XX B
9, verz. Leend., 35 resp. 96; Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 18, met een reprise van het verhaal over
Brandts erven.
Zie voor documenten, voor handschriften die betrekking hebben op P.C. Hooft tussen die van
zijn vader, en voor aantekeningen in P.C. Hoofts en Arnouts hand op handschriften (uit het bezit)
van C.P. Hooft, Tuynman: Bijdragen (n. 1), p. 55b-56b en n. 371 en 373 op p. 104, alsmede
Tuynman-Van der Stroom (n. 16), dl. II, aant. en add. 129b. Ook Breen noemt enkele documenten
die zich bevonden tussen de handschriften van C.P. Hooft door mr. Grothe aan het Amsterdamse
Gemeente-archief geschonken: zie noot 68 hieronder. Van een enkel door Brandt afgedrukt
stuk van C.P. Hooft is thans geen handschrift meer bekend; voor Brandts gebruik van vader
Hoofts handschriften, zie Jacobus Scheltema: Redevoering over de brieven van Pieter
Corneliszoon Hooft. Amsterdam, 1807, p. 90, en Van Gelders lijst in Memoriën (n. 11), dl. II, p.
XIII e.v., sub nr. 5, 6, 7, 36 en met name bij nr. 37.
Zie Van Gelder: Memoriën (n. 11), dl. II, p. XII en op p. XXI en XXIII onder nrs. 34 en 40. Ik waag
het te vermoeden dat deze handschriften van Hoofts vader bedoeld zijn met de beschrijving sub
nr. 3 op Arnouts lijstje (zie boven bij noot 46): ‘Van de troeblen des landts en meest te Amsterdam.
2 boeken van historien hier van’. De twee banden (UBA, I C 14 en 15) waren in elk geval in 1720
reeds gebonden en, naar ik aanneem en Van Gelder voor mogelijk hield, waren ze dat al in
Hoofts tijd. Zie over Van Cattenburgh ook hierboven bij de Waernemingen.
Anders dan Van Gelder: Memoriën (n. 11), dl. II, p. XII dacht, geschiedde dat dus niet eerst ‘bij
de dood van mr. Grothe’ in 1899. Ik citeer hier de desbetreffende stukken uit het ‘dossier
aankopen 1851-1912’ van het Gemeente-archief Amsterdam, archiefnr. 5276. Zie voor de
schenking in 1888 aan het Archief ‘door tusschenkomst van den archivaris Mr. S. Muller Fzn.’
ook N. de Roever: ‘Tweeërlei Regenten’. In: Oud-Holland 7 (1889), p. 63-88, i.c. p. 65. Zie
daarover ook Johan E. Elias: De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, dl. I (Haarlem, 1903)
(fotomech. herdr. Amsterdam, 1963), p. LVIII, n. 3, p. LXVI, n. 4; Elias: Geschiedenis van het
Amsterdamsche Regentenpatriciaat. 's-Gravenhage, 1923, p. 57-58, n. 4, p. 70, n. 3. Eveneens
Breen: Hooft, als schrijver der Nederlandsche Historiën (n. 8), p. 81 (en vgl. p. 88) over ‘van den
Drost afkomstige stukken’ die deel uitmaakten van Grothe's schenking. Een vijftal C.P.
Hooft-handschriften, toen nog in het bezit van Grothe, beschreef W.G. Brill in de Kronijk van het
Historisch Genootschap 24 (1868), p. 496-497; ook bij de publicatie van vier daarvan in 1871
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in C.P. Hooft: Memoriën en adviezen, [dl. I], Werken Historisch Genootschap, Nieuwe Serie, nr.
16, waren die blijkens het ‘Voorbericht’ nog in Grothe's bezit.
69 De met C.P. en P.C. Hooft in verband gebrachte stukken uit dit dossier kregen de sign. Av.
a.b.

70

71

72
73
74

75
76

77
78
79
80
81

82
83
84
85

86
87

88

23-49 ; zie de beschrijving in Tuynman: Bijdragen (n. 1), p. 104, n. 371, en vgl. Van Gelder:
Memoriën (n. 11), dl. II, p. XII. De antiquaar Frederik Muller kocht ze voor de UBA aan op de
veiling-Dozy e.a. van 24-27 november 1902 bij R.W.P. de Vries te Amsterdam: zie het exemplaar
van de veilingcatalogus in de bibliotheek van de - nu Koninklijke - Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels in de UBA (KVB), sign. Nv. 3281, onder nr. 49, en de nota
van Fred. Muller voor de UBA van 28 november 1902 daarin. Ze staan nog niet vermeld in M.B.
Mendes da Costa: Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Catalogus der Handschriften,
dl. II (Amsterdam, 1902).
Veiling-Rethaan Macaré e.a. van 18-19 mei 1864 bij T. de Bruyn te Utrecht (KVB, sign. Nv.
2030), onder nr. 231. Volgens de catalogus zaten toen in de portefeuille echter ook nog o.a.
‘originele brieven van Prins Maurits’.
Zij zijn voor het eerst beschreven door Scheltema: Redevoering (n. 66), p. 90-92. H.J. Koenen
spoorde in 1867 tot uitgave ervan aan (Kronijk van het Historisch Genootschap 23 (1867), p.
694), wat ten slotte in 1871 in een (gedeeltelijke) publicatie resulteerde in C.P. Hooft: Memoriën
(n. 68), dl. I.
Mengelwerken 1704 (AgW (n. 58), dl. VI, p. [5-6]). Overigens zegt Brandt in zijn ‘aen den Leser’
bij ‘1671’ (AgW, dl. IX, p. 364-365) zelf niets over de door hem aangehouden spelling.
Zie Leendertz Jr.: Bibliographie (n. 40), onder nr. 2; Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 18.
Behalve enkele kleine versjes, gelicht uit prozawerken en de in 1671 gedrukte brieven, waren
zij alle te vinden in de Dichtkunstige Werken van 1657 (en in de herdruk daarvan uit 1668), deels
in het ‘Bijvoegsel’ daarin (AgW (n. 58), dl. I, p. 457-482), maar deels ook onder de in 1657 uit
Gedichten 1644 nagedrukte (zie AgW, dl. I, p. 439-452). Alles in de Dichtkunstige Werken was
overigens tevoren ook al ergens in druk verschenen. Uit de gedrukte brieven nam Van
Hoogstraten bovendien nog twee extra vertalinkjes op die niet van Hooft, maar van Brandt zijn.
Zie Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. LVI (L-St, p. XL-XLI); en Leendertz Jr.: Bibliographie (n.
40), onder nr. 2.
In de herdruk van bijvoorbeeld de Ware-nar liet Brandt in 1671 echter ae staan. Voor zijn editie
van de Nederlandse Historien, zie boven na noot 56.
Hieronder bevonden zich zes originelen, zie Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 18, n. 6. De originelen,
d.w.z. de aan de verschillende adressaten werkelijk verzonden brieven, stammen, anders dan
minuten of door de afzender bewaarde afschriften, vanwege hun aard niet uit de nalatenschap
van de schrijver; vgl. Van Tricht, dl. I, p. 28.
Voor een vergelijkend onderzoek tussen deze twee blijspelen, zie E.K. Grootes: Dramatische
struktuur in tweevoud. Culemborg, 1973 (Proefschrift UvA).
In zijn ongepubliceerde opstel over Van Papenbroeck (zie noot 65), waarin Leendertz Jr. deze
notitie meedeelt, tekende hij hierbij aan: ‘Dit is zeker wel een verschrijving voor berijmde.’
Aantekening op een mee-ingebonden vel achter in Van Papenbroecks exemplaar van Hoofts
Oude Tooneelspeelen van 1739 (Leendertz: Bibliographie (n. 40), nr. 40), UBL, sign. 766 A 6.
D.i. Van Tricht (n. 6), dl. I, brief nr. 183 uit 1622.
G.A. Bredero: Schyn-heyligh. Ingeleid en toegelicht door E.K. Grootes. 's-Gravenhage, 1979,
p. 28, en vgl. Grootes: Dramatische struktuur (n. 77), p. 66-68. Wel is ten aanzien van de Angeniet
(1623) al vanaf Van der Plasse's publicatie van de editio princeps uit het ‘Aen de Leser’ in het
voorwerk bekend dat dit toneelstuk begonnen is door Bredero en voltooid door Starter (G.A.
Bredero: Angeniet. Ingeleid en toegelicht door P.E.L. Verkuyl. 's-Gravenhage, 1982, p. 9).
Zie Grootes' editie (n. 81), p. 16 met n. 3.
Zie voor dat lijstje boven bij noot 45. De overgeleverde Schijnheiligh-autograaf is ingebonden
in ‘hs. A’ (UBA, II C 14) en was dus in elk geval in 1743 in Van Papenbroecks bezit.
Zie hieronder bij noot 105 en 106.
Ook bij de Ware-nar heeft Hooft zijn naam niet vermeld willen zien. Het stuk werd in 1617
anoniem, d.w.z. met alleen Plautus als auteursnaam, gedrukt, en dat bleef zo in de herdrukken
tot 1661 (Leendertz Jr.: Bibliographie (n. 40), nr. 78), toen het op naam van ‘P.C. Hooft en S.
Coster’ werd gesteld, waarbij Hooft dan de vertaler en Coster de berijmer zou zijn. Een handschrift
had Hooft er blijkbaar bij zijn dood zelf ook niet meer van: vgl. boven noot 4 en zie voor Hoofts
klad: Van Tricht (n. 6), dl. I, brief 107.
E.K. Grootes: ‘Een Schijnheiligh-apograaf in Leiden’. In: Dokumentaal 19 (1990), p. 141-144.
Het Medea-handschrift in ‘hs. A’ is in het bezit geweest van Arnout: het komt voor op het lijstje
in zijn reisjournaal (zie hierboven bij noot 45), en zie Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XLVI-XLVII
(L-St, p. XXXIII).
Zie A.S. Kok: ‘Pieter Cornsz. Hooft en zijn “Larissa”’. In: TNTL 13 (1894), p. 200-209, en in A.S.
Kok: Van dichters en schrijvers. Studiën en schetsen van Nederlandsche letterkunde, 1e stuk
(Culemborg, [1898]), p. 1-16, met de tekst van de Latijnse novelle van Théophile de Viau en
van Hoofts vertaling ernaast.
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89 Zie het begin van dit artikel bij noot 6.
90 UBL, Pap. 13 H 4, nr. 19r/v. Het is onder deze lijst dat Van Papenbroeck op de versozijde zijn
aantekeningen over januari en april 1720 maakte; zie noot 105 hierna. Zie over 't Leeven in dit
verband hierboven bij noot 56.
91 Werken 1671, brief 95, en Mengelwerken 1704 (AgW (n. 58), dl. VI), brief 101 (Van Tricht (n.
6), dl. II (1977), nr. 555). Het is gedicht nr. 286 in Tuynman-Van der Stroom (n. 16).
92 Citaat uit Tuynman: Bijdragen (n. 1), p. 73, n. 46. In 1973 hield Tuynman dus nog rekening met
de mogelijkheid dat in de brief een ander lofdicht bedoeld was. Immers, Grootes heeft daar
terecht op gewezen, het gedicht dat Hooft bij de brief insloot kan niet ‘onvoltooid’ zijn geweest:
E.K. Grootes: ‘Hooft en Heinsius’. In: Uyt liefde geschreven. Groningen, 1981, p. 89-100, i.c.
97, n. 5. (Ook in Visie in veelvoud. Verzameld door M. Spies en J. Jansen. Amsterdam, 1996,
p. 67-76, i.c. 74, n. 5.) Het via Van Papenbroeck overgeleverde losse diploma heeft misschien
nooit een vervolgblad gehad, maar op Hoofts klad zal de tekst wel verder gegaan zijn dan de
regel waar hij nu afbreekt. Wij weten natuurlijk niet hoe veel verder.
93 Van Tricht (n. 6), dl. I, brief 18, p. 125; Grootes: ‘Hooft en Heinsius’ (n. 92), passim; Tuynman-Van
der Stroom (n. 16), dl. II, aant. nr. 112.
94 Grootes: ‘Hooft en Heinsius’ (n. 92), p. 93 (70).
95 Regel 26 van de brief slaat dan alleen op het feit dat die in het Nederlands gesteld is. Dat klopt
ook beter met Hoofts verzoek om een Latijnse antwoordbrief (r. 25). In 1610 is Heinsius bovendien
nog niet gelanceerd als kampioen van de nieuwe Nederlandstalige dichtkunst. Dat gebeurde
eerst in 1616: zie P. Tuynman: ‘Petrus Scriverius’. In: Quaerendo 7 (1977), p. 4-45, ‘Literary
Politics’, m.n. p. 15 vlgg.
96 Van Papenbroecks kopie bijgebonden achter in het boven in noot 79 genoemde boek. Over
Brandt en Hoofts autograaf: Tuynman-Van der Stroom (n. 16), dl. II, add. nr. 112; en vgl. boven
bij noot 53 en 54.
97 Ook haar eerder overleden vier broers en zusters stierven allen ongehuwd. Afb. 5 in Van Tricht
(n. 6), dl. I, t.o. p. 128 stelt niet haar voor, maar Brechje Hooft (zie noot 100 hieronder), zie
F.G.L.O. van Kretschmar: ‘Aantekeningen bij de portretten van Hooft’. In: Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie 35 (1981), p. 109-124, i.c. 110.
98 Leendertz Jr.: Uit den Muiderkring (n. 32), p. 19; en S.A.C. Dudok van Heel: ‘De familie van
Pieter Cornelisz Hooft’. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 35 (1981), p.
68-108, i.c. 92. Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 18, noemt 19 november als sterfdatum.
99 Zie Leendertz Jr.: Uit den Muiderkring (n. 32), p. 20-21.
100 Hij trad dus meer op als ‘neef’, dan als ‘potentaat van Amsterdam’ (Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 26).
Van de Polls moeder was Brechje Hooft, wier grootvader een volle neef was van P.C. Hooft
(Dudok van Heel: ‘De familie van Hooft’ (n. 98), p. 98). Van de Poll trouwde met een dochter
van ene Johanna Hulft: Elias: De Vroedschap (n. 68), p. 445 sub nr. 152c.
101 Zie Leendertz Jr.: Uit den Muiderkring (n. 32), p. 12 sub 6b en p. 28.
102 Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 18, n. 9.
103 De citaten zijn overgenomen uit Leendertz Jr.: ‘Geschiedenis der handschriften’ (n. 5). Over de
moeizame majoraatskwestie, zie Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 882-886.
104 Leendertz Jr.: Uit den Muiderkring (n. 32), p. 19 en 24; Dudok van Heel: ‘De familie van Hooft’
(n. 98), p. 92.
105 UBL, Pap. 13 H 4, nr. 19v, en zie hierboven noot 90; facs. in Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 245,
waarop echter 7 regels bovenaan en 7 regels onderaan ontbreken.
106 Leendertz Sr. heeft in zijn ‘Inleiding’ (n. 1), p. XVI (L-St, p. VIII) en p. XXI (L-St, p. XII) beschreven
wat Van Papenbroeck aan Tacitus-vertalingen bezat in resp. hs. UBA II C 12 en achter in het
Poezij-hs. II C 14, het zgn. ‘hs. A’. Maar daar, noch in de Bibliographie van Leendertz Jr., p. 69,
staat vermeld dat in II C 12 naast Tacitus' Annales alleen een fragment voorkomt van de Historiae,
waarvan verder geen autografen zijn overgeleverd, evenmin als van de Germania of de Agricola.
Vgl. hierboven bij noot 59.
107 Die uit Thucydides zijn niet overgeleverd en tot nog toe ook nergens in de Hooft-literatuur vermeld;
de andere, alle drie in het Latijn, in Van Tricht: Het leven van Hooft (n. 40), p. 234, n. 2. Ze staan
boven aan Van Papenbroecks lijstje en ontbreken dus op Van Trichts facsimile (zie noot 105).
o

De ‘vier Tomi’ in 4 waren ‘genommert 1.2.3.4. met de handt van P.C. Hóóft’. Arnout heeft ze
kennelijk van zijn vader ten gebruike gekregen bij zijn schooloefeningen; in zijn hand is
v

bijvoorbeeld een aanvulling geschreven op fol. 5 van ‘Suetonius’. Hoewel hij ze wel kende,
heeft Leendertz Jr. dit soort handschriften niet in zijn Bibliographie vermeld. In 't Leeven van
1677 zegt Brandt over de latere nationale geschiedschrijver Hooft (vgl. hierboven bij noot 56):
‘in de jaaren MDCII en III, besteedde hy daagelyks eenige uuren in 't leesen der Historien van
Polybius, Julius Caesar, Suetonius, en anderen, daar uit aanteekenende, 't geen aanmerkelykst
was’ (Geeraardt Brandt: Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P.
Leendertz Jr. 's-Gravenhage, 1932, p. 10). Wij moeten dus aannemen dat er ook nog excerpten
uit de eerste twee genoemde auteurs waren, die Arnout aan Brandt getoond zal hebben. Dat
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bij Hoofts lectuur in 1602-1603 ook drie Griekse historici waren, is niet zonder belang om te
weten.
De Aeneis-vertalingen staan op de onderste twee regels van Van Papenbroecks lijstje, maar
die zijn samen met nog vijf regels weggevallen bij Van Tricht (zie noot 105). Van Hoofts vertaling
van boek IV maakte Leendertz Sr. in De Navorscher 20 (1870), p. 232-234 reeds gewag op
grond van het hierboven in noot 56 genoemde lijstje van Brandts hand in hs. G (fol. 82): zie
Leendertz Sr.: ‘Inleiding’ (n. 1), p. XXV (L-St, p. XV). Dat Hooft ook boek II vertaald moet hebben,
is bij mijn weten in de Hooft-literatuur - buiten uiteraard Leendertz' onuitgegeven studie - tot
dusver nog niet opgetekend. (Leendertz vergat boek II te vermelden in zijn Bibliographie, p.
56b.) De vertalingen van deze beide Aeneis-boeken moeten vooralsnog als verloren worden
beschouwd.
Zie hierboven noot 38 en 40.
Zie noot 57 en de tekst bij noot 16.
Afkomstig uit Van Papenbroecks nalatenschap in de UBL, sign. 760 F 19; zie ook Israel en
Tuynman: ‘Hooft en zijn boeken’ (n. 21), p. 145. Ook dit is, blijkens aantekeningen erin, in het
bezit geweest van Arnout; zie bij noot 47.
UBU, via het Prov. Archief Utrecht, zie noot 39.
UBA, hs. XXV C 65. Zie G.P. van der Stroom: ‘Heeft Hooft zijn Henrik de Gróte meer dan
tweemaal herzien?’ In: Ntg 76 (1983), p. 501-506.
Daartoe behoort ook Brandts in noot 108 en 56 genoemde lijstje. Zie Leendertz Sr.: ‘Inleiding’
(n. 1), p. XXIV-XXV (L-St, p. XIV-XV).
Zie het lijstje afgebeeld in Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 245.
Aantekeningen aan het slot van het afzonderlijk gebonden brieven-gedeelte uit Mengelwerken
1704 in de UBL, sign. 766 A 7, op p. 396. Zie Leendertz Jr.: ‘Geschiedenis der handschriften’
(n. 5); Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 19-20 en p. 18, n. 7; facs. als afb. 6 t.o. p. 129. Een dubbel van
deze aantekeningen noemt Van Tricht op p. 45, sub 1.
In zijn ‘Geschiedenis der handschriften’ meende Leendertz Jr. dat ‘Vrouwe van Papekop’ juist
betrekking moest hebben op de tijd vóór haar huwelijk. Uit de door hem gebruikte Bijdragen tot
de geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden van E.B.F.F. Wittert van
Hoogland, dl. II ('s-Gravenhage, 1912) valt, in combinatie met de gegevens uit A.J. van der Aa's
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. VII (Gorinchem, 1846), sub Mijdrecht en
Montfoort, en IX (Gorinchem, 1847), sub Papekop-en-Diemerbroek, op te maken dat de vader
van Eleonora Constantia van Vlooswijck zowel Heer van (het nabij de heerlijkheid Vlooswijk
gelegen) Diemerbroek, als van de aanpalende en er al oudtijds mee samengevoegde heerlijkheid
Papekop (tussen Woerden en Oudewater) was. De vader van haar man was oorspronkelijk Heer
van Schalkwijk. Hij huwde met de dochter van Everard Booth, Heer van Mijdrecht. Zijn zoon
Gerlach Frederik van der Capellen werd in 1715 Heer van Mijdrecht na de dood van zijn
grootvader Booth. De heerlijkheid Papekop is duidelijk van de Van Vlooswijcks overgegaan naar
Gerlach Frederik van der Capellen en kwam later aan de jongste zoon uit diens tweede huwelijk.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Eleonora Constantia na de dood van haar vader in mei 1719 en
vóór haar huwelijk, als wees (zie noot 119 hieronder) en hooguit 18 jaar, zelf nog beleend
geweest is met de heerlijkheid (Diemerbroek en) Papekop. Maar misschien is het niet onmogelijk
dat dit toch in 1721 gebeurd is, zodat de schenking aan Van Papenbroeck dan al uit dat jaar
zou kunnen dateren.
Natuurlijk met uitzondering van de paar handschriften die hij in 1703 reeds bezat, waaronder
een Schijnheiligh.
Overigens was de latere Vrouwe van Papekop in november 1719 nog geen 17 jaar oud en dus
toen nog minderjarig. Haar vader was eerder dat jaar, haar moeder en jongere zusje waren in
1718 gestorven: zij was alleen overgebleven. Van de Poll en Hulft waren haar voogden: Leendertz
Jr.: Uit den Muiderkring (n. 32), p. 28.
Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 19, n. 10, en zie boven noot 103. Deze papieren betroffen dan ook niet
Hooft, maar financiële aanspraken van Eleonora van Vlooswijcks werkelijke voorouder, Helionora
Bartolotti-Hellemans. Voor de brieven die achterbleven en later via mr. Grothe aan de Akademie
kwamen, zie Van Tricht (n. 6), dl. I, p. 43-44.
Zie hierboven bij noot 31.

121
122 Vermeulen: Verslag (19142) (n. 30), p. 27.
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Signalement
Vadertaal en Moedertaal: over het Nederlands in de Lage Landen en
Europa / Martien J.G. de Jong. - Leuven: Davidsfonds/Clauwert, 1996.
- 140 p.; 21 cm ISBN 90-6306-339-3 Prijs: BF 495
Dit essay van de Naamse emeritus Martien de Jong valt in twee delen uiteen. In
het eerste gedeelte, getiteld ‘Vlaanderen, Nederland en Europa’ stelt de auteur dat
de rijksgrens tussen Vlaanderen en Holland geen taalgrens is en ook geen literaire
grens. Er is niet alleen ‘één Nederlandse taal’ is, maar ook ‘één Nederlandse
letterkunde’. Hij laat zien waartoe naar zijn mening luiheid, slordigheid en
onverschilligheid in deze kunnen leiden en bepleit een krachtiger overheidsbeleid
op het gebied van cultuur in het algemeen en van de Nederlandse taal en letterkunde.
Kritisch gaat hij in op problemen die te maken hebben met de Europese eenwording,
of ruimer geformuleerd: hoe kunnen de ‘kleine’ Europese talen tot hun recht komen
in de Europese Unie? Het tweede gedeelte van het boek gaat over ‘Nederland,
Vlaanderen en Wallonië’. De Jong hekelt er het plan om aan de Nederlandse
universiteiten in het Engels te laten doceren, bespreekt de invloed van de tv en de
infantilisering van het taalgebruik in een Nederlandse kwaliteitskrant, en verhaalt
aan de hand van vermakelijke en treurige anekdotes belevenissen van ‘een
Neerlandicus in Wallonië’. Hij bespreekt er onder meer het merkwaardige
gallicistische Nederlands - ‘verloren glas’ voor een fles zonder statiegeld bijvoorbeeld
- dat in sommige Waalse kringen in zwang is, en voorts de zeker in
Noord-Nederlandse ogen merkwaardig opgezette studie die Germaanse filologie
heet.
De Jongs werk is in feite cultuurkritiek van een literatuurwetenschapper van de
oude stempel, die jarenlang in België naar eigen zeggen gastvrij onthaald is. Zijn
leesbaar essay, voorzien van dertig bladzijden noten en aantekeningen, is zeker
geen wetenschappelijke verhandeling, maar een op persoonlijke ervaringen stoelend
pleidooi voor het bewust en zorgvuldig omgaan met wat hij ‘ons erfdeel’ (p. 8) noemt.
Jan Noordegraaf
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Jan Konst
‘Dits des werrelts loop’
Fortuna, Fatum en Providentia Dei in het toneeloeuvre van Pieter
Cornelisz Hooft
Abstract - This article discusses the role of Providence (Providentia Dei), fate (fatum)
and fortune (fortuna) in the dramatic works of Pieter Cornelisz Hooft, which date
from 1600 to 1618. All of his five tragedies deal with the complex relationship between
the freedom of action on the one, and the omnipotent powers of Providence, fate
and fortune on the other hand. Hooft's conceptions are studied in relation with
Boethius' De consolatione philosophiae, which had been translated into Dutch some
years before bij D.V. Coornhert.
In een relatief korte periode van zijn lange werkzame leven heeft Hooft een
dramatisch oeuvre geschapen dat als het belangrijkste uit het begin van de
zeventiende eeuw gezien kan worden. Er zijn geen andere toneeldichters in de
eerste decennia na 1600 wier werk vergelijkbaar vernieuwend en invloedrijk geweest
is. Hooft heeft vijf ernstige drama's op zijn naam staan: Achilles en Polyxena (voor
1601?), Theseus en Ariadne (1602), Granida (1605), Geeraerdt van Velsen (1613)
1
en Baeto (1617). In het onderzoek is de grote betekenis van deze spelen keer op
keer beklemtoond. Achilles en Polyxena geldt bijvoorbeeld als de eerste waarlijk
‘klassieke’ tragedie in de Nederlandse letterkunde, Granida trok de belangstelling
vooral als ‘pastoraal’ drama, ontstaan onder invloed van Italiaanse bronnen, terwijl
Geeraerdt van Velsen beschouwd wordt als een van de meest geslaagde vroege
2
voorbeelden van een ‘vaderlands’ toneelstuk.
Bij bestudering van de werkelijkheid die Hooft in zijn drama's oproept, valt als een
van de meest wezenlijke facetten op, dat menselijk handelen altijd afgezet wordt
tegen een hogere, beschikkende macht. De personages onderkennen dat zij slechts
een beperkte invloed op de loop der dingen kunnen uitoefenen, en weten zich allen
onderworpen aan een soevereine instantie die het aardse leven bestiert. Opmerkelijk
is dat er geen overeenstemming lijkt te bestaan over de aard en het functioneren
van deze instantie. Een drietal citaten, uit verschillende spelen van Hooft, kan dat
verduidelijken. Wanneer in Granida Tisiphernes te horen krijgt dat het, hoewel alles
in die richting leek te wijzen, niét tot een huwelijk met de titelheldin, de erfprinses
van Perzië, zal komen, verzwijgt hij zijn onvrede niet (v. 1411-1419):
Daer leyt mijn throon in d'asch, en de beloften mildt
Van 't schoonpratich Geluck, en te vergeefs gespilt
Soo veel moylijcke last ter nauwer noot deurkropen,
Soo veel gevaers, soo veel te leurgestelde hoopen,
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Soo veel' anxstige vrees en arbeyt wtgestaen,
Soo veel treffende sorch en soo veel weers gedaen,
Soo veel gesochte ramps, soo veel verdriet geleden,
Soo veel verbeten smarts, soo veel vertwijfeltheden.
Ay dul geluck, ick ken u onbescheyden cracht!

Dat hij nooit de troon van Perzië zal bezitten, wijt Tisiphernes hier aan de grillen
3
van het ‘geluck’, ofwel de fortuna. Zij staat voor de wisselvalligheid van het bestaan
en kan op de meest onverwachte momenten een (positieve óf negatieve) wending
aan iemands leven geven. Kenmerkend is dat de fortuin uit louter willekeur handelt,
zodat met haar het toeval regeert. Hieruit volgt dat principieel onverklaarbaar blijft,
waarom sommigen met voor-, anderen met tegenspoed bedeeld worden. Ook
Tisiphernes, die zijn vele beproevingen omwille van Granida nadrukkelijk opsomt,
moet ervaren dat de fortuna geen ‘loon naar werken’ kent. Zij heet in zijn woorden
daarom ‘dul’ (dwaas, dom) en ‘onbescheyden’ (onnadenkend, geen gebruik makend
van het verstand).
Het tweede citaat stamt uit Geeraerdt van Velsen en wordt uitgesproken door de
stroomgod van de Vecht (1492-1497):
Waersegghend is mijn tong: dus luystert nae't verclaeren;
'k Sal die verborgentheyt des noodlots openbaeren;
En spelen voeren 't ooch van uw vervreemd ghedacht,
In schiedenissen, diep verhoolen onder nacht;
Die van de parcken eerst op rocken zijn ghewonnen,
En sullen werden, ter ghesetter tijdt, volsponnen.

De Vecht beroept zich in deze passus, die een lange toekomstvoorspelling inleidt,
op het noodlot of fatum, een concept dat net als de fortuna van klassieke origine
4
is. De veronderstelling dat het bestaan aan het noodlot onderworpen is, impliceert
dat al wat de mens overkomt, hem noodzakelijk ten deel valt. Er is geen sprake van
toeval, maar van een op voorhand vastliggend levenslot. Bekend is in dit verband
het stoïcijnse beeld van de series causarum: de wereld wordt bepaald door een
onverbrekelijke keten van gevolgen die onafwendbaar voortvloeien uit eerdere
oorzaken. Hooft legt de Vecht een verwijzing naar de ‘parcken’, de drie zogenaamde
moiren of schikgodinnen, in de mond. De eerste, Clotho, zet de draad van het leven
op, Lachesis, nummer twee, spint hem verder, terwijl Atropos tenslotte de volsponnen
draad afsnijdt. Zij personifiëren samen de onontkoombaarheid van het noodlot en
staan tegelijkertijd voor verleden, heden en toekomst.
Hoofts Baeto levert het derde en laatste inleidende fragment (v. 879-884):
Dan 't is zó 's hemels wil; die lange wordt begeckt,
Die lange wordt versmaadt eer hy 't zich annetreckt.
En, latende' haren lóóp vol uyt de bóósheidt rennen,
Zó dat de bóze tót de voorspoedt heel gewennen,
Om de verweende bet te treffen met de smaack
Der droefheidt, spaart ten langen laatsten toe de wraack.

Aan het woord is de jonker Ot. Hij refereert in deze verzen aan de Voorzienigheid
Gods, de Providentia Dei. Volgens de leerstellingen van het christendom bestuurt
God
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de wereld en is Hij het ook die de mens afwisselend met negatieve en positieve
omstandigheden confronteert. Niemand is in staat de bedoeling achter de interventies
van de Providentia Dei te doorgronden, maar men moet erop vertrouwen dat God
in beginsel het beste met de mensheid voorheeft. Een van de veronderstelde
uitgangspunten van Zijn handelen is, dat zondaars altijd ter verantwoording geroepen
zullen worden. Dat kan soms even duren, zo legt Ot uit, maar dat is uitsluitend om
een booswicht ‘bet te treffen met de smaack / Der droefheidt’, waardoor het effect
van een eventuele straf niet weinig vergroot zal worden.
Fortuna, fatum en Providentia Dei - drie abstracte instanties die met elkaar gemeen
hebben dat ze kunnen ingrijpen in 's mensen levensloop, maar die tegelijkertijd heel
ongelijk van aard zijn. Zo staat de willekeur van de fortuin in scherp contrast tot het
determinisme van het noodlot en de vooraf vastliggende beschikking van Gods
Voorzienigheid. Op hun beurt verschillen fatum en Providentia Dei bijvoorbeeld
daarin, dat het noodlot volgens de klassieke opvatting geen principiëe welwillendheid
jegens de mens aan de dag legt, terwijl de Voorzienigheid Gods in uiterste
consequentie juist diens heil beoogt. Omdat Hooft nu deze drie gezagsinstanties
naast elkaar in zijn toneelwerk opvoert, rijst automatisch de vraag hoe ze zich in
zijn optiek ten opzichte van elkaar verhouden. Daarom zal in het navolgende
nagegaan worden hoe fortuna, fatum en Providentia Dei in relatie tot elkaar
gedefinieerd zijn en welke rol zij in zijn opeenvolgende drama's spelen. Daarbij zal
er in het bijzonder ook aandacht zijn voor de betekenis die fortuin, noodlot en
Voorzienigheid Gods voor de portee van Hoofts spelen hebben.
De bevindingen zullen met name bezien worden tegen de achtergrond van een
bron die voor het themacomplex van fortuna, fatum en Providentia Dei van het
grootste belang is: De consolatione philosophiae van de Romeinse staatsman en
5
wijsgeer Boëthius (ca. 480-525/526). Dit geschrift is ontstaan toen de auteur, nadat
hij de gunst van koning Theodorik verloren had, in afwachting van zijn executie
gevangen zat te Pavia. Het is, zoals de titel al aangeeft, een troostgeschrift; door
de aansprekende literaire vorm - het gaat om een ik-vertelling - hebben we te maken
met een zeer toegankelijk werk. In de tekst wordt het zo voorgesteld, dat Boëthius
in zijn donkere kerker een lang en indringend gesprek voert met Philosophia, verbeeld
als een hoogbejaarde, maar sprankelende dame. Zij overtuigt de neerslachtige
gevangene van de betrekkelijkheid van het aardse geluk en slaagt er tenslotte in
diens leed over de in zijn ogen onrechtvaardige vrijheidsberoving te verzachten.
6
Boëthius' traktaat behoort tot de meest gelezen boeken in de middeleeuwen.
Hoewel typisch christelijke gedachten er als zodanig niet in voorkomen, werd de
alvermogende godheid die Boëthius ten tonele voert, algemeen met de christelijke
7
God geïdentificeerd. Tijdens de vroege renaissance in de Nederlanden had Boëthius'
populariteit nog niets aan betekenis ingeboet. Zo gaf Coornhert (na een eerdere
versie uit 1557) in 1585 zelfs een tweede vertaling van het werk in het licht, onder
8
de titel Van de vertróósting der wysheyd. Van deze uitgave, die Hooft gekend kan
hebben, is in het verleden relatief weinig gebruik gemaakt bij de interpretatie van
het Amsterdamse toneel uit de eerste twintig jaar van de zeventiende eeuw. Ten
onrechte wellicht, want Boëthius' gedachtenwereld lijkt in hoge mate overeen te
komen met de moraal van het zogenaamde senecaans-scaligeriaanse drama.
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1. De fortuin: Achilles en Polyxena
Hoofts eerste treurspel, dat hij nog vóór zijn twintigste levensjaar schreef, neemt de
toeschouwers mee naar het Griekse legerkamp voor de muren voor Troje. Al meer
dan negen jaar houdt de stad van koning Pryamus stand en het einde van de
uitputtende oorlog is vooralsnog niet in zicht. In het verleden is de plot van Hoofts
eersteling niet ten onrechte omschreven als ‘een ware calamiteitenrevue opgebouwd
9
rond de figuur van Achilles.’ Het drama kent geen eenheid van handeling, maar
bestaat uit een aantal min of meer op zichzelf staande, merendeels slecht aflopende
episoden. Wanneer de Griekse held niet zelf handelend ten tonele wordt gevoerd,
komen personages voor het voetlicht wier doen en laten vaak direct samenhangt
met het eerdere optreden van Achilles. De belangrijkste verwikkelingen betreffen
zo de politiek uiterst gecompliceerde liefde van de titelheld voor de Trojaanse
koningsdochter Polyxena, de dood van Achilles' boezemvriend Patroclus en de
wraak die daarop voltrokken wordt aan diens moordenaar Hector, de zoon van
Pryamus. Vervolgens draait het om de pogingen van de Trojaanse koning het
geschonden lichaam van zijn zoon bij de Grieken los te kopen, de dood van Achilles,
die lafhartig in een hinderlaag gelokt wordt, en de twist die daarna ontstaat over de
beroemde wapenrusting van de Griekse legeraanvoerder.
Onder invloed van de frequente tegenslagen die ze ondervinden, overdenken de
dramatis personae meer dan eens de oorzaken van hun ongeluk. Wanneer
bijvoorbeeld Pryamus zich naar aanleiding van de dood van Hector tot Achilles
wendt, blijkt hij uitgesproken ideeën te hebben over het verlies van zijn zoon
(531-533):
Ghij sijt de oorsaexk niet, Achilles, van mijn kermen,
Maer iemant van de goôn, in plaets van hem t'ontfermen
Over mijn ouderdoom, laet mij dit leet geschien.

De koning van Troje stelt hier dat het voorgevallene zich niet anders dan door
toedoen van een godheid had kunnen voltrekken. Hij ziet op die manier in Achilles,
die Hector in een tweestrijd verslagen had, weinig meer dan het instrument van de
goden. Kort daarop formuleert Pryamos in een wat algemener perspectief een
vergelijkbare gedachte (699-700):
Wie can der goden schick, grootmoedich Prins, ontvlieden?
Sonder der goden wil dees dingen niet geschieden.

Over de bronnen die Hooft gebruikt heeft voor zijn Achilles en Polyxena zijn we
goed geïnformeerd. Met uitzondering van de koren is de tekst in de eerste vier
bedrijven voor het grootste deel gebaseerd op twee populaire verhandelingen:
Historia de excidio Troiae (Geschiedenis van de ondergang van Troje) van Dares
Phrygius, maar vooral Ephemeris belli Troiani (Dagboek van de Trojaanse oorlog)
10
door Dictys Cretensis. Nog in de tijd van Hooft veronderstelde men dat deze teksten
als ‘ooggetuigenverslagen’ tijdens of kort na de Trojaanse oorlog geschreven zouden
zijn, maar inmiddels wordt door niemand meer betwist dat het om mystificaties uit
de late oudheid gaat. Het is voor het vervolg niet zonder betekenis dat de zojuist
11
aangehaalde uitspraken van Pryamus letterlijk ontleend zijn aan Dictys.
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Er wordt op flink wat plaatsen in Achilles en Polyxena gewag gemaakt van een
goddelijke dimensie - herhaaldelijk omschreven als ‘der goden wil’ (v. 2, 700) of ‘der
goden schick’ (v. 699, 1137) - die het menselijke bestaan beheerst. De meeste
personages redeneren dat de goden hun levenslot (mede)bepalen. Volgens welke
criteria dezen daarbij te werk gaan, blijft tot op zekere hoogte in het ongewisse. Er
zijn passages waarin erop gezinspeeld wordt dat de goden het kwade bestraffen
en het goede ondersteunen. Zo stelt Ulysses dat een booswicht ‘wert van de goden
[...] rechtvaerdelijck geplaecht’ (v. 518) en houdt Agamemnon zijn gehoor voor:
‘Daar t'recht is sijn de goôn.’ (v. 303). Maar er zijn ook heel andere geluiden te horen.
Pryamus betoogt bijvoorbeeld dat louter grilligheid aan het goddelijke bestuur ten
grondslag ligt en merkt op ‘dat s'hemels goden waerdich / Gelijck de menschen sijn,
verkeerlijck [veranderlijk, wispelturig] en lichtvaerdich’ (v. 491-492). Naar aanleiding
van de dood van Patroclus brengt Achilles op overeenkomstige wijze zijn wantrouwen
jegens de goden onder woorden (v. 395-397):
Ach goôn! ach wreede goôn! vervloecte loop der starren!
Ghodlosen hemel, die het goet int quaet verwarren!
Ach wreede ghoden schick!

De negatieve kijk van onder anderen Pryamus en Achilles, die door hun
gesprekspartners noch in de koren met zoveel woorden gecorrigeerd wordt, maakt
het in Achilles en Polyxena tot een hachelijke zaak een eenduidige interpretatie te
formuleren met betrekking tot het beleid der goden. Willekeur of rechtvaardigheid op grond van de tekst valt dat niet zonder meer uit te maken. Op de keper beschouwd
is slechts deze conclusie gewettigd: het godendom is nadrukkelijk niét
gekarakteriseerd als een autoriteit die zich als vanzelfsprekend tegen het kwade
keert en het goede bevordert.
Bij lezing van Achilles en Polyxena valt een opmerkelijk verschil tussen de
personagetekst en de koorpartijen in het oog. Waar namelijk de dramatis personae
keer op keer refereren aan een goddelijk bereik, is er in de koren op een enkele
uitzondering na van de goden geen sprake meer. Hun plaats wordt ingenomen door
de fortuin, die het leven van de mens van zijn geboorte tot de dood heet te
beheersen. Hooft gebruikt de ‘chooren’ in het derde, vierde en vijfde bedrijf vrijwel
in hun geheel om deze visie uit te werken. De verklaring voor de discrepantie tussen
de koren en de overige scènes, tussen ‘der goden schick’ (v. 699) en het
‘wanckelbaer geluck’ (v. 778) ligt voor de hand en moet in de tekstgenese gezocht
worden. Waar Hooft als gezegd in de (eerste vier) bedrijven aansluiting zoekt bij de
voorstelling van Dares en Dictys, kiest hij namelijk in de koren voor merendeels
12
contemporaine bronnen of vaart hij op eigen kompas.
Het thema van de fortuna - ook wel aangeduid met synonieme begrippen als
‘avontuur’ of ‘geval’ - genoot in de eerste decennia van de zeventiende eeuw een
13
bijzondere belangstelling. Toneeldichters tonen zich zonder uitzondering
gepreoccupeerd met de ongewisheid van het aardse bestaan: zelfs de grootste
koninkrijken kunnen ten onder gaan, terwijl aan de andere kant soms onbetekenende
lieden de hoogste waardigheid verwerven. In zijn toneeldebuut varieert Hooft
regelmatig op deze gedachte, men vergelijke (v. 751-758):
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Hoe schoen, hoe trots, hoe spijtich datse schijnt,
De werrelt doch niet anders is als wijnt.
Haer staet verkeert gestadelijck en ras;
Nu isse niet het geen sij gistren was.
Die gister trots op rijcdom swaer en schadt
Weygerden t'broot aen die hem daer om badt,
Werden te nacht berooft van schat en lant,
Heden gevoet van iemandts milde hant.

In het handelingsverloop van Achilles en Polyxena illustreert Hooft de wisselvalligheid
van het leven. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de val van respectievelijk
Patroclus, Hector en Achilles, maar zeker ook aan de wederwaardigheden van
Pryamus. De heerser van het oppermachtige Troje heeft zich op zeker moment met
de rol van smekeling tevreden te stellen en moet, liggend aan de voeten van de
Griekse legerbevelhebbers, letterlijk door het slijk om zijn zoon tenminste een
waardige begrafenis te kunnen geven. Zo wordt eens te meer duidelijk dat de fortuin
onverbiddelijk is en dat iedereen met Pryamus moet buigen voor haar heerschappij.
De fortuna wordt vaak gepersonifieerd door een jonge vrouw, wier handelen
14
uitsluitend wordt bepaald door plotselinge ingevingen en toevallige impulsen. Er
ligt, zoals al is aangestipt, geen enkele reden aan ten grondslag waarom zij sommige
mensen met rampspoed slaat, terwijl zij andere tot het hoogste geluk verheft. Deze
gedachte vormt ook in Boëthius' De consolatione philosophiae het uitgangspunt
van de redenering. De auteur en ik-verteller beklaagt zich omstandig over het feit
dat zijn gevangenneming iedere wettelijke grond mist. In zijn ogen moet men dan
ook concluderen dat (I.v):
[...] Fortuyn onstadigh teghen reden
D'onnózel mensch [gaat] belasten tót ghedult,
Met straffe zwaar, by bózen recht verschuld.

Door het eigenzinnige optreden van de fortuna wordt de deugd met ‘bóósheyts lóón’
vergolden en zegeviert het kwaad (I.v):
De zeden quaad zyn nu verheven zeer:
Quaaddoenders fel vertreden ghants ter neer,
Met onrecht gróót, d'oprechten heel onschuldigh.
De klare dueght int doncker schuylt gheduldigh:
Rechtvaardicheid wert jammerlyck ghequelt
Met bóósheyts lóón, door onrecht en ghewelt.

De opvatting dat de fortuin willekeurig handelt, dat wil in deze context meer specifiek
zeggen: zonder zich te baseren op een afweging van goed en kwaad, is algemeen
verbreid. Zo legt Ripa in zijn Iconologia (1593) uit, waarom vrouwe Fortuna vaak
een blinddoek draagt. In de Nederlandse vertaling van Pers uit 1644 luidt de
betreffende passage als volgt: ‘Blind wortse, in't gemeen, afgebeelt, om uyt te
drucken, datse d'eene niet meer als d'ander gunstigh is, maer lieft en haet dieselve
sonder onderscheyt [...] Waer door het gebeurt, datse eenen boeve op den hooghsten
trap van eere verheft, diemen behoorde aen een galge te hangen; en een ander
15
die groote eere waerdigh is, doetse in groote ellende en armoede vervallen’. Tegen
deze achter-
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grond moet men ook de woorden uit het slotkoor van Achilles en Polyxena verstaan,
waar eveneens opgemerkt wordt dat de fortuin haar gaven zonder aanziens des
persoons verdeelt (v. 1729-1732):
In dees Godin [fortuna] woont reeden niet;
Noch siet wie haer eere aenbiet;
Stroijt sotte gaven in de wint,
Niet wetend' selve wiese vint.

In het verlengde van het in de koren uitgewerkte gedachtengoed formuleert Hooft
een algemene moraal, die nog het best omschreven kan worden als een remedie
tegen de grillen van de fortuin. Hoezeer hij dat ook zou proberen, de mens kan de
fortuna bifrons, de fortuin met de twee gezichten, niet beïnvloeden. Daarom kan hij
haar maar het best met een zekere gelatenheid tegemoet treden en zich noch door
positieve, noch door negatieve lotswendingen al te zeer laten beïnvloeden. Alleen
zo kan iemand voorkomen dat hij geheel in de ban van de onberekenbare fortuin
geraakt (v. 771-778):
Die stadich wel op dit verandren oocht,
Door voorspoet sijn gemoet hij niet verhoocht,
Noch oock verlaecht, alst ongeluck hem stoort;
Geen hoverdij noch wanhoop hem becoort.
Di doort geluck sijn moet verhoegen laet
En sich betrout op rijckdoom, macht off staet,
Al dwanck hij gans de werrelt met sijn iuck,
Hij is een slaef vant wanckelbaer geluck.

Hooft eist dus, en daarbij beroept hij zich in het bijzonder op de (neo-)stoïcijnse
ethica, standvastigheid (constantia) bij tegenslag, en matiging (temperantia) in geval
16
van gunstige omstandigheden. Daarmee verschaft hij het kader waarbinnen de
gedragingen van de dramatis personae in Achilles en Polyxena beoordeeld moeten
worden. Hoofts les blijkt evenwel niet altijd aan hun besteed, want de meeste
personages gaan zozeer in hun voor- of tegenspoed op, dat zij zich met huid en
haar aan het ‘wanckelbaer geluck’ uitleveren.
De beschouwingen over Achilles en Polyxena overziend, zijn tenslotte enkele
conclusies mogelijk. De toneelhandeling wordt bezien in het licht van aan de ene
kant de wil der goden, wier drijfveren niet nader geëxpliciteerd worden, en aan de
andere kant de fortuna, die de wereld onbelemmerd haar nukken oplegt. Hoe deze
zich onderling verhouden maakt Hooft in zijn toneeldebuut, dat in velerlei opzicht
nog de kenmerken van een jeugdwerk draagt, niet duidelijk. Gezien de onzekerheden
van het bestaan rest de mens, zo is de strekking van Hoofts treurspel, weinig anders
dan berusting en lijdzaamheid.

2. De Voorzienigheid Gods: Theseus en Ariadne en Granida
Net als Achilles en Polyxena biedt ook Theseus en Ariadne een veelheid van
onverwachte gebeurtenissen. Centrale figuur is Ariadne, de dochter van koning
Minos van
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Kreta. In de eerste bedrijven wordt verhaald hoe zij liefde opvat voor Theseus, de
kroonprins van Griekenland die naar haar vaderland gekomen is om de strijd aan
te binden met de minotaurus. Nadat de Griekse koningszoon er met de hulp van
Ariadne in geslaagd is het monster te verslaan, bekent hij haar dat zij op haar beurt
bij hem gevoelens van liefde opgeroepen heeft. Daarop verlaat het paar midden in
de nacht Kreta en zet koers naar het eiland Naxos. Inmiddels heeft de veldgodin
Aegle, die tot op dat moment Theseus' ‘officiële’ geliefde was, lucht gekregen van
diens ontrouw. Zij instrueert Alecto, een der wraakgodinnen, hem tijdens zijn slaap
angst aan te jagen om hem ertoe te bewegen Ariadne zo spoedig mogelijk weer te
verlaten. Behekst door Alecto handelt Theseus zoals Aegle dat wil. In het diepste
geheim scheept hij zich in naar Griekenland, terwijl hij Ariadne op Naxos achterlaat.
Alles komt echter toch nog goed voor het radeloze meisje, want de godin Venus
trekt zich haar lot aan en zorgt dat Bacchus verliefd op haar wordt. Daardoor vindt
Ariadne op het dieptepunt van haar ongeluk het hoogste heil, want van versmade
minnares wordt zij de echtgenote van een god.
In de koren worden de belevenissen van Ariadne net als die der personages in
Achilles en Polyxena geduid in het perspectief van ‘t'wankel Aventuir’ (v. 707), dat
‘gestadich / In ongestadicheit’ (v. 993-994) wordt genoemd. Men treft in dat verband
op verschillende plaatsen eenzelfde moraal van constantia en temperantia aan,
maar kan daarnaast een nieuwe invalshoek signaleren. Herhaalde malen brengt
Hooft namelijk onder woorden dat het de mens zwaar valt lotswendingen op hun
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juiste merites te beoordelen. Of een bepaald voorval positief of negatief
gewaardeerd moet worden, valt op het eerste gezicht vaak moeilijk uit te maken (v.
719-724):
Dn mensche leeft in duisterheit,
En sonder oprecht onderscheijt,
Van ware schad' en ware bate,
En dat hem scheen het hoochste luck,
Is dickwils oorsaeck van sijn druck,
En onderganck van al sijn state.

Deze woorden zijn direct van toepassing op Ariadne. Wanneer ze met Theseus het
paleis van haar vader ontvlucht, kent haar blijdschap geen grenzen. Achteraf echter
blijkt dat de zo gunstig beoordeelde ontsnapping de opmaat is van de ontwikkelingen
op Naxos, die voor haar buitengewoon ongelukkig uitpakken. Maar zoals eerder
haar blijdschap, is nu haar verdriet over Theseus' afwijzing voorbarig. Want wat
Ariadne ziet als haar diepste ellende, staat aan de basis van ‘het hoochste luck’ dat
haar even later ten deel valt, wanneer Bacchus haar tot zijn eega verkiest.
Het beeld dat Hooft hier van het aardse bestaan geeft, stemt niet hoopvol: de
mens is weerloos uitgeleverd aan de grillen van de fortuin en blijkt daarbij niet eens
in staat tot een juiste inschatting van de omstandigheden. Toch is dit maar één zijde
van de medaille. Want op verschillende plaatsen, en met name in het slotkoor,
veronderstelt de auteur de aanwezigheid van een hoger gezag dat ondubbelzinnig
richting geeft aan het menselijke leven (v. 1371-1378):
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Om beter alle quaet
De grote Godt laet schieden,
Des ist een sotte daet
Van onbescheyden lieden,
Tot achterdeel te dieden
Het schijnbaer letsel ras,
Al eer sij recht bespieden,
Oft schaed' of voordeel was.

Een ‘grote Godt’ dus die de wereld zo bestiert, dat ook het kwade uiteindelijk ‘om
beter’ geschiedt. Zijn optreden heet elders in het drama principieel goed, ook al
bestaat de mogelijkheid dat de individuele mens de indruk heeft slechts met
rampspoed geconfronteerd te worden (v. 1411-1418):
En ofter yemant waer,
Die noijt geluck bespeurde
In al sijn leven, maer
Van kint, tot grisaert treurde,
Dat noyt misschien gebeurde,
Noch was hij boos van moet,
Indien hij sich versteurde,
Want Godt die meent het goedt.

Anders dan in Achilles en Polexena, waarin de bronteksten van Dares en Dictys zo
nadrukkelijk doorklinken, is er in bovenstaande koorfragmenten geen sprake meer
van een veelgodendom. Ook in veel andere, beschouwende passages wordt
gesproken van één enkele godheid (bijvoorbeeld in de Inhoud, r. 60: ‘door Goodts
beschickinge’) of wordt een neutrale term als ‘de hemel’ gebezigd (zie onder andere
v. 717-718: ‘met dicke wolcken swert, / T'besluit des hemels is betogen’). Er is nog
een verschil met Hoofts toneeldebuut. In vergelijking tot het zelfs als ‘verkeerlijck
en lichtvaerdich’ omschreven optreden van de goden in Achilles en Polyxena bestaat
er over de rechtvaardigheid van de ‘grote Godt’ in Theseus en Ariadne geen enkele
twijfel: Zijn ingrijpen wordt door louter goedheid ingegeven. Het zal duidelijk zijn wat
hier aan de hand is. Over de toneelhandeling - waarin paradoxalerwijze klassieke
goden een actieve rol toebedeeld krijgen! - wordt een specifiek christelijk
18
interpretatiekader gelegd.
Op deze manier staan de gebeurtenissen in Theseus en Ariadne in een tweeledig
perspectief: enerzijds is daar de willekeurig opererende fortuna, anderzijds is er het
19
veelal onbegrepen, maar bij uitstek zinvolle bestuur van de Providentia Dei. Het
probleem doet zich nu voor hoe de onderlinge relatie is tussen deze in de grond
van de zaak tegengestelde instanties. Om daarover uitsluitsel te kunnen geven is
20
het nodig een blik te werpen op de geschiedenis van het fortuna-concept. Fortuna
is van oorsprong een klassieke godin die de ongewisheid van het menselijke bestaan
verbeeldde. Als autonome macht van het toeval verliest zij feitelijk haar bestaansrecht
met de komst van het christendom, omdat dat in het reilen en zeilen op aarde
principieel de wil van God herkent. Veel vroeg-christelijke auteurs staan dan ook
sceptisch tegenover de fortuin, terwijl bijvoorbeeld in Augustinus' De civitate Dei
(De stad van God) (412/13-426) haar rol volledig uitgespeeld lijkt: ‘Die God dus, die
de schepper en gever van het geluk is,
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omdat Hij alleen de ware God is, Hij en Hij alleen geeft de koninkrijken van deze
aarde zowel aan goede als aan slechte mensen. Hij doet dat echter niet blindelings
en om zo te zeggen lukraak - Hij is God en niet Fortuna! -, maar volgens een
rangschikking van gebeurtenissen en tijden, die voor ons verborgen, maar aan Hem
21
volmaakt bekend is.’
Dat het concept van de wisselvallige fortuin desondanks een belangrijke plaats
in het middeleeuwse denken verwierf, wordt in de vakliteratuur doorgaans
22
toegeschreven aan de invloed van het al genoemde De consolatione philosophiae.
Zoëven bleek reeds dat Boëthius' literaire alter ego het verlies van zijn
maatschappelijke positie aan de grillen van de fortuna weet. Vrouwe Philosophia
staat afwijzend tegenover dit standpunt. De centrale lijn in haar betoog is dat het
aardse leven bij een eerste aanblik weliswaar een ongeregelde indruk kan maken,
maar dat men zich terdege dient te realiseren dat het uiteindelijk de Goddelijke
Voorzienigheid is die de loop der dingen bepaalt. Zelf onveranderlijk bestiert God
de veranderlijke werkelijkheid (IV.vi):
Alle voortteling der dingen, óóck de vóórtghang alder wandelbarer
naturen, ende al wat zich op enigher wyze beweeght, dat neemt zyn
óórzaken, schicking ende ghedaante uyt den bestendicheid des
Góddelycken ghemoedes. Dit in de hóócheid zyns eenvuldicheids ghestelt
blyvende, heeft den dingen die te geschieden staan een menighvuldighe
wyze ghestelt: welcke wyze gheaanmerckt zynde inde zuyverheid der
Gódlycker verstandenissen, werdt ghenaamt Voorzienicheid.
Anders dan in De civitate Dei krijgt de fortuin in De consolatione philosophiae wel
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degelijk een, zij het bescheiden, plaats in het wereldbestel toegewezen. In de
voorstelling van Philosophia is het optreden van de fortuna ondergeschikt aan het
soevereine bestuur van God en kan zij het best omschreven worden als een werktuig
van Zijn Voorzienigheid. Al wat de fortuin de mens aan positief of negatief ervaren
levensfeiten oplegt kan, omdat in laatste instantie de wil van God erin doorklinkt,
slechts ‘goed’ heten. Diens door een onwankelbare liefde geschraagde wereldbestuur
impliceert dat zelfs de grootst denkbare rampspoed die de mens overkomt, ofwel
gerechtvaardigd is als straf voor eerder begane zonden, ofwel nuttig is als oefening
in deemoed en godsvertrouwen. Deze gedachte houdt Philosophia de aangeslagen
Boëthius expliciet voor (IV.vii): ‘Dat alle avontuur (sprack zy) ghantselyck ghoed is.
Maar hoe (zeyde ick) magh dat wezen? Merckt (sprack zy) nadien alle avontuur,
het zy dan vrólyck óf streng, streckende is, óf om de ghoeden te belónen óf te
oeffenen, óf óm de quaden te straffen of te beteren: zó blycktse immers ghoed te
zyn, ghemerckt zy blyckt te wezen óf rechtvaardigh óf nut.’
Met deze gedachtengang ontkracht Philosophia de redenering van Boëthius, die
in zijn gevangenschap ten onrechte het bewijs ziet, als zou het menselijke bestaan
berusten op weinig meer dan een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden.
Zij erkent het bestaansrecht van de fortuna, maar ziet haar als de uitvoerende macht
van de Providentia Dei. Dat betekent, dat de fortuin in De consolatione philosophiae
niet meer primair geassocieerd wordt met willekeur en toeval, maar - om de woorden
van de germanist Walter Haug aan te halen - wordt voorgesteld als ‘die
24
Personifikation der gottgewollten Vergänglichkeit des Irdischen’. Ook al is het de
mens vaak niet gegeven het waarom van bepaalde fortuinswisselingen te doorzien,
het is essentieel dat hij erop vertrouwt dat ze voorbeschikt zijn door een God, die
hem - zonder ook maar het geringste voorbehoud te maken - welgezind is (IV.v):
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Ten is gheen wonder, sprack zy, dat enigh ding ghewaant werdt
onvoorzien ende verwert te wezen, alsmen de reden van desselfs
schicking niet en verstaat: Maar du, hoe wel du d'óórzake van zódanighen
gróten schickinge niet en verstaaste, en twyfelstu nóchtans niet, óf alle
dingen en gheschieden rechtelyck; overmids een ghoed bestierder de
wereld beheert.
In Theseus en Ariadne knoopt Hooft bij deze gedachte aan. De belevenissen van
Ariadne laten vóór alles zien dat er een hogere autoriteit is die over haar heil waakt.
Niet voor niets wordt dat nog eens onderstreept in de slotregels (1435-1442):
Nu! Ariadne wert
Gevoert ter hoochster stede,
Alsse de meeste smert,
Die'r was te lijden, lede;
Dus Princen leeft in vrede,
Vertrouwend' anders niet,
Dan, dat wat Godt oyt dede,
Om beter is geschiet.

Het is verhelderend, de kwestie van de onderlinge relatie tussen de Providentia Dei
en de fortuna in Hoofts drama te beschouwen tegen het decor van Boëthius' Van
de vertróósting der wysheyd. Ook in de conceptie van Hooft ligt het primaat namelijk
bij het Goddelijke regime, maar de crux is dat de Providentia Dei zich aan de mens
25
presenteert in de onbegrepen wendingen van ‘t'wankel Aventuir’. Het valt Ariadne
zwaar in de wirwar van gebeurtenissen, in de snelle afwisseling van voor- en
tegenspoed enige zin te ontdekken. Toch dient ze te aanvaarden dat achter het
schijnbaar willekeurige optreden van de fortuin de wijsheid én rechtvaardigheid van
Gods Voorzienigheid schuilgaat. Zo staat in Theseus en Ariadne niet alleen het
probleem van een juiste beoordeling van de werkelijkheid centraal, maar wordt
vooral ook op de noodzaak gewezen op God te vertrouwen, hoezeer het leven ook
door rampen en tegenspoed beheerst wordt.
Tot zover Theseus en Ariadne. Op deze plaats volstaat een korte bespreking van
Granida, omdat dit drie jaar later geschreven spel, voor zover dat het themacomplex
van fortuin, noodlot en Voorzienigheid Gods betreft, veel overeenkomsten vertoont
met Theseus en Ariadne. Het handelingsverloop in beide drama's is in die zin
vergelijkbaar, dat ook hier een groot aantal wonderbaarlijke lotswisselingen
culmineert in een echtverbintenis die vooraf door niemand voor mogelijk gehouden
was. Andermaal treft men de opvatting aan, dat de mens de reikwijdte van zijn
wederwaardigheden in de meeste gevallen niet direct kan overzien (1651-1652):
Maer, ach verblende mensch, hoe luttel kundij sien
Of uwe wijste raedt [overweging] tot schaed' of voordeel dien!

Hoofdpersonen van het drama zijn de herder Daifilo en de prinses Granida. Na
allerlei verwikkelingen, die voor de lijn van het betoog niet nader toegelicht behoeven
te worden, komt het aan het einde van het vijfde bedrijf tot een huwelijk tussen de
twee. Dat is niet alleen opmerkelijk vanwege het ongewoon grote standsverschil,
maar ook omdat beide gelieven aanvankelijk de nodige tegenwerking ondervinden.
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Na alle onheil wordt de gelukkige afloop van twee kanten bekeken. Enerzijds hoopt
de ‘Rey van Jofferen’ dat het nu gedaan is met het leed van Granida en Daifilo en
dat de fortuin haar rad tot stilstand zal brengen (v. 1743-1746):
O Geluck sijdt eenmael sadt
Van ellenden op ellenden,
En ten laesten moe van wenden
Schut den loop hier van uw radt.

Anderzijds concludeert Tisiphernes, lange tijd een van de rivalen van Daifilo, ten
overstaan van het paar dat ‘Den hemel u vereent, den Hemel deed bereyden / Den
wech tot u geluck’ (v. 1665-1666), zoals ook de ‘Rey van Harderinnen’ Granida en
Daifilo voorhoudt dat ‘den Hemel, al te vooren, / Had sijn jonst u toegedocht.’ (v.
1705-1706)
Het ligt voor de hand het samenspel tussen de Providentia Dei en de fortuna,
wier werkzaamheid naar zojuist bleek ook in dit spel verondersteld wordt, uit te
leggen in de lijn van de bevindingen met betrekking tot Theseus en Ariadne. Ook
in Granida doet de Voorzienigheid Gods zich dus op indirecte wijze, via de grillige
wendingen van de fortuin, aan de mens kennen. Maar deze conclusie kan nog
aangescherpt worden. Zoals dat al voor Ariadne gold, komt de keer ten goede ook
voor Granida en Daifilo precies op het moment dat zij alles verloren wanen. In het
vijfde bedrijf lopen zij namelijk in een hinderlaag en het paar zou zeker vermoord
zijn, als niet van volstrekt onverwachte zijde hulp gekomen was. Juist hun plotselinge,
eigenlijk niet meer verhoopte redding bewijst hoezeer men zich op de Voorzienigheid
mag verlaten. Dat is dan ook de achterliggende gedachte bij de exitus felix, de
gelukkige afloop van zowel Theseus en Ariadne als Granida: er kan uiteindelijk geen
twijfel over bestaan dat God zich het leed der verdrukten zal aantrekken wanneer
het er werkelijk op aankomt.

3. Het noodlot: Geeraerdt van Velsen en Baeto
Hoofts twee laatste treurspelen, veel hechter gecomponeerd dan zijn eerdere
toneelwerk, geven een duidelijke ontwikkeling te zien in de richting van een
dramaconceptie die meer en meer bepaald wordt door aristotelische
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vormgevingsprincipes. Zowel Geeraerdt van Velsen als Baeto brengt nationale
stof. In het eerste stuk worden gebeurtenissen rond de dood van Floris V in 1296
gedramatiseerd, terwijl in de andere tragedie wordt verhaald hoe de Bataven
(‘Baetauwers’) zich onder aanvoering van hun leider Baeto in de Nederlanden
vestigen.
De moord op Floris V, die in de handelingsstructuur van Geeraerdt van Velsen
aan het begin van het slotbedrijf geplaatst is, zal de aanleiding vormen voor een
langdurige burgeroorlog. Daarvan is de ‘Rey van Aemstellandsche Jofferen’
tenminste overtuigd, wanneer hij zich bezint op de directe consequenties van de
recente gebeurtenissen. Velen zullen het slachtoffer worden van een
allesoverheersende tweedracht en de Vecht zal van onschuldig vergoten bloed rood
gekleurd raken. Op dit punt voert Hooft de stroomgod van de Vecht ten tonele. Deze
neemt het woord voor een lange troostrede, die wordt ingezet met de voor Hoofts
oeuvre vertrouwde overweging dat de menselijke rede het beleid van God niet
vermag te doorgronden (v. 1478-1483):
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O harten pynelijck bedooven in uw leydt,
d'Oorsaeck is groot, de welcke' heeft uw weemoedicheydt:
Want ghy onwetend zijt hoedaenich het besluyt is
Des Hemels ende waer het noodlodt over uyt is.
Niet schiet'er te vergheefs: veel min gheschiet 'er quaet:
Maer 't soet met suyrheyt souwt de goddelijcke raedt.

Naast de bekende verwijzing naar Gods bonitas, wordt er in deze passus een nieuw
begrip ingevoerd: het ‘noodlodt’. In de eerste drie drama's van Hooft speelt het fatum
geen enkele rol; het wordt zelfs niet één keer genoemd. Dat is anders in Geeraerdt
van Velsen en Baeto, waar het noodlot met een zekere regelmaat wordt voorgesteld
als instantie aan wier gezag het aardse leven onderworpen is. Het koor achter het
tweede bedrijf van Geeraerdt van Velsen redeneert bijvoorbeeld (641-644):
Ghestellet zijn al t'onverwickelijcke paelen
Den aertschen grootheên, van den noodt [noodlot] onwinnelijck,
Die parst ten gronde 't swaer, en dwingt het hooch te daelen:
Die doemt het murwe fruyt ten pluyck, het ryp ten slijck.

Hoe Hooft de relatie tussen de Voorzienigheid Gods aan de ene kant en het noodlot
aan de andere kant ziet, is heel wat makkelijker vast te stellen dan de in het
voorgaande onderzochte verhouding tussen de fortuin en de Providentia Dei. In zijn
Baeto laat de dichter er namelijk geen twijfel over bestaan dat het God is die de
uitwerking van het fatum bepaalt. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer op zeker moment
opgemerkt wordt dat de dood van Baeto of die van zijn zoontje Hes nog niet
voorbeschikt zou zijn (1111-1115):
Dat yemandt Baetoos leven heb
Oft zynes zoons, ons weighert 't web
Geweven van óórzaaken t'zaam,
Het welck heeft nóódlót tót zyn' naam;
En 's heelals vooghdt die 't zelve weeft.

Het valt niet zonder meer uit te maken op welke zegslieden Hooft zich beroept
wanneer hij het, zoals in dit fragment, zó formuleert, dat de Providentia Dei aan het
fatum ten grondslag ligt. Opnieuw blijkt echter dat Boëthius' De consolatione
philosophiae als een nuttig repoussoir kan fungeren, omdat het noodlotsbegrip zoals
men dat in dit traktaat aantreft, nauw aansluit bij de voorstelling van Hooft. In het
belangrijke vierde boek gaat vrouwe Philosophia nadrukkelijk in op de kwestie in
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welke betrekking Providentia Dei en fatum tot elkaar staan. In Coornherts vertaling
wordt het noodlot aangeduid met de term ‘nóódschicking’ (IV.vi):
Dat nu deze twe verscheyden zyn, zal lichtelyck blycken, zó iemand
haarder beyder krachte met zynen ghemoede aanschout. Want de
Voorzienicheid is zelf de Gódlycke redene, wezende inden oppersten
Prince alder dingen, die alle dingen schickt: maar de Nóódschicking is
de beleding inde beweeghlycke dingen wezende, waar door de
Voorzienicheyd elcke ding met zyne schickingen te zamen voeght.
In dit citaat wordt de redenering toegespitst op het verschil tussen enerzijds ‘de
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Gódlycke redene’, de wijsheid Gods als het onderscheidende aspect van Zijn
Voorzienigheid, en anderzijds ‘de beleding inde beweeghlycke dingen’, de
noodzakelijke en door God gewilde ordening zoals die zich in het aardse bestaan
feitelijk manifesteert. De centrale gedachte is dat God het al op afstand en vanuit
een buitentijdelijke dimensie bestiert, terwijl de eigenlijke tenuitvoerlegging van Zijn
wilsbeschikking voor rekening van het fatum komt (IV.vi): ‘de Nóódschicking voert
alle byzondere dingen ter beweghing, ende deylt elck uyt na huere plaatsen,
ghedaanten ende tyden.’ Vrouwe Philosophia vergelijkt dit proces met de
totstandkoming van een kunstwerk. Voordat een kunstenaar aan een project begint,
vormt hij zich een duidelijk beeld van het beoogde resultaat. Pas wanneer hij precies
weet wat hem voor ogen staat, begint hij, volgens een van tevoren opgestelde
tijdsplanning, met de eigenlijke werkzaamheden. Op overeenkomstige wijze moet
men zich de samenwerking tussen de Providentia Dei en het fatum voorstellen: God
is de regisseur, terwijl het noodlot voor Zijn draaiboek staat.
Het zal in dit verband geen verbazing meer wekken dat vrouwe Philosophia een
ondubbelzinnige afhankelijkheidsrelatie tussen fatum en Voorzienigheid postuleert
(IV.vi): ‘de vóórtghang vande nóódschicking komt vóórt uyt de eenvuldicheid des
voorzichticheids.’ Zij voert de gedachtengang nog een stap verder met de overweging
dat het noodlot in feite een brug slaat tussen aan de ene kant het abstracte bereik
van Gods eeuwigheid en enkelvoudigheid en aan de andere kant het tijdelijke en
veranderlijke karakter van de wereld. Zo ontpopt het fatum zich tot een bemiddelende
instantie, die gekenmerkt wordt door een eigen, van Godswege verordende
wetmatigheid. Vrouwe Philosophia definieert het noodlot in deze context als een
lange, ononderbroken keten van steeds weer nieuwe oorzaken en gevolgen, een
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beeld dat als zodanig uit de leer van het stoïcijnse fatalisme stamt. Deze keten
‘verstrickt der menschen wercken ende avonturen met een onbrekelycke
t'zamenknópinge’ (IV.vi).
De beschouwingen over het noodlot in De consolatione philosophiae bleven aan
het einde van de zestiende eeuw niet onopgemerkt. Niemand minder dan Justus
Lipsius blijkt in zijn uit 1584 daterende De constantia (Over de standvastigheid), dat
veel verwantschap vertoont met het geschrift van Boëthius, direct aan te sluiten bij
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de zienswijze van vrouwe Philosophia. De Leidse hoogleraar komt met de volgende
definitie:
Het ware fatum of noodlot definieer ik, ofwel overeenkomstig de
beroemde Pico della Mirandola, als de ordelijke aaneenschakeling van
oorzaken, die van de goddelijke wijsheid afhangt, ofwel met mijn eigen
woorden (minder duidelijk maar genuanceerd): noodlot is het aan de
beweeglijke dingen inherente, onbeweeglijke besluit der Voorzienigheid,
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dat ieder ding op zijn beurt, plaats en tijd, gewis in vervulling doet gaan.
Opvallend is dat ook Lipsius het onderscheid tussen Voorzienigheid en noodlot
associeert met universaliteit tegenover het individuele en concrete: ‘Voorzienigheid
is in mijn opvatting een macht en vermogen in God om alles te zien, te weten en te
besturen, dat wil zeggen een universele, onverdeelde, samengebalde macht die om met Lucretius te spreken - een geconcentreerde eenheid vormt. Het noodlot lijkt
meer tot de dingen zelf door te dringen en zich in hen individueel te openbaren,
zodat het als het ware de stuksgewijze verdeling en gedifferentieerde ontvouwing
31
van de universele Voorzienigheid vormt.’
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Er pleit veel voor de theorie, dat Hooft zich bij zijn omschrijving van het noodlot
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gebaseerd heeft op de denkbeelden van Boëthius dan wel Lipsius. Net als beide
denkers geeft hij een ‘verchristelijkte’ uitwerking van het fatum: niet langer is er
sprake van een zuiver onpersoonlijke, determinerende macht, maar van een ‘web
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/ Geweven van óórzaaken’ dat aan Gods wijsheid ontsproten is. Uit deze definiëring
valt onomstotelijk af te leiden dat het fatum voor Hooft in feite een secundaire plaats
inneemt. Men kan daarom stellen dat het optreden van de Voorzienigheid Gods,
zoals dat eveneens in Theseus en Ariadne en Granida het geval is, in Geeraerdt
van Velsen en Baeto in uiterste consequentie doorslaggevend is.
Met deze parallel in het achterhoofd stelt men bij bestudering van de zoëven
genoemde drama's nog een verdere overeenkomst vast. Ook in Geeraerdt van
Velsen en Baeto blijkt namelijk dat de Providentia Dei zich juist het lot aantrekt van
mensen die het slachtoffer van kritieke omstandigheden dreigen te worden. Zo weet
in Geeraerdt van Velsen de ‘Rey van Aemstellandsche Jofferen’ zich gesterkt door
de rede van de Vecht, die profeteert dat God er uiteindelijk op zal toezien dat het
door burgertwist verscheurde Holland uit zijn as herrijst. De Aemstellandsche Jofferen
reageren in de slotverzen van het treurspel zodoende gerustgesteld en overtuigd
van Gods weldadige bestuur (1747-1749):
Voorwaer den Hemel weet wel hoe hy't schicken sal:
En seghent dickwils, als hy uyt schyndt op verdelghen.
Des laet ons d'onspoedt als gheneesedranck verswelghen.

Op analoge wijze putten de opgejaagde Baeto en zijn volgelingen in het vijfde bedrijf
van Hoofts laatste tragedie steun uit de woorden van de geest van Rycheldin, de
vermoorde eega van de titelheld. Zij voorzegt namelijk dat de bedroefde stoet, die
aangevoerd wordt door haar echtgenoot, door Goddelijke tussenkomst een nieuw
vaderland - de toekomstige Nederlanden - wacht: ‘Voor u, de Goden onbelaên /
Een leêghgelate pleck bewaren.’ (v. 1423-1424)
Ook de portee van de laatste twee drama's van Hooft is op die manier, dat de
mens vertrouwen kan stellen in de Voorzienigheid Gods. Wel is de literaire vorm,
die gekozen is om dit standpunt onder de aandacht te brengen, een andere dan in
Theseus en Ariadne en Granida. In deze spelen geeft de gelukkige afloop uitdrukking
aan het heilzame ingrijpen van de Providentia Dei, terwijl Hooft in Geeraerdt van
Velsen en Baeto gekozen heeft voor de voorspellende clausen van respectievelijk
de Vecht en de schim van Rycheldin. Daardoor werd het mogelijk te wijzen op het
troostrijke en hoopgevende regime van Gods Voorzienigheid zónder afstand te
hoeven doen van de exitus infelix, het ongelukkige einde zoals de aristotelische
poëtica dat voor een tragedie voorschrijft.
Ter afsluiting van deze paragraaf rest nog een korte, nuancerende vergelijking
tussen het optreden van de Providentia Dei en de fortuna, die in de twee laatste
spelen van Hooft overigens veel minder nadrukkelijk op de voorgrond treedt dan in
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zijn eerdere toneelwerk. In het voorgaande is de willekeur van de fortuin nadrukkelijk
óók in morele termen uitgelegd: zij opereert zonder zich ook maar het geringste aan
goed en kwaad gelegen te laten liggen. In contrast daarmee kent de Voorzienigheid
Gods een werkingsprincipe - er is al enkele malen terloops op gewezen - dat behelst
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dat degenen die kwaad aanrichten altijd ter verantwoording geroepen zullen worden.
Hooft illustreert dit herhaaldelijk in zijn drama's. Zo vinden in Granida de booswichten
Ostrobas en Artabanus de dood, terwijl Rycheldin aankondigt dat Penta, de kwade
genius achter de verwikkelingen in Baeto, voor haar boze daden zal moeten boeten
(v. 1417: ‘Haar staat haar' straffe vast.’). Kwaad wordt door de Voorzienigheid dus
bestraft, maar wordt het goede ook beloond?
Deze vraag behoeft een subtieler antwoord. In de eerste plaats moet opgemerkt
worden dat veel personages de revue gepasseerd zijn, die eigenlijk niets misdaan
hebben, maar desondanks met de nodige tegenslag geconfronteerd worden: Ariadne,
Granida en Daifilo, de ‘Rey van Aemstellandsche Jofferen’, alsmede Baeto en de
zijnen. Deugdzaamheid voorkomt met andere woorden niét, dat de Providentia Dei
iemand met ongeluk bedeelt, zoals ook Boëthius’ De consolatione philosophiae dat
haar lezers voorhoudt. Derhalve blijft de noodzaak van constantia ook in een door
God geregeerde wereld onverminderd van kracht, zij het dat de mens troost kan
puren uit de wetenschap dat Hij een zinvolle, hoewel ondoorgrondelijke,
bestaansorde heeft ingesteld. Tegenspoed geldt in dat verband, om nogmaals met
de Aemstellandsche Jofferen te spreken, als een gheneesedranck.
In de voorstelling van Hooft nu komt God de zedelijk goede mens eerst te hulp
wanneer hem het water werkelijk aan de lippen staat. Op deze wijze is er in zijn
drama's geen sprake van een één-op-één relatie tussen goed-doen en een beloning
van Godswege: te vaak namelijk wordt moreel voorbeeldige personages in geval
van onheil iedere verlichting onthouden. Deugdzaamheid is zodoende een
noodzakelijke, maar geenszins voldoende voorwaarde voor het verlossende ingrijpen
van de Providentia Dei. Anders geformuleerd betekent dit dat alles afhankelijk is
van de genade Gods - en dat is een moraal die in een notendop samenvat, wat
vrouwe Philosophia in de donkere kerker aan de vertwijfelde Boëthius probeert uit
te leggen.

4. Conclusie
Het themacomplex van fortuna, fatum en Providentia Dei is bepalend voor de
uiteindelijke strekking van de vijf hier geanalyseerde drama's. Gewezen moet worden
op het absolute primaat van de Voorzienigheid Gods in Hoofts toneeloeuvre - met
uitsluiting evenwel van Achilles en Polyxena, dat in velerlei opzicht een nog
onvoldragen indruk maakt. In de vier overige ernstige spelen wordt de
toneelhandeling primair tegen de achtergrond van Gods soevereine macht belicht,
terwijl de fortuin wordt voorgesteld als het werktuig van Zijn interventies (zie Theseus
en Ariadne en Granida) en het noodlot een positie inneemt tussen de onstoffelijke
dimensie van de Voorzienigheid en het concrete bereik van de aardse werkelijkheid
(zie Geeraerdt van Velsen en Baeto). Hoofts moraal is bij uitstek optimistisch: de
mens zij zich er onder alle omstandigheden van bewust dat de Providentia Dei over
hem waakt.

Adres van de auteur: Freie Universität Berlin, FB Germanistik, Habelschwerdter
Allee 45, D-14915 Berlin
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Wiel Kusters
‘De waere Beeltenis’
P.C. Hoofts erotiek van de blik
Abstract - This article deals with P.C. Hooft's ‘erotics of vision’. After a short survey
of Dutch visual culture in the seventeenth century and the new and dominant role
of the eye in empirical science, the author concentrates on two of Hooft's sonnets.
The first of these is related to Plato's theory of vision, as set forth in his Theaetetus.
The second sonnet seems to have taken some of its connotations from
seventeenth-century anatomic theatre, which in Holland was imbued with vanitas
ideas. The poem is then linked with the allegorical category of emblem books and
Hooft's own Afbeeldinghen van minne (Images of love). The allegorical gaze dissects
physical reality in order to construct metonymical meaning. Throughout the article
P.C. Hooft is being compared with Constantijn Huygens, who took a great interest
in science and new optical devices, whereas Hooft was obviously a more traditional
humanist, concentrating on literature and history.

1. Inleiding: visuele cultuur in de zeventiende eeuw
‘In Holland the visual culture was central to the life of the society’, schrijft Svetlana
Alpers in The art of describing, haar boek over Nederlandse kunst in de zeventiende
eeuw. De visuele cultuur waar zij op doelt, omvat veel meer dan de schilderkunst
die het eigenlijke object van haar contextueel georiënteerde onderzoek vormt. ‘One
might say that the eye was a central means of self-representation and visual
experience a central mode of self-consciousness.’ De beelden zijn overal. In boeken
en op wandtapijten, op tegels, geweven in het tafellinnen en ingelijst tegen de muur.
Gravures van insecten en bloemen, van Braziliaanse inboorlingen, landkaarten,
1
atlassen enzovoort. We zien hoe Alpers in haar beschouwingen over de Hollandse
schilderkunst en de eigensoortigheid daarvan, bijzondere aandacht vraagt voor
Keplers theorie van de beeldvorming (1604). Het optisch model van Kepler was de
eerste theorie die afstand nam van de wereld buiten het oog en de visueel
waargenomen wereld als een representatie zag, als een door het licht op ons netvlies
‘geschilderde’ afbeelding. In Keplers woorden: ‘ut pictura, ita visio’. ‘The power of
his strategy is that he deanthropomorphizes vision. He stands aside and speaks of
the prior world picturing itself in light and color on the eye. It is a dead eye, and the
2
model of vision, or painting if you will, is a passive one’. In Keplers ogen was ‘zien’
iets anders dan beeldvorming, was ‘zien’ een subjectief-menselijke aangelegenheid,
die scherp onderscheiden moet worden van datgene wat gezien wordt. ‘Het proces
3
van de beeldvorming hoort bij de objectieve natuur, niet bij de subjectieve mens.’
Vóór Kepler was optica vooral de theorie van het zien, zeker in de zogenaamde
extramissie-opvattingen, waarbij de lichtwerking van het oog uitgaat, dat de objecten
als het ware aftast
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en tegendruk ervaart; optische theorieën probeerden te verklaren hoe we zien. Na
Kepler werd optica de theorie van de beeldvorming: wat doet het optische systeem
‘oog’ met lichtstralen? Beeldvorming als het resultaat van een buitengewone
objectiviteit, zoals die volgens Alpers ook bespeurbaar is in Hollandse schilderkunst
van de zeventiende eeuw. Zo wekt Vermeers ‘Gezicht op Delft’ de indruk zich te
bevinden op het ontmoetingspunt van de ‘geziene’ wereld (subjectief) en ‘afgebeelde’
wereld (objectief), tussen natuur en kunst. Men zou kunnen zeggen: het schilderij
4
wordt hier tot een ‘ziend object’, gesitueerd tussen zijn maker en de wereld.
Wat Alpers met haar opmerkingen over Kepler onder andere wil laten zien, is dat
diens voor de theorievorming over het oog zo vruchtbaar gebleken belangstelling
voor de camera obscura, voor lenzen, spiegels en met water gevulde glazen cilinders
of bollen die als brandglas fungeerden, in overeenstemming was met een oudere
traditionele fascinatie van Hollandse schilders. ‘In the centuries preceeding Kepler,
lenses and mirrors were not objects of study but were the product of craftsmen and
part of the studio equipment and delight of painters in their work. [...] In Kepler's
5
study of the eye, natural knowledge caught up with the art.’
In het eerste hoofdstuk van haar boek, Constantijn Huygens and ‘The New World’,
portretteert Svetlana Alpers ons deze veelzijdige geest, mede op grond van zijn
bekende autobiografisch fragment, als iemand met een groot enthousiasme niet
alleen voor de Hollandse schilderkunst van zijn tijd, maar evenzo goed voor nieuwe
optische instrumenten als microscoop en telescoop en de ‘nieuwe wereld’, waarvan
zij afbeeldingen, visuele kennis produceerden. Nieuwe, empirische kennis; kennis
door waarneming verworven. Het product van handwerk, eerder dan van op
mathematica gebaseerde studies. Zo lijkt er sprake te zijn van een
tweerichtingsverkeer. De analogische relatie die zij onderhoudt met de nieuwe,
empirische natuurwetenschap suggereert iets omtrent de aard van de Hollandse
schilderkunst, en de traditie van deze schilderkunst suggereert een zekere culturele
ontvankelijkheid die nodig is voor de acceptatie en ontwikkeling van de nieuwe
6
wetenschap.
Als dit een partiële maar legitieme schets mag zijn van de wijze waarop
wetenschap en kunst in de visuele cultuur van Hollands Gouden Eeuw met elkaar
verweven waren, wat vinden wij daar dan van terug in literaire teksten uit dezelfde
tijd? In de gedichten van P.C. Hooft bij voorbeeld. De vraag mag gesteld worden
wanneer we ervan uitgaan - zoals ik hier doe - dat wetenschap, literatuur en kunst
uitingen zijn van een en dezelfde onverdeelde cultuur, waaruit zij voortvloeien maar
waarop zij tegelijkertijd ook hun stempel drukken. Als dit een premisse is die zelfs
voor de bestudering van de huidige relatie tussen alfa- en bêtawetenschappen
heuristisch interessant kan zijn, hoeveel voor de hand liggender is zij dan niet als
uitgangspunt voor onderzoek naar aspecten van het geestesleven in de tijd van
Hooft en Huygens, toen er van een kloof tussen ‘alfa’ en ‘bêta’ nauwelijks sprake
kon zijn. ‘Men mag hooguit zeggen dat er [in die tijd] tekenen van latere scheuring
kunnen worden aangewezen, het begin van een barst, die echter alleen tegen de
achtergrond van de latere ontwikkeling van betekenis is en door de de tijdgenoot
7
niet als zodanig wordt beleefd.’
Wanneer we uitgaan van een verwevenheidspremisse die ons kunst, literatuur
en wetenschap als een naadloos weefsel wil laten zien, en wanneer we vanuit dit
perspectief naar poëzie van Constantijn Huygens en P.C. Hooft willen kijken, naar
de wijze
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waarop optische motieven bij hen gestalte krijgen, welke verwachtingen mogen we
dan koesteren met betrekking tot het resultaat? Was ons uitgangspunt alleen maar
gerechtvaardigd wanneer we in hun dichterlijke werk expliciete verwijzingen
aantreffen naar de contemporaine wetenschap, duidelijk te traceren invloeden van
haar ideeën en haar instrumenten? Zeker niet. Want wat is contemporaine
wetenschap? In onze dagen bij voorbeeld zijn quantummechanica en chaostheorie
wetenschappelijk gesproken hoogst actueel, maar ons wereldbeeld en onze taal
zijn, zou men kunnen zeggen, nog steeds newtoniaans: causaliteit en lineaire
ontwikkelingen zijn onverminderd richtinggevende concepten in ons denken en
spreken. Het denken in termen van op positivistische wijze vast te stellen ‘invloeden’
- bij voorbeeld die van wetenschap op literatuur - hangt zelf ten nauwste samen met
8
het causaliteitsbegrip.

2. Constantijn Huygens
Het werk van Constantijn Huygens geeft op vele plaatsen blijk van zijn grote
belangstelling voor de natuurwetenschappen en haar beoefenaren. Zo schreef hij
een groot aantal lofdichten, op Descartes, Swammerdam, Pascal, Van Leeuwenhoek
9
en anderen, onder wie ook zijn zoon Christiaan. Van zijn interesse in de optica
getuigt bij voorbeeld het gedichtje ‘Verrekijker’:
Heel ver wordt heel nabij, nabij bijkans aaneen,
vier mijlen weg tot twee, een mijle schier tot geen.
Ver-zienders, zie wat toe: zal 't deze kunst lang herden,
10
wat een klein bolletje zal heel de wereld werden!

Maar er is ook sprake van een fundamentelere convergentie van zijn dichterlijke
blik met de interesses van de empirische wetenschap, die wonderlijke nieuwe
werelden zichtbaar maakt.
In hun inleiding tot de in 1984 verschenen bloemlezing Dromen met open ogen
geven de samenstellers een voorbeeld van Huygens' ongewone denk- en schrijfstijl
- sneeuw getypeerd als ‘Droog water, koele wol, wit roet, gehakte veren’ - om er
vervolgens op te wijzen dat het daarbij gaat om meer dan een spel met woorden:
Het is de dichter begonnen om flitsende karakteristieken van de
wonderen waarvan de geschapen werkelijkheid vervuld is. Huygens was
hevig geïnteresseerd in de ontwikkeling van de empirische wetenschappen
van zijn tijd. Hij was niet toevallig de vader van een natuurkundige van
wereldformaat. Zijn poëzie vertoont de weerslag van zijn
wetenschappelijke belangstelling, juist ook in die behoefte om de eigen
aard der dingen te vangen in een trefzekere formulering. Hooft heeft dat
op zijn beurt scherp opgemerkt, toen hij in een lofdicht voor Huygens'
eerste verzamelbundel, de Otia - Ledige uren - van 1625, zich tot de
dichter richtend zei:
Al wat uw pen ontmoet, zij zinkt er grondig in;
Doorwroet de donk're mijn; en spit, met spitse zin,
11
Het diepe wonder uit dat schuil liep in de zaken.

Het is inderdaad opvallend, dat Hooft hier, sprekend over Huygens' dichterschap,
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een metafoor hanteert die de activiteiten van zijn vijftien jaar jongere kunstbroeder
in de sfeer van de empirische wetenschappen plaatst. De mijn-metafoor lijkt mij te
zijn ontleend aan de door Huygens met een ‘heilig ontzag’ vereerde Francis Bacon
12
(1561-1626). Onderzoekers, schrijft Bacon, moeten binnendringen in de schoot
van de natuur, ‘further and further into the mine of natural knowledge’. Daar ligt de
ware kennis der natuur verborgen, in diepe mijnen en grotten, ‘which must therefore
13
be penetrated to discover her secrets’. In 1621, tijdens zijn tweede reis naar
Engeland heeft Huygens Bacon ontmoet, zoals we kunnen lezen in zijn
proza-autobiografie en in zijn correspondentie. Als kanselier heeft Bacon Constantijn
14
Huygens enkele malen in audiëntie ontvangen.
Nauwere relaties onderhield Huygens zoals bekend met Descartes, sinds 1629
Frans vreemdeling in de Republiek. In 1632 moeten zij elkaar voor het eerst hebben
ontmoet. Huygens assisteert Descartes in de jaren 1635 en 1636 bij de voortzetting
van diens in Frankrijk begonnen experimenten met het slijpen van lenzen. Al bleef
deze hulp vruchteloos, op tal van andere manieren heeft Descartes in de daarop
volgende jaren kunnen profiteren van de bewondering die de invloedrijke Huygens
15
hem toedroeg.

3. P.C. Hooft
Hoewel Huygens bijna nooit met Descartes over wijsgerige vraagstukken heeft
gecorrespondeerd - het concrete sprak hem meer aan dan abstracte bespiegelingen;
is dat de dichter in hem? - was hij, als in het geval van Bacon, duidelijk in de ban
van diens nieuwe, kritische perspectief op de traditionele filosofie.
We weten dat ook P.C. Hooft tussen 1630 en 1634 een ontmoeting heeft gehad
met ‘de spitsvindige Renatus Cartesius’, en dat hem daarna vanwege Descartes
ook nog een exemplaar van de Discours de la méthode ter hand is gesteld, vergezeld
van des auteurs ‘dienstbiedinge en ernstige betuiginge in hoe hooge waarde hy
hem hieldt’. Geeraardt Brandt, die ons dit meldt in zijn uit 1677 daterende Leven
van Pieter Corn. Hooft, zal het gezien Descartes' latere reputatie als ‘een der
16
doorluchtigste geesten, die Vrankryk ooit voortbraght’ , niet onvermeld hebben
willen laten, maar in Hoofts leven lijkt deze ontmoeting niet meer dan een incident.
Anders dan Huygens, die zich vanuit de hem aangeboden klassieke opvoeding
mede ontwikkeld heeft in de richting van de natuurfilosofie en het quadrivium, staat
Hooft veeleer in de wat beperktere humanistische traditie, is hij een man van het
trivium, gericht op literatuur en geschiedenis. Sporen van de nieuwe, kritische
wetenschap, de zuivere tekstkritiek te buiten gaand en de ‘inhoudsloze begrippen,
17
theorieën en axioma's der antieken’ confronterend met een hang naar
proefondervindelijke waarheid, sporen van die wetenschap zal men bij Hooft niet
gauw vinden. Misschien is Hooft als dichter zijn leven lang gebleven wie hij was
toen hij schoolging. ‘Men bespeurde,’ zegt Brandt in zijn Lykreeden (1647), ‘de
voorteekens van zijn opwassende wijsheit lang voor den tijdt; [...] hy was een
Jongeling, die d'oude wijsheit ten pen uitvloeide, en grijze harssenen in 't hooft
18
droeg.’ Wat we hier zien is de puer senex-topos, representatie bij uitstek van de
19
traditie, de continuëteit van de literaire cultuur.
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Voor een iets gedetailleerder blik op Hoofts werk, zijn poëzie, en de wijze waarop
deze al dan niet met het wetenschappelijke denken van zijn tijd correspondeert het nieuwe, dat in de steigers staat, of het oude dat wankelt maar nog niet tot een
20
ruïne vervallen is - wend ik mij in het bijzonder tot de sonnetten: een klein corpus
van teksten, dat, ook al maakt het geen algemene conclusies mogelijk, in ieder
geval Hoofts meest representatieve lyrische werk omvat. Voor twee sonnetten vraag
ik speciale aandacht.

3.1. ‘De stralen mijns gesichts’
De stralen mijns gesichts die 'r mengden inde stralen,
Van vwe schoonheits glans, en van v oogen claer,
Weerkerende tot mij, soo brachten sij met haer
De waere Beeltenis dies' onvoorsichtich stalen,
5 Van t aerdichst dat natuir deed' in v voorhooft malen,
En t'waerdichst van v geest, datmen mach lesen daer.
Dees voerdens' in mijn hart, dat voelende t'beswaer,
Maeckt van de noot een duecht en gaet haer selfs in halen.
Sij maecktent tot een kerck daers' als godin geëert,
10
Gestadich t harte dwingt tot vijerige begeert
Van t'geen dat haer gelijckt, met hete blixem koortsen,
Voor overst van mijn siel daer werts' erkent alleen,
En van den drang van mijn gedachten aengebeen
21
Daer branden tot haer eer duisent en duisent toortsen.

3.1.1. Commentaar - De dichter ontsteekt in liefde wanneer hij ‘haar’ ziet, zoveel
is duidelijk. Maar hoe gaat dat ‘zien’ bij hem precies in zijn werk, en hoe moeten we
ons het ‘gezien worden’ van de ander voorstellen? Het is, wat dit laatste betreft, niet
onmiddellijk duidelijk dat dit een zuiver passieve aangelegenheid zou zijn. Welke
ideeën omtrent kijken, zien en beeldvorming liggen aan de eerste zeven regels van
het sonnet ten grondslag?
Om te beginnen spreekt Hooft van ‘stralen’ die van zijn ‘gesicht’
(gezichtsvermogen, in concreto: ogen) uitgaan naar de ander: een visie die te
relateren valt aan antieke theorieën omtrent het zien en de daarin centraal staande
discussie over de vraag of het zien voortvloeide uit een beweging vanaf het object
naar het oog (intromissie) of uit een soort reiken door het oog, met zoiets als
22
ontastbare voelsprieten, naar het object (extramissie). Door te spreken over stralen
die door het oog worden uitgezonden, lijkt Hooft aan te sluiten bij de
extramissietheorie. Er is bovendien ook sprake van ‘stralen’ die uitgaan van de
ander, van de glans van haar schoonheid en van haar ogen. De dichter ziet haar
niet alleen, als een passief object, maar wordt ook gezien; hij ziet dat zij naar hem
kijkt. Zijn ‘stralen’ en haar ‘stralen’ vermengen zich in een tussenruimte met elkaar,
zijn liefde ontvlamt mede door haar ogenschijnlijke tegemoetkomendheid. Maar dan
staat er iets wonderlijks: de stralen van zijn ogen keren, vermengd met de hare,
naar hem terug en brengen de ‘waere Beeltenis’ met zich mee, ‘dies’ onvoorsichtig
stalen, / Van t aerdichst dat natuir deed' in [haar] voor malen' - de ogen - en van
‘t'waerdichst van v geest, datmen mach lesen daer’ - de ogen als venster
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van een door hen heen ‘leesbare’, kenbare ziel. En die ‘waere Beeltenis’, van de
ogen (en in eerste instantie niet méér) wordt naar het hart geleid. Er is met andere
woorden niet alleen sprake van extramissie, maar ook van een intromissieconcept:
lichtwerking vormt een beeld van het object, een samenhangend beeld, dat zich
van het object losmaakt en naar het oog beweegt. Dit beeld ontstaat dus niet in het
oog, op het netvlies (vgl. Kepler), het wordt niet door een groot aantal afzonderlijke
lichtreflecties op de retina ‘geschilderd’, maar beweegt zich compleet en coherent
van het object naar het oog: een opvatting die pas rond het jaar 1000 door de
Perzische geleerde Alhazen (de Latijnse verbastering van Al-Hasan) vervangen
werd door de incoherente-emissietheorie die we tegenwoordig vanzelfsprekend
achten.
Wat we bij Hooft zien, is dat de ‘waere Beeltenis’ zich niet losmaakt van het object
en naar het oog van de kijker beweegt (zuivere intromissie), noch dat het oog van
de kijker naar zijn object ‘tast’ en een vorm van ‘tegendruk’ ervaart die ‘zien’ heet
(zuivere extramissie), maar dat deze beeltenis als het ware halverwege, in een
tussengebied tussen oog en object ontstaat uit de ‘vermenging’ van ‘stralen’, en dat
zij vervolgens uit die tussenruimte ‘gestolen’ wordt door de eigen stralen, het eigen
oog. Het is een extramissie-intromissietheorie, zou men kunnen zeggen, die zeer
dicht in de buurt komt van het platoonse denken over gewaarwording en waarneming.
Door Plato wordt de gewaarwording opgevat als een wisselwerking tussen het object
en de zintuigen. Daarom kan niets dat het waard is ‘kennis’ te worden genoemd,
gebaseerd zijn op zintuiglijke waarnemingen.
In zijn Theaetetus lezen we bij voorbeeld:
Als [...] het oog en een of ander aan het oog aangepast object dat in
de nabijheid van het oog komt, de witheid en de daarmee verwante
gewaarwording heeft verwekt - witheid en gewaarwording die nooit tot
stand gekomen zouden zijn, als een van beide eerst genoemde factoren
<oog en object> een andere factor hadden ontmoet - op dàt precieze
ogenblik gaan het zien - emanatie van de ogen - en de witheid - emanatie
van het object dat samen met de ogen de kleur baart - zich in de
tussenruimte verplaatsen. En daardoor wordt dan enerzijds het oog vervuld
van ‘zien’ en op dat precieze moment ziet het: het werd niet een ‘zien’
maar een ziend oog. En anderzijds werd het object, dat mee de kleur
verwekte, vervuld met witheid; het werd eveneens, niet witheid, maar wit:
23
wit hout, witte steen, enz.
We merken op, dat in dit fragment het oog, ten dele passief dus, ‘vervuld’ wordt van
‘zien’ en daardoor een ‘ziend oog’ wordt, terwijl het subject bij Hooft uiteindelijk toch
de ‘waere Beeltenis’ met zijn ogen steelt, in overeenstemming misschien met de
mannelijke houding van dit subject, dat de vanuit zijn gezichtspunt gedeeltelijk
passieve aspecten van ‘zijn’ beeldvorming liefst negeert. Wat we daarnaast kunnen
vaststellen, is dat Plato niet spreekt over het ‘zien’, een zien dat in de plaats treedt
van het instrument waarmee gezien wordt, maar van een ‘ziend oog’. Het werkelijke
‘zien’ behelst bij Plato een waarnemen - mèt de ziel, dóór de zintuigen - van alles
24
wat waarneembaar is. Het oog is in deze optiek niet meer dan een instrument dat
waarneemt. Frappant genoeg is deze opvatting niet ver verwijderd van Keplers
theorie over beeldvorming in het oog. In ieder geval is Alpers' interpretatie van
Keplers model, waar zij sprak over het ‘Gezicht op Delft’ van Vermeer, op deze
plaats een herinnering waard. Het ‘Gezicht op Delft’ immers maakt volgens haar de
indruk, zich te bevinden op het
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ontmoetingspunt van de ‘geziene’ wereld en de ‘afgebeelde’ wereld. In een soort
tussenruimte dus, zouden we kunnen zeggen: daar waar extramissie en intromissie
aan elkaar raken of elkaar doordringen. De ‘waere Beeltenis’ als een ‘ziend’, en niet
alleen ‘gezien’, object. Ook al valt de naam Plato in Alpers' beschouwingen niet één
keer, haar visie op de Hollandse schilderkunst lijkt een extrapolatie van Plato's
opvattingen over de waarneming, over het zien. Wat zij eraan toevoegt, ter situering
van deze schilderkunst in een bredere context, is wat zij zegt over het vertrouwen
dat de Hollandse cultuur heeft in optische instrumenten als de camera obscura en
de microscoop, die representaties produceren van de natuur. Natuurlijk kunnen
deze instrumenten ons misleiden en de ware werkelijkheid vertekenen, maar het
enthousiasme om de verwerving van nieuwe en, in vergelijking met de traditionele,
via geschreven taal overgedragen geleerdheid zekere kennis, is primair en bevordert
het vertrouwen. En had, voor wie hiervan op de hoogte was, Kepler niet inmiddels
aannemelijk gemaakt dat het oog zelf een mechanische maker van beelden is,
waardoor alles wat wij zien de status van een representatie heeft?
Het vertrouwen in beeldvormende instrumenten blijkt bij voorbeeld waarneembaar
bij Constantijn Huygens, die in zijn autobiografisch fragment over de microscoop
van Cornelis Drebbel het volgende schrijft:
Deeltjes [...] die men tot nu toe voor atomen aanzag omdat ze zich te
enen male onttrokken aan het menselijke gezichtsvermogen, krijgt het
kijkend oog door dit instrument zo duidelijk zichtbaar voor zich, dat mensen
die het instrument niet kennen eerst klagen dat zij niets zien, omdat zij
dingen zien die zij nog nooit gezien hebben. Maar al heel snel roepen zij
juichend, dat hun ogen de ongelofelijkste dingen waarnemen. Het is
werkelijk alsof je voor een nieuw schouwspel van de natuur staat, op een
andere aarde bent. Als De Gheyn sr. [schilder, graveur en tekenaar] langer
had mogen leven, had hij er vermoedelijk werk van gemaakt om juist de
kleinste voorwerpen en insekten met een heel fijn penseel uit te tekenen.
26
Ik was er al toe overgegaan de man in die richting te pousseren'.
Huygens wil dat wat het instrument zichtbaar maakt, in tekeningen wordt
‘beschreven’: gezien en grafisch vastgelegd verandert de waarneming in betrouwbare
kennis.
Sluit Plato de mogelijkheid van ware kennis op grond van zintuiglijke waarneming
uit, in het geciteerde sonnet spreekt P.C. Hooft van een ‘waere Beeltenis’, een waar
beeld van de ander. Dit moet wel te maken hebben met het feit dat het subject uit
zijn sonnet ook de geest van de geliefde, in haar waardigste en meest waardevolle
aspecten, in of door haar ogen heen kan lezen. Het gaat in Hoofts sonnet dan ook
niet om een zuiver materiële beeltenis, maar om een vooral toch geestelijke
werkelijkheid die de in liefde ontstoken dichter meent te schouwen. In dit verband
is zeker het woord ‘lezen’ van belang: een visuele activiteit weliswaar, maar niet
primair. De kennis van ‘t'waerdichst van v geest’ is in laatste instantie niet gebaseerd
27
op zien, maar op taal: ‘t'waerdichst van v geest, datmen mach lesen daar’. Zo te
zien is Hooft in deze regels minder geobsedeerd door ‘zien’ en ‘representatie’, als
wel, in traditioneler humanistische trant, door ‘lezen’ en ‘interpretatie’, zelfs wanneer
visualiteit en beeldvorming voorop lijken te staan. De door de ‘natuir [...] in v
voorhooft’ gemaalde (getekende) ogen worden immers gelezen: het zijn tekens die
28
geduid moeten worden. Hoe anders is het gesteld met zien en kennis bij Huygens,
voor wie het geziene vrijwel
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onmiddellijk overgaat in (nog steeds visuele) kennis, hoe naïef wij deze opvatting
29
misschien ook vinden.
Hoe vervolgt Hooft zijn sonnet? De ‘waere Beeltenis’ van de ogen van de geliefde
vrouw, die ogen zelf en dat wat er in te lezen viel, wordt door de stralen van 's
dichters eigen ogen naar zijn ‘hart’ gevoerd. Naar de zetel dus van zijn gevoel. Maar
dat gevoel blijkt niet gelukkig te zijn met een pars pro toto en met een Beeltenis van
haar geest. Het zorgt ervoor dat de aanbedene als ‘beeld’ volledig in hem
binnentreedt, als beeld van geest en lichaam, waardoor zijn hart tot een kerk wordt.
Daar wordt zij als godin vereerd en voedt zij het vurige verlangen van de dichter
naar ‘t'geen dat haer gelijckt’: haar ‘evenbeeld’, dat in feite geen beeld is, maar de
werkelijk bestaande vrouw om wie het de dichter het begonnen is en die hij met de
‘drang van [z]ijn gedachten’ aanbidt. Zo wordt deze reële vrouw van vlees en bloed
in de ogen van de dichter tot een ‘beeld’ van haar in hem als een godin levende
evenbeeld. Een fraai staal van idealisering.
Welke zijn de consequenties van deze idealisering? Welbeschouwd is de in de
materiële werkelijkheid aan de dichter verschenen vrouw, die zijn liefde heeft
opgewekt, voor hem tot de uitwendige verschijning geworden van een innerlijk beeld
(dat zij, de reële vrouw, met andere woorden representeert, waarop zij lijkt). Zij is
als het ware het beeld van een beeld, de concretisering van een ideaal, maar even
zo goed onbereikbaar. We hebben hier te maken met een zelfde soort constructie
als die waarin extramissie en intromissie op platoonse wijze met elkaar vervloeien
(ook al zijn de optische termen hier niet letterlijk van toepassing). De ‘waere
Beeltenis’, geïdealiseerd, van de reële vrouw vestigt zich in het hart van de dichter,
die deze beeltenis vervolgens projecteert op de vrouw die hij met zijn ogen aanstraalt,
daarbij gebruik makend van het licht der ‘duisent toortsen’ die in de kerk van zijn
hart branden ‘tot haer eer’.
Beeld van een beeld is zij. Zoiets als ‘ziele van mijn ziel’ in regel 2 van het sonnet
dat met deze regels opent:
Aerdtsche Goddin alleen besitster van mijn hert,
En ziele van mijn ziel, meestersche der ghedachten,
Wiens schoonheyts klaren glans, en heusheyt my verkrachten,
30
Als in den blonden strick mijn hert ghevanghen wert.

De woordgroep ‘ziele van mijn ziel’ is oorspronkelijk een predikaat van God, dat
vanuit de christelijke wijsbegeerte in de late middeleeuwen is overgedragen op het
31
gebied van de erotische poëzie. Strengholt heeft laten zien dat onder anderen ook
Cats de formulering in zijn oorspronkelijke scholastisch-mystieke gebruikswijze kent,
en wel in zijn Houwelick (1625), waar hij verwijst naar Bernardus van Clairvaux en
32
diens ‘Anima animae Deus’: God is voor de ziel wat de ziel is voor het lichaam.
Men zou met andere woorden kunnen zeggen: voor God is de menselijke ziel een
33
soort lichaam, waarvan hij de Ziel, de bestaansgrond is.
Is de geliefde die zich in Hoofts sonnet manifesteert als ‘Beeld’ van het in de
dichter aanwezige ‘beeld’, inderdaad zoiets als de bestaansgrond van deze
idealisering? Is zij ‘waarder’ dan de ‘waere Beeltenis’ van haar? In Hoofts
gedachtenconstructie is dat inderdaad het geval. En dat werpt een interessant licht
op de aard van de ‘beeldenverering’ zoals de dichter die concipieert. Het in de kerk
van het hart ‘als godin geëer[de]’ beeld is een ‘waere Beeltenis’, maar een beeld,
niet meer dan dat. Het verlangen en dus
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ook de verering gaan uit naar het ‘beeld’ dat werkelijkheid is. Naar Hoofts ‘Madonna’
zelf. Zo lijkt de eredienst in de kerk van het hart gerechtvaardigd, op welhaast
katholieke wijze! Ik herinner aan het verwante sonnet dat begint met de regel ‘Schoon
oogen die vermeucht te nemen en te geven’, waarin de geliefde zich niet vertoont:
Charifa' in dese nacht in desen hel vol smart
Neem ick mijn toevlucht tot v beeldt, dat in mijn hart
Soo groot verheven staet, en vult alleen mijn sinne.
Maer wt haer claerheit las! mij geen verlichting rijst,
En sij doet meer niet dan dat sij mijn annewijst
34
Hulpeloose' afgodin op v alleen Godinne.

Het innerlijke beeld is niet dan surrogaat; het te vereren is een vorm van afgoderij.

3.2 ‘Mijn Sorch, wanneer jck peins’
Mijn Sorch, wanneer jck peins dat v so seer behaeghe
Mijn overgeven dienst, en waerder bij v zij
Dan al des werelds Sorch, Faem, Rijckdoom, Heerschappij;
Hoe onwaerd wort mij dan het lichaem dat jck draeghe?
5 Mij dunckt dat arbeit, pijn, noch geenderhande plaeghe
Soo schrijcklijck aengesicht te toonen heeft aen mij,
Dat jck, waert ghij belaên, om v te maecken vrij,
Door levens soete lust of eigenliefd, ontsaeghe.
Ach, roert haer effen aen: Ach crenctse niet mijn Goedt
10
Mijn Siel is wtgespreit door al haer vleesch en bloedt
Het minste dat haer deert doorsnijt mij ongenaedich.
Mijn tedre Troost, naer v genoecht is mij te moe,
Vw lieve vriendschap swaejt mijn hart, jck weet niet hoe,
35
Vw treurich ooghe scheurt mij 't ingewant moorddadich.

3.2.1. Commentaar (1) - Wanneer de dichter bedenkt hoezeer zijn geliefde behagen
schept in zijn zorgzame aandacht en dienstbaarheid, dan krijgt hij het gevoel dat
zijn leven hem weinig waard is: alle moeite, de vreselijkste pijn en de
verschrikkelijkste plagen denkt hij te kunnen doorstaan om haar, wanneer zij in
moeilijkheden zou verkeren, daarvan te bevrijden. Verzotheid op het leven noch
eigenliefde zullen hem daarvan weerhouden. Dit ongeveer zeggen de eerste acht
regels. Vervolgens wendt de dichter zich tot denkbeeldige anderen: raak haar niet
te hard, breng haar geen schade toe, want mijn ziel is verweven met haar vlees en
bloed. Het geringste dat haar deert, snijdt door mij heen. En tot slot opnieuw tot de
geliefde: mijn gemoedstoestand is afhankelijk van uw welbevinden. Uw lieve
vriendschap brengt mijn hart in beweging. Uw droeve blik verscheurt mijn innerlijk.
Een parafrase als hier gegeven, doet uiteraard onrecht aan het gedicht, aan het
pregnante karakter daarvan, aan alle aspecten van zijn vorm. En dus ook aan zijn
betekenis. ‘Schrijcklijck aengesicht’, ‘crencen’, ‘wtgespreit’, ‘doorsnijden’, ‘scheurt
mij 't ingewant’. Het plastisch-fysieke aura van de woorden is groot. Zo groot dat er
bij mij reminiscenties bovenkomen aan een anatomische les. Misschien zelfs aan
sec-
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tie op een levende. Daar, in zijn eigen verbeelding, ligt het onwaerd[e] lichaam van
de dichter. Zijn ziel is geen zelfstandigheid meer, wtgespreit, gedissipeerd in haar
vlees en bloed. Hij wacht erop doorsneden te worden. En haar treurig oog is het
mes dat zijn ingewand opent.
Via deze beelden zijn we terug bij de zeventiende-eeuwse wetenschap. Want
hoezeer ook geïncorporeerd in een erotische context, het beeldencomplex lijkt
ontleend aan het Theatrum anatomicum, het theater van de ontledende blik, de
empirische wetenschap, aspect van de zich ontwikkelende visuele cultuur uit de tijd
waarin Hooft zijn sonnet heeft geschreven. Het in Amsterdam geschreven gedicht
dateert van 24 april 1610, zoals onder de tekst te lezen valt. Enkele jaren daarvoor
beleefde de jonge Hooft zijn eerste studieperiode in Leiden, die tot de herfst van
1607 geduurd heeft. In haar beknopte levensbeschrijving van de dichter, Het licht
der schitterige dagen, heeft Hella S. Haasse de veronderstelling geuit, dat Hooft in
die tijd nog andere colleges gevolgd heeft dan die van de hoogleraren in het recht,
die de kern van zijn studie vormden. Zo werkte in Leiden de anatoom Pauw, die ‘in
een gedeelte van de niet langer gebruikte kerk der Faliede Begijnen een
“ontleedplaatse” of amfitheater voor anatomie ingericht [had]. [...] De secties (op
lichamen van terechtgestelde misdadigers) trokken steeds een menigte van
belangstellenden uit alle faculteiten. In de wintermaanden werden de andere colleges
tijdelijk stopgezet om studenten de gelegenheid te geven Pauws demonstraties op
het gebied van anatomie en osteologie bij te wonen. [...] Op een van de hoogste
rangen van het amfitheater, leunend over de balustrade, [...] heeft Pieter Hooft naar
de zowel geleerde als wijsgerige uiteenzettingen geluisterd, naar de opengesneden
en gevilde lichamen op de snijtafel gekeken, en de broosheid van het aardse,
bloedwarme leven beseft. Tegenwicht vond hij in de lectuur van zijn geliefde
36
klassieken.’
3.2.2. De allegorische blik - Van Hoofts vriend Barlaeus kennen we een gedicht
‘Op d'anatomie t'Amsterdam’; ik citeer naar de vertaling uit het Latijn van Geeraardt
Brandt:
Hier leerdt die levend is van al de doode leden.
De Schoudren, Arm, en Hooft, en Brein, en Tong, en Handen,
De Voeten, Nier, en Mildt, en Ingewandt, en Long,
En 't Herte daer zoo veel van 's Menschen heyl aen hong,
37
Verdeelen leeringen aen levende verstanden.

Anatomische theaters speelden niet alleen een belangrijke rol in de verspreiding
van kennis over de bouw van het menselijk lichaam, de anatomische les was ook
een morele les. ‘Behalve aan de eigenlijke ontleedkunde werd er grote aandacht
besteed aan filosofische en moralistische overwegingen die de aanblik van kadavers
en skeletten onwillekeurig bij de toeschouwer opriep. Het lichaam is vergankelijk,
38
stof en schaduw, het menselijke leven gelijk een zeepbel.’ Er heerst in de
anatomische theaters, waar ook natuurhistorische objecten en kunstvoorwerpen
bijeen worden gebracht, een duidelijke vanitas-sfeer, een sfeer van melancholie.
Het is meteen ook de sfeer van de allegorie, zoals ook Barleaus' gedicht duidelijk
maakt.
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Aenschouwer die dit ziet, kom leer hier wat gy zijt.
En als gy yeder Lidt en deel hebt overwoogen,
En naegespeurt, en uw onweetenheit beleydt,
En evenwel iets ziet, geloof dan door uw Oogen,
Dat Godt met al zijn macht en goedertierenheit
39
Hier ook in 't minste lidt en deel verborgen leit.

Het lichaam mag dan in stukken uiteengevallen, uiteengesneden zijn en zijn
waardigheid verloren hebben, de dichter spreekt zich krachtig uit tegen de schijn
van zinverlies (de toeschouwer is ‘onwetend’ terwijl hij ‘iets ziet’): God gaat schuil
in zelfs het geringste lichaamsdeel, zelfs al is het van het geheel, het lichaam,
gescheiden. Zo reconstrueert Barlaeus een vorm van heelheid, contra de melancholie
van het verval en de destructie. En misschien zelfs tegen beter weten in.
Emblemata vertegenwoordigen het allegorische genre bij uitstek. Van de wijze
waarop het ‘gedeconstrueerde’ fysieke lichaam tot lichaamloze betekenis kan
worden, vinden we een treffend voorbeeld in Hoofts Afbeeldinghen van minne waar
Amor gebogen staat over een ronde sokkel, waarop, vrij bizar in feite, een hart ligt
met een oog erin. Het bijschrift luidt:
Ick voed' een wondt.
Een lidtmaet dat ick voed, my in den strick verwart;
40
Dat 's 'tooch: door dese wondt vaert my de pijl in 't hart.
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Een veelbetekenend anatomisch fragment: het oog. Gemonteerd aan een even
betekenisvol ander fragment: het hart. En dit merkwaardige anatomische ensemble
neergelegd op een ontleedtafel, een sokkel, waarop het beeld van het volledige
lichaam ontbreekt, vernietigd als het is door de melancholieke blik van de allegorische
dichter, die, middels het onderschrift, over zijn zinnebeeldige sterven spreekt, over
de dodelijke wond, het oog, waardoorheen de ‘stralende’ blik van een vrouw hem
in het hart getroffen heeft. We zien hoe hier elke reële, lichamelijke aanwezigheid
in complexe zinnebeeldigheid veranderd is, tot metonymische betekenis vervluchtigd.
Zo zijn de ogen geworden tot ‘gezichtsvermogen’, iets veel abstracters dus, en om
dat te symboliseren is zelfs één oog voldoende, ook in de tekst. Typerend is de
wijze waarop de vrouw in het raam en de man die naar de plaats van zijn hart wijst,
verkleind zijn afgebeeld in vergelijking met Amor en de sokkel, de dominerende
allegorische elementen van de prent. Het lichaam heeft zijn autonome betekenis
verloren en is in zich aan de kijker opdringende, op zichzelf zinloze stukken gehakt.
In fragmenten, die aan de genade of ongenade van de allegorische blik zijn
overgeleverd en pas van hèm weer een betekenis kunnen krijgen: de in het bijschrift
geformuleerde.
3.2.3. Commentaar (2) - Keren we nu terug naar het sonnet ‘Mijn Sorch, wanneer
jck peins’, dan worden ook hier melancholie en allegorisering zichtbaar. Het ‘treurich
ooghe’ is een allegorie vormend en daarmee dus ook ‘moorddadich’, ‘dodelijk’ oog.
De lichamelijkheid van de dichter dreigt tot een vorm van geestelijke, geïdealiseerde,
abstracte ‘zorg’ te worden: de zorg waarmee hij haar in zijn hoofse dienstbaarheid
omgeeft en die zij waardevoller lijkt te vinden dan de hoog-allegorische ‘Sorch,
Faem, Rijckdoom, Heerschappij’ waarnaar de wereld streeft. Maar het is juist de
vergelijking met deze ‘Sorch, Faem’ etcetera, die ook 's dichters ‘zorg’ als een
allegorisch, onlichamelijk concept bestempelt.
Door het voorwerp van zijn dienstbaarheid achtereenvolgens aan te duiden met
abstracte benamingen als ‘mijn Sorch’, ‘mijn Goedt’, ‘mijn tedre Troost’ en ‘Vw lieve
vriendschap’, allegoriseert de dichter op zijn beurt de geliefde vrouw. Zijn
onlichamelijkheid - waartegen hij zich door middel van in zinnelijk-concrete
bewoordingen gegoten fantasieën verzet - kan uiteindelijk niet anders dan verlangen
naar een even onlichamelijke wederhelft. Zo wordt een pijnlijke spanning opgeheven.
Hoewel de dichter niet wil dat iets of iemand de ander onzacht aanraakt of krenkt,
reduceert hij haar gestalte ten slotte tot niet meer dan een oog: een oog dat niet
zorgt of koestert, maar pijnigt en doodt. Daarmee voert hij de allegorisering van de
geliefde in feite zo ver door, dat zij tot het allegorische principe zelf vervluchtigt. Zij
41
wordt de allegorische blik, losgelaten op zijn lijfelijkheid.

4. Slot: Hooft en Huygens
Wanneer we Hooft tentatief en op grond van niet meer dan het hier geanalyseerde
materiaal willen plaatsen in de visuele en, daaraan gekoppeld, de wetenschappelijke
cultuur van de zeventiende eeuw, dan moeten we vaststellen, dat bij Hooft weinig
of niets te merken is van de groeiende contemporaine belangstelling voor de visuele
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waarneming als bron van nieuwe kennis. Kijken, zien en het vormen van beelden,
dat proces vinden we in Hoofts sonnetten ‘beschreven’ in termen van een platonisch,
sterk geïdealiseerde theorie. Eerder dan om kijken, zien en visueel representeren
gaat het bij deze dichter om lezen en interpreteren. Beelden zijn al gauw allegorisch
van aard. Misschien heeft Hooft in zijn sonnet ‘Mijn Sorch, wanneer jck peins dat v
soo seer behaeghe’ reminiscenties verwerkt aan het Leidse anatomisch theater.
Hoe dit ook zij, de allegorisch blik is een ‘dodelijke’ blik, die de stoffelijke werkelijkheid
als het ware wegmaakt om ze te vervangen door betekenis. En dat kan onmogelijk
gezegd worden van de zuiver anatomische blik, die gericht is op het verwerven van
empirische kennis. Ook al werd het anatomisch theater gesitueerd in een allegorische
context en waren vanitas-aspecten, typerend genoeg, onderdeel van zijn culturele
betekenis.
Ten slotte, wie mocht denken dat de verhouding tot de nieuwe (visuele)
wetenschap bij Hoofts vijftien jaar jongere tijdgenoot Huygens ondubbelzinnig
‘modern’ is, gezien de opmerkingen die ik over zijn empirische gezindheid heb
gemaakt, vergist zich. Een zekere tweeslachtigheid, een weifelen tussen
rationalistische en prerationalistische opvattingen is hem niet vreemd. Moet het
verbazen? Mij dunkt van niet. Huygens staat hier zeker niet alleen; de geschiedenis
van de wetenschappen bewijst het. Wat te denken van Descartes, die in zijn
briefwisseling met Huygens niet volledig wil uitsluiten dat iemand een diamant in
42
zijn hand kan laten smelten?
Huygens' positie tussen oud en nieuw wordt in zijn werk op tal van plaatsen
zichtbaar. Zoals in het gedichtje ‘Aan een blinde’:
Gij mist uw ogen, ja; zo doen de beesten niet;
die hebben er elk twee waarmee zij dom en bot zien.
Maar d'ogen van uw ziel, waarmee gij beter ziet,
43
weet dat dat ogen zijn van engelen, die God zien.

Waar de natuurwetenschap hem niet kan helpen bij het formuleren van troost, biedt
het platonisch beeldenarsenaal uitkomst: ook de ziel heeft ogen; er bestaat een
hoger zien. In zijn lange gedicht Ooghen-troost heeft Huygens ons een rij van
geestelijk blinden gepresenteerd, onder wie de geleerden. Ieder van hen beschouwt
alleen zijn theorie als de ware; zij zien de waarheid niet. Zo spreekt hij in de volgende
regels over de extramissie- en de intromissietheorie:
[...] Hier zijn ons' oogen bogen,
En schieten stralen uijt: daer ist't een groue logen;
Daer is 'tmaer spiegel-glas, en neemt de dingen in,
en sendtse met bescheid naer d'algemeenen sinn.
44
En waerheid is maar een.

Op dezelfde wijze signaleert hij ook de spanning tussen het ptolemaeische en het
copernicaanse wereldbeeld, tussen Harvey's model van de bloedsomloop en de
45
opvatting van Galenus. Wie zou willen beweren dat deze spanningen en twijfels
niet vruchtbaar zijn geweest? Als een nieuwsgierig kind van zijn tijd, van de eeuw
die de twijfel uitvond, is Huygens rijk gezegend geweest met vragen. Voor de
stoïcijnse Hooft gold dat, dunkt mij, in mindere mate.

Adres van de auteur: Universiteit Maastricht, Vakgroep Letteren & Kunst, Postbus
616, 6200 MD Maastricht
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H. Duits
Consistentie en continuïteit
Hoofts opvattingen over vrijheid en vrede.
Abstract - This article deals with Hooft's views on matters relating to liberty and
peace, as reflected in a number of his texts from 1609 onwards. The author's main
concerns are shown to be the constitutional relations between the Prince and the
States, and the hierarchic structure of a well-ordered society. Hooft fundamentally
rejects rebellion against tyranny, arguing moderate policy and religious tolerance.
He is opposed to warfare, except in the case of a just war against, for instance,
foreign oppression; civil war is unacceptable under all circumstances. Hooft's ideas
were influenced by the early works of Hugo Grotius, but far more specifically by the
writings of Justus Lipsius, particularly his Politica. The poet's sympathies shift from
aristocratic republicanism to the regnum mixtum. The most pronounced expression
of his beliefs is Baeto, his politico-moral credo.

Inleiding
Pieter Corneliszoon Hooft groeide op als zoon van een vrij burger in een vrij land,
want in zijn geboortejaar 1581 zwoeren de Staten-Generaal hun landsheer Filips II
af. Nog twee maal zouden zij het proberen met een vreemde landsheer: eerst met
de Fransman Anjou, wat uitliep op een echec, daarna met de Engelsman Leicester,
wat in 1587 ook mislukte. Eerst toen durfde men echt op eigen benen te staan.
Hooft kon het jaar 1581 dus met recht beschouwen als het geboortejaar van de
Nederlandse vrijheid. In zijn grote contemplatieve gedicht ‘Dankbaar Genoegen’
(1627) zegt hij dat hij het licht aanschouwde
[...] in het zelfste jaer als 't heldelijke volk
Den hoet der vrijheit haeld' op spitse vanden dolk,
En met afsweeren 't Spaensch gewelt in 't onrecht stelde,
1
Bij vonnis, dat het, op den vorst des Avonts, velde, [...]

Uit de manier waarop Hooft in zijn geschriften het begrip vrijheid hanteert, wordt
duidelijk dat het voor hem een seculier begrip is met de betekenis van politieke
zelfstandigheid. Die vrijheid heeft hem zijn leven lang gefascineerd en een groot
deel van zijn dichtersleven is aan haar gewijd geweest.

Een momentopname: het Twaalfjarig Bestand in 1609
Aan de vooravond van het bestand, begin maart, schrijft Hooft een uitvoerige brief,
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waarschijnlijk aan zijn neef Pieter Jansz. Hooft in Parijs. Hij geeft daarin een
uiteenzetting over de verschillende overwegingen die aan beide zijden hebben
geleid tot de nog lopende onderhandelingen. Hij blijkt weinig vertrouwen te hebben
in de goede bedoelingen van de Spanjaarden. Hij is ervan overtuigd dat die, hoe
oorlogsmoe en financieel uitgeput zij nu ook mogen zijn, alles zullen doen om zich
tijdens zo'n vredig intermezzo economisch en militair te herstellen, zodat zij de
Republiek op een onbewaakt moment kunnen aantasten. Daarom is het van groot
belang dat deze haar eenheid, zoals vastgelegd in de Unie van Utrecht, bewaart
en versterkt:
De welcke [de Staten-Generaal, H.D.], soo 't bestant voortgaet, dat (naer
ick vernemen can) voor tien of twaelf jaeren soude sijn, ick achte, dat
voor haer eerste sorge sullen behartigen de eenicheit van den staet; de
landen, sonderling de machtichste en mistrouwenste t'samenvlechten
door crachtige verbonden, hoochlijck te bëeedigen, dickwils en aensienlijck
te vernieuwen, en met vriendelijcke waerschappen [ceremoniële
ontvangsten] in de gemoeden te versegelen; de steden bewilligen tot
beloften van haer verschillen te blijven aen de hooge Overicheit, of aent
goedt vinden van den meesten hoop, ende d' overtredende, gemeender
handt, swaerlijck te straffen; ende alle de aeneenclevende leden door
verclaringe van onderlinge noot, en nut, soo diep elckanderen inlijven,
3
dat de naeden van 't samengegroeijde lichaem metter tijt verduisteren.
Maar niet alleen eenheid is belangrijk, men zal ook militaire en politieke
waakzaamheid moeten tonen. Hooft is voorstander van een bestand met de wapens
aan de voet. Het krijgsvolk moet geoefend en paraat blijven, de vestingen moeten
versterkt en onderhouden worden en er moeten garnizoenen in gelegerd worden.
Bestuurders en militairen die daar de hand mee lichten, moeten streng worden
gestraft. Voorts moet men adequate maatregelen nemen tegen vijandelijke
spionnage, maar zelf wel spionnen uitsturen om op de hoogte te blijven van de
plannen van de vijand. Hooft bepleit maatregelen om de katholieken onder controle
te houden. Voorts acht hij het van groot belang dat de geldmiddelen van de overheid
op orde zijn. Ook toont hij zich een voorstander van een wat zuiniger levenswijze
waarbij minder weelde en overdaad worden tentoongespreid, naar het voorbeeld
van het hof van prins Maurits ‘die soo bescheidelijck [verstandig] d' aensienelijcke
4
statelijckheit sijnes hoofs met suinicheit weet te mengen.’ Dan zal de hele wereld
kunnen zien dat het Nederlandse volk met dezelfde ernst als waarmee het de lasten
van de oorlog heeft gedragen, in staat is met de materiële gevolgen van het bestand
en een eventuele vrede om te gaan. Dan zullen de Nederlanders
zedelijck genieten het gene [namelijk de vrijheid H.D.] dat met soo veel
arbeits, soo veel gevaers soo veel bloeds gewonnen is, en sorchvuldelijck
bewaeren. [...] Waer door niet alleen verr en heindgelegen volcken
trachten souden naer onze vriendschap en verbondt; maer oock herwaerts
metter woone getrocken worden een groot getal van menschen die de
verzekertheit ende voorspoet der landen te gemoet zouden zien, en
5
ijverich helpen inhaelen.
Een merkwaardig mengsel van patriottisme en idealisme. Enerzijds de nadruk op
waakzaamheid, anderzijds het geloof in de mogelijkheid van de zedelijke verbetering
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bijdragen aan de groei van de welvaart.
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Als het bestand wordt gesloten is Hooft op verschillende manieren bij de
feestelijkheden betrokken. Hij schrijft een ‘Ghedicht op het bestandt’ (1609) bij een
6
allegorische prent, die verschijnt ter gelegenheid van dit feit. Op de prent zien we
onder meer een door paarden getrokken wagen waarop enkele vrouwen zitten, van
wie de meest geprononceerde een zwaard in de hand houdt. De dichter vraagt zich
hoopvol af of deze dame misschien de ‘vrede’ is:
Comt hier oock onvermoedt de langverwachte Vreede?
Neen: s'heeft een swaert: maar 'tis gheseghelt in de scheede.
Te slaen en dreyghtse niet; doch houdt het in der handt:
7
'Ten is geen Vrede, maer 't veeljarighe Bestandt.

Hier zien we als het ware Hoofts voorstelling van zaken uit de brief aan zijn neef in
beeld gebracht: de dame in kwestie is de personificatie van het gewapende bestand.
Het zwaard is dan wel verzegeld, maar kan, indien nodig, snel worden getrokken.
‘Bestand’ wordt begeleid door ‘welvaart’ en ‘tucht’:
Maer op den waghen zijn 'tBestandt haer speelghenooten,
De ruyme Voorspoedt met haer horen rijck bevrucht,
8
En met haer breydel nut, de welgheschickte Tucht;

Ook deze voorstelling had Hooft uitgewerkt in de brief, toen hij de nadruk legde op
de wenselijke combinatie van welvaart en zuinigheid. In die brief betoogde hij
eveneens dat men tijdens het bestand op alles voorbereid moest zijn en de
waakzaamheid geen moment moest laten verslappen. Diezelfde gedachte wordt
uitgedrukt door twee figuren achter op de kar:
O Nederlanders die soo lang om ruste riept,
En noyt gherusten slaep in veertigh jaer en sliept,
Rust nu een goede poos met matelijck verblijden,
Doch op uw hoede blijft wel van der Staten sijden;
Laet u 't bestandt de schrick en angst ten deel ontslaen,
9
Maer Quaet vermoên en Sorgh hang vry den waghen aen.

Boven het aardse gewemel toont de prent een stukje van de godenhemel met Mars
en Venus. In Hoofts mythologische verbeelding is Mars de al veertig jaar durende
oorlog in de Nederlanden moe en heeft hij behoefte aan enige verpozing, die hij
vindt bij Venus. Zij beginnen een vrijpartij die twaalf jaar zal duren. De dichter hoopt
dat Venus de oorlogsgod zo zal betoveren, dat zij hem als vrucht van hun
minnekozen na twaalf jaar een dochter kan schenken, de Vrede:
Och of met haer gelaet, en minnelijcke treecken
D'alscheppende Godin soo streelen en besmeecken
Den forssen CrijchsGodt con, en lieflijck ondergingh,
Dat hy zijn hevigh hart soo vast aen't minnen hingh,
Dat sy beswangert in den nacht van twaelef jaren
10
Hem mocht de Vrede tot een soete dochter baren!

De hoop dat het bestand zou uitlopen op een definitieve vrede werd ook in de brief
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geopperd, zij het dat daarin meer van een mogelijkheid werd gesproken. Die vrede
is in het gedicht het werk van de ‘weldaed en de deucht van den Nassauschen
Prins’, wiens grote daden ook door de Staten worden erkend. De dichter vraagt
daarom de god Vulcanus een beeld te smeden van Maurits, de ‘Beschermer van
11
de vryvereende Nederlanden’. In het woord ‘vryvereend’ drukt Hooft zowel de
zelfstandigheid als de eenheid van de Republiek uit.
Gezien de samenhang in thematiek tussen de brief, de allegorische voorstelling
op de prent en het begeleidende gedicht is het aannemelijk dat Hooft betrokken is
geweest bij het ontwerp van de prent en waarschijnlijk wel kan worden beschouwd
als de auctor intellectualis ervan.
Voor Hooft zijn vrijheid en eenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat blijkt
ook uit de vertoningen die de Amsterdamse kamer De Egelentier op 5 mei 1609 gaf
op de Dam ter gelegenheid van de afkondiging van het bestand. Aangezien Hooft
op dat moment een belangrijke positie in de kamer bekleedde en hij ook de
12
begeleidende teksten verzorgde, zal hij nauw betrokken zijn geweest bij het tot
stand komen van deze vertoningen. De negen tableaux vivants beelden de Romeinse
geschiedenis uit van L. Junius Brutus die de tiran L. Tarquinus Superbus verjoeg
en naderhand, als consul, zijn eigen zoon liet terechtstellen, omdat hij schuldig was
aan samenzwering. Het opschrift boven het toneel op de Dam duidt de politiek-morele
betekenis van deze geschiedenis: de liefde voor de vrijheid moet prevaleren boven
het eigen belang, tegenover eenheid staat elke vijand machteloos en de politieke
leiding dient onkreukbaar te zijn. In het slotgedicht herhaalt hij deze boodschap nog
eens:
Vereende Landen wilt ghij soo de Vrijheijt minnen,
Dat sij u waerder sij als ijders eijghen baet;
Soo mach gheen dwinghelant, u t'saem-gevlechte staet
13
Met list, noch met verraet, noch met gewelt ontginnen.

Geeraerdt van Velsen
Tussen 1613 en 1642 publiceert Hooft een viertal werken waarin zijn politieke en
14
maatschappelijke ideeën als het ware een rode draad vormen. Als we deze teksten
in hun samenhang bestuderen, kunnen we vaststellen dat Hoofts opvattingen een
grote consistentie vertonen en moeten worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond
van grootiaanse en lipsiaanse concepties, die hij grondig in zich heeft opgenomen.
Deze teksten zijn: Geeraerdt van Velsen (1613), Baeto (1616/1626), Henrik de Gróte
(1626) en Neederlandsche Histoorien (1642).
15
In Geeraerdt van Velsen worden we geconfronteerd met de samenzwering van
een groep Hollandse edelen tegen hun legitieme, maar tot tirannie vervallen vorst,
graaf Floris, die gevangen wordt genomen en uiteindelijk, bij een poging tot bevrijding,
16
17
vermoord. Floris tastte de rechten van zijn onderdanen aan en meende zichzelf
boven de wet te kunnen plaatsen, een staatsrechtelijk onmogelijke positie, want
een legitiem vorst kan niet boven de wet staan of, in de woorden van Gijsbert van
18
Aemstel: ‘Wettich Vorst en was noyt wetteloos’. De enige legale mogelijkheid om
de graaf te corrigeren is hem voor de Staten te laten verschijnen. Zij alleen
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mogen over hem oordelen en hem, in het uiterste geval, afzetten. Van Aemstel, de
meest legalistisch ingestelde samenzweerder, heeft in zijn naïviteit dan ook gedacht
dat de actie van de edelen diende om Floris, die had verhinderd dat de Staten
bijeengeroepen konden worden, op deze manier te dwingen verantwoording
tegenover de Staten af te leggen. Te laat komt hij tot het inzicht dat het voor zijn
beide wraakzuchtige en radicale medeconspiratoren om een persoonlijke wraakactie
19
gaat, die tot een heilloze uitkomst zal leiden. Tevergeefs pleit hij ervoor om de
legitieme weg te bewandelen en de macht van de graaf te beperken ‘nae
voorouwders seên.’:
+

Beschrijft de ridderschap, beschrijft de grote steên,
+
Daer d'opperheyt by staet: en laet die wederhaelen
20+
De buytenspoorsche macht in d'ouwbesette paelen.

+

[roep bijeen]
[terugnemen]
+
[binnen de van ouds
gestelde grenzen]
+

Op de vraag wat er moet gebeuren als de meerderheid van de Staten zich achter
de graaf schaart, antwoordt Van Aemstel met het statement
Wil 't beste deel des volcx verheert zijn van Tyrannen,
+
Het oordeel staat an haar; des dulden zy, elck een
21
Die dulde dan met haar, oft geev' hem elders heen.

Deze uitspraak verraadt Hoofts vertrouwdheid met de ideeën van Lipsius. Deze
stelt dat bij de keus tussen het verdragen van tirannie of burgeroorlog het eerste is
22
te prefereren. Van Aemstel wijst dus verzet af en prefereert ballingschap. Zowel
hij als de Rey van Amstellandsche Jofferen voorziet grote rampen; de laatste
waarschuwt hartstochtelijk voor de dreigende burgeroorlog, ‘dat beest ontstelt van
23
harssen’. Ook dit is geheel in lipsiaanse geest, want binnenlandse krijg is de ergste
24
vorm van oorlog. De Rey waarschuwt echter tevergeefs, het optreden van de
edelen loopt uit in chaos en burgeroorlog. Hooft heeft met Geeraerdt van Velsen
als het ware een stukje politieke theorie van Lipsius gedramatiseerd, want
samenzwering en tirannie behoren voor hem tot de belangrijkste oorzaken van een
25
burgeroorlog.
In de lange profetie aan het slot van het treurspel, waarin de stroomgod van de
Vecht aan de Rey van Aemstellandsche Jofferen de toekomstige ontwikkeling van
de stad Amsterdam voorzegt, komen andere thema's aan de orde. Na het aanstippen
van de ontwikkeling van de stad tot het midden van de zestiende eeuw, voorspelt
hij hoe Willem van Oranje de vrijheid van Holland zal herstellen en de Spaanse
tirannie verdrijven. Vervolgens refereert de Vecht aan het feit dat de Staten, die in
hun oude machtspositie zijn hersteld, Maurits zullen aanstellen als verdediger van
de vrijheid:
's Lands Staeten, die ghespaert en hebben bloedt noch schatten,
Nocht sorch, in 's vryheyts dienst, die sullen dan hervatten
Het aensien en ghesach dat haer van oudts toequam:
En stellen eenen Heldt, van Caisarlijcken stam
En Nassausch bloedt, [...]
26
In 't Vorstelijck bestier;

Deze formulering weerspiegelt Hugo de Groots conceptie van de constitutionele
verhoudingen in Holland zoals uitgewerkt in zijn Tractaet vande Oudtheyt vande
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[indien zij dat toestaan]
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Batavische, nu Hollantsche Republique (1610). Het herstel van de vrijheid zal
worden gevolgd door de opbloei van de Hollandse en Zeeuwse handel. Dit deel van
de profetie mondt uit in een oproep aan Holland en Zeeland tot eendracht en
vertrouwen:
Ghy volcken van een bloedt, houdt Eendracht met u beyden:
Vertrouwt u Godt, uw saeck, uw Vorst: hy sal beleyden
Uw rotten streng, te veld; uw vlooten trots, ter Zee:
28
En kneusen 't woest gheweldt; en helpen ons aen vree.

Dan richt de stroomgod zich weer op Amsterdam en beschrijft de stormachtige groei
van de stad in de laatste twee decennia voor 1613. Het feit dat Amsterdam talloze
vluchtelingen heeft opgenomen is een van de oorzaken van de expansie van de
stad:
Want, al, wie tyranny te woedichlyck ontstelt,
Bloedighe wetten, oft vyandelyck gheweldt
Ellendelyck sal uyt haer vaederlandt verjaeghen,
Met vrouwen, kind'ren jong, en hoop beroyde maeghen,
Door open poorten zy ontfaên sal, naeckt en bloodt;
29
En met meedoogentheyt verquicken in haer schoot.

Het is opvallend dat Hooft de nadruk legt op tirannie als reden om het eigen
vaderland te verlaten en niet spreekt over geloofsvervolging.
30
De stroomgod eindigt zijn voorspelling met een filippica aan de burgerlijke
overheid om politiek en maatschappelijk een voorbeeld te geven voor het volk. Zij
31
moet onkreukbaar zijn, in plaats van weelde matigheid betrachten, niet het
eigenbelang laten prevaleren, de oude zeden bewaren en de oude, beproefde wetten
naleven. De profetie loopt uit in een oproep voor een gematigd beleid. Dat is de
beste waarborg voor de ontplooiing van handel en welvaart:
Houdt vry der volcken toom wel staedich inder handt:
Maer voor het uyterst schroom den teughel. met verstandt
Van wicht, den breydel rept, wat styver oft wat sachter.
Te ruym dat struyckelt vaeck, en al te cort leydt achter.
In vryheyt ordentlijck uw burghery laet treên,
32
Recht tusschen dienstbaerheyt en wetteloosheyt heen.

Marijke Spies heeft aangetoond dat deze politiek-maatschappelijke visie niet alleen
berust op een complex van natuurrechtelijke, neostoïsche en klassieke concepties,
waarvoor in de humanistisch georiënteerde kringen bijzonder veel belangstelling
bestond, maar dat Hoofts politieke moraal ook raakt aan de werkelijke politiek van
33
dat moment. Als hij Geeraerdt van Velsen schrijft, klinken in de Amsterdamse
vroedschap voor het eerst stemmen tegen de baat- en heerszucht van enkele leden
van de Amsterdamse magistraat. Hoofts vader is, als vroedschapslid en
oud-burgemeester, een van deze critici. Ongetwijfeld heeft deze situatie meegespeeld
bij het schrijven van de profetie van de Vecht.
Zo heeft Hooft in Geeraerdt van Velsen een groot aantal thema's aan de orde
gesteld: de constitutionele verhouding tussen vorst en Staten, tirannie en
samenzwering als oorzaken van burgeroorlog, het staatsbeleid en de politieke
moraal van de overheid.
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Sommige van die thema's hielden hem al bezig in 1609, andere zullen in latere
teksten terugkeren. Evenals in 1609 is hij ook in 1613 uitgesproken positief over
Maurits.

Baeto
In Baeto oft Oórsprong der Hóllanderen bedreigt de koning der Catten, Catmeer,
op instigatie van zijn gemalin Penta, het leven van zijn zoon, Penta's stiefzoon, prins
Baeto. Deze verdedigt zich met zijn getrouwen, maar besluit toch, om burgeroorlog
te voorkomen, met zijn volgelingen weg te trekken naar ‘eenen onbewoonden hoeck
34
landts, die nu Hóllandt heet.’ Dit verhaal uit de mythische oertijd van Holland biedt
Hooft de mogelijkheid om zich bezig te houden met de organisatie van een
geordende staat. In een discussie in het vierde bedrijf wordt gesteld dat een staat
rust op de pijlers van godsdienst, recht en zwaard. De krijgsmacht geeft vastheid,
zowel naar binnen als naar buiten. Als een van de beide andere pijlers het begeeft,
stort de zaak in elkaar:
De myter, 't reghtboeck, 't sweerdt en dienen niet gescheiden.
De derde pyler vest: en d 'andre met hun beiden,
Wanneer hun d' een begeeft, en weten geenen raadt
35
Om staande 't swaar gebóuw te hóuden van den staat.

Daarom moet boven deze drie iemand staan die met vaste hand de zaak bijeenhoudt:
‘Zulx best den vórste past het hóóghgezagh in allen;//Dat hy hen t' zamen bind, en
36
yeder hoed' voor vallen:’ Hier legt Hooft de souvereiniteit evident bij de vorst. In
dezelfde discussie wordt ook vrij uitvoerig stilgestaan bij de vraag of de kerk nu
onder of buiten het gezag van de overheid valt. De priesteres Zeghemond formuleert
kernachtig hoe de verhoudingen moeten zijn:
[...] Voor onzen vórst te treên
+
En leggen wy ons zelf niet toe. Van de gereghten
+
Is de voorschepen 't hóóft: de veldtheer van de knechten
+
Des kryghs: de tóppaapin gelyck des hemels tólck
Van 't geestelycke gildt: de vórst van 't heele vólck.
Daaromme wie dat maght tót Gódsdienst heeft verkreghen,
Zy zeker, en gedenck' hoe dat hy die, van weghen
Der hógher ovricheidt, te voren heeft aanvaardt:
37
Gelyck uyt dien naam, wet en wapen zyn bewaart.

[maken geen aanspraak
op]
+
[president van de
schepenbank]
+
[opperpriesteres]

De kerkelijke leiding dient zich dus goed bewust te zijn van het feit dat de kerk haar
positie in de samenleving heeft te danken aan de wereldlijke overheid en daaraan
ondergeschikt is. Hooft kiest hier positie in een kwestie die tijdens de bestandstwisten
bijzonder actueel was. Zijn opvattingen over de verhouding kerk en staat
weerspiegelen die van Grotius in diens Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas
(1613) die inhielden dat de kerk het prediken toekwam, maar de overheid de
jurisdictie. Dit betekende dat de overheid het recht had synodes bijeen te roepen
en voor te zitten, de agenda vast te stellen en de genomen beslissingen te ratificeren.
38
Ook het recht om predikanten te benoemen en te ontslaan lag bij de Staten. Op
deze manier kon de publieke kerk onder controle worden gehouden.
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Zodra de ballingen hun vaderland hebben verlaten, kiezen zij Baeto als hun nieuwe
vorst. Uit naam van de burgers, de soldaten en de geestelijkheid zegt Burgerhart:
[...] Dies staat u vry ons vrije lieden
T' ontfangen in vooghdy: en ons te kiezen, wien
+
Wy toevertróuwen dat óórbaarlyckst zal gebiên.
39
Het openstaande ryck wilt over ons aanvaarden.

+

[op de meest heilzame
manier]

Dit gebeurt uit vrije wil en met consensus van elke maatschappelijke groepering,
zodat Baeto's positie wordt gedragen door het hele volk. Hij accepteert zijn verkiezing
waarna hij, naar oud Bataafse zede, op het schild wordt verheven en de eed aflegt:
Ick sweer, nae wys en wetten, d' heerschappije
By raadt van d' edelst' en de best' der burgerije
40
Te voeren over u, myn' lieden;

Daarmee zijn de constituele verhoudingen vastgelegd en wordt Baeto als ‘koning’
ingehuldigd. Ook bij deze ceremonie legt Hooft weer de souvereiniteit bij de vorst
41
als hij Burgherhart laat zeggen ‘Hier is der Baethauwers moghenheidt’. Deze
42
uitspraak is te interpreteren als ‘Hier staat de drager van het hoogste gezag’. Het
meest opmerkelijke is dat er niet kan worden gesproken van een wederzijdse
verplichting. Baeto zweert dat hij zal regeren in overeenstemming met de oude
costumen en wetten en na adviezen te hebben ingewonnen, maar er is geen
bepaling, dat de onderdanen de nieuwe vorst kunnen afzetten, wanneer hij zich niet
houdt aan zijn eed. Dat valt te meer op omdat Hugo de Groot in een brief van 23
september 1616 aan Hooft had geadviseerd om voor het slottafereel van Baeto het
43
Groot-Privilege van Maria van Bourgondië van 1477 te raadplegen. Hooft reageerde
44
hierop positief, maar heeft in wezen weinig met het advies gedaan, want de
machtspositie die hij Baeto geeft stemt niet overeen met die in het Groot-Privilege.
Dit had immers een element van contracttheorie, namelijk de bepaling dat bij inbreuk
op de privileges de onderdanen van alle plichten tegenover de vorst ontslagen
45
zouden zijn totdat de privileges waren hersteld. Hiervan vinden we in Baeto niets
terug.
In het stuk wordt ook de vraag gesteld of verzet tegen een tiran is geoorloofd. Bij
monde van Zeghemond wordt dit afgewezen:
[...] ick zoude niemandt raên,
Om yemandt, teghens zyn landoverst' op te staan,
+
Nócht met de voet te treên 't ontsigh der aardsche Goden.
+
Dat 's t'onreght reght gezócht. Nu wort 'er maar gevloden:
46
't Welck zonder onreght kan geschieden van het ryck.

[eerbied voor de
wereldlijke overheid]
+
[op onrechtmatige wijze]

Opnieuw klinkt de boodschap dat ballingschap is te prefereren boven gewapend
verzet. Het laatste kan immers leiden tot binnenlandse oorlog en daartegen kan niet
genoeg worden gewaarschuwd. Al in de Rei van Joffren in het eerste bedrijf van
47
Baeto wordt de burgeroorlog in schrille, lipsiaanse kleuren geschilderd:
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Een yeder zagh nu komen aan
Inlandschen krygh, bron aller quaên:
Buur teghens buur; bloedt teghens bloedt;
Verraadt, verrassing, arremoedt,
Smaadt, ballingschap, aan allen óórdt,
48
Verwoesting, vangenis, en móórdt.

De Rei van Jonckvróuwen in het tweede bedrijf doet een hartstochtelijk beroep op
de politieke leiders om onder alle omstandigheden de vrede te bewaren. Het zwaard
dient slechts gebruikt te worden in twee gevallen: in het binnenland ‘tót dwang der
49
muitighe gemoeden’ en ten opzichte van een buitenlandse tegenstander als men
daarmee de mogelijkheid heeft echte vrede te bereiken. Alle andere vormen van
oorlog zijn niet geoorloofd, want de slachtoffers zijn altijd onschuldige onderdanen.
Wie als overheid daar niet naar handelt plaatst zich buiten de door God gegeven
orde:
De vreê, de vreê, de vrede' is vórsten, u bevolen,
Te waren ongeschent, voor 't sterffelycke zaat.
Wie vreê te buiten gaat,
50
('t En zy om vredes wil) zet buiten 't spoor zyn' zolen.

Evenals eerder in Geeraerdt van Velsen stelt Hooft de constitutionele verhoudingen
aan de orde. Maar wel kunnen we een verschuiving constateren, omdat Baeto
speelruimte krijgt: bij hem wordt de souvereiniteit gelegd en er is geen sprake van
een wederzijdse verplichting tussen vorst en Staten. Maar hij is geen absoluut vorst,
omdat hij zal regeren binnen wettelijke kaders en in harmonie met de ‘besten’. De
positie van de vorst is aan de top van de hiërarchie, onder hem functioneren justitie,
krijgsmacht en kerk, waarbij expliciet wordt geponeerd dat de kerk onder de
wereldlijke overheid staat. Bovendien maakt Hooft duidelijk dat een legitieme vorst
zijn machtsbasis heeft in de brede consensus van het volk.
In dit verband moet ik even stil staan bij Hoofts beslissing om Baeto niet op te
laten voeren, maar het stuk voorlopig in portefeuille te houden. De meeste
literatuur-historici gaan er van uit dat er een relatie bestaat tussen het ontstaan van
Baeto en de ontwikkelingen in de binnenlandse politiek tijdens het Bestand, die
leidden tot groeiende politieke en religieuze tegenstellingen waarbij het gevaar van
burgeroorlog niet langer uitgesloten was. Hoofts remedie in Baeto is een goed
geordende, hiërarchisch opgebouwde staat waarin de kerk - als steunpilaar van de
staat - ondergeschikt is aan de wereldlijke overheid. Die staat wordt geleid door een
krachtig vorst die de steun heeft van het volk en vanuit die positie kan beslissen en
partijen kan dwingen zich met elkaar te verzoenen. We weten niet wie Hooft, toen
hij Baeto schreef, in gedachten had om zo'n rol in de Nederlandse politiek te spelen,
maar we mogen aannemen dat hij aanvankelijk Maurits op het oog zal hebben
51
gehad, die immers, zoals we hebben gezien, bij hem in hoog aanzien stond. Deze
koos echter op 23 juli 1617 openlijk de kant van de contra-remonstranten door met
groot gevolg ter kerke te gaan bij dominee Rosaeus in de Haagse Kloosterkerk.
Toen Hooft kennis kreeg van Maurits' optreden moet hij hebben ingezien dat deze
niet langer kon functioneren als een samenbindend element en dus geen
verzoenende rol meer kon spelen. Daarop moet hij besloten hebben dat Baeto niet
langer opportuun was en dat het stuk voorlopig niet opgevoerd en gedrukt
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moest worden. Ik ben ervan overtuigd dat Hooft zelf tot dit besluit is gekomen en
dat er geen sprake is geweest van krachtige druk of een verbod van de zijde van
de Amsterdamse magistraat, met name van burgemeester Reinier Pauw, zoals
53
Zieleman veronderstelt. Zo'n verbod zou strijdig zijn geweest met de mores van
de Amsterdamse burgemeesters. Deze pasten in het algemeen geen preventieve
censuur toe, maar ontboden betrokkenen gewoonlijk pas achteraf op het stadhuis.
Bovendien veronderstelt censuur vooraf op z'n minst dat er een of meer handschriften
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moeten hebben gecirculeerd en dat is niet erg aannemelijk. Behalve Hugo de
Groot heeft waarschijnlijk niemand anders uit Hoofts kring het manuscript van Baeto
onder ogen gehad. Zelfs een uitgesproken contra-remonstrantse burgemeester van
Amsterdam zou niet de opvoering van een treurspel verbieden zonder te weten wat
er in de tekst staat. Ook mogen we er van uit gaan dat als er een politieke
kwestie-Baeto zou hebben bestaan, er ergens sporen van zouden moeten zijn te
vinden en dat zeker Geeraardt Brandt zo'n feit zou hebben vermeld in zijn biografie.
Een officieel verbod van de overheid is niet iets wat totaal verdoezeld kan worden,
ook niet in de zeventiende eeuw. Hooft heeft eigener beweging gehandeld, zonder
druk van buitenaf.

Henrik de Gróte
Met Henrik de Gróte wisselt Hooft van literair genre en begint aan een programma
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van geschiedschrijving dat naar vorm en inhoud streeft naar het hoogste niveau.
Hij maakt daarmee de overstap van verbeelding naar beschrijving van de werkelijke
ontwikkelingen en feiten. In zijn historiografische geschriften wil hij de oorzaken en
gevolgen van recente historische gebeurtenissen blootleggen, zodat deze als
exemplum kunnen dienen voor een geschoold publiek van bestuurders en politieke
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ambtsdragers. Hoewel men uit de opdracht van Henrik de Gróte aan Diedrick Bas
zou kunnen afleiden dat de schrijver zich in zijn biografie van de Franse koning
Hendrik IV zal toeleggen op een diepgaande analyse van het machtsstreven van
een krachtig, charismatisch vorst die zijn land pacificeert en unificeert, blijkt dat niet
het geval te zijn. Geheel in de geest van de idealistische humanistische
geschiedschrijving schrijft Hooft een leven en bedrijf van Hendrik IV gebaseerd op
Lipsius' model van de ideale vorst, die beschikt over de vereiste vorstelijke deugden
en wiens politiek handelen wordt gestuurd door zijn hoge morele kwaliteiten. Het
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boek krijgt daardoor het karakter van een neostoïsche vorstenspiegel.
In de eerste helft van de biografie demonstreert Hooft de gevolgen van de, in zijn
ogen, verkeerde politiek van de zwakke Valois-vorsten Karel IX en Hendrik III, die
vanachter de coulissen worden gestuurd door hun moeder Catharina de Medici. Zij
voeren een verdeel- en heerspolitiek die is gericht op de belangen van de eigen
dynastie en spelen de rooms-katkolieke en calvinistische leiders voortdurend tegen
elkaar uit. Het dieptepunt van deze politiek wordt gevormd door de tragische
gebeurtenissen van de Parijse bloedbruiloft in 1572. Hooft laat zien hoe deze politiek
steeds opnieuw leidt tot oproer of verzet en burgeroorlog. Breeduit schildert hij de
verschrikkingen van de binnenlandse oorlogen. We zien Hendrik van Navarre als
aanvoerder van de calvinisten na zijn overwinning op de katholieken in de slag bij
Coutras in 1587 treuren over de rampzalige situatie in Frankrijk:
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Maar van zó goedertier [zachtzinnig] een inborst was hy, dat hem de
tranen ende zuchten uytbraken, in't overpeinzen van den afbreck [schade]
die 't vaderlandt leed, by 't omkomen zó veler treffelycke van adel wegh
genomen door die nederlaagh. Ende viel hem in, met jammerende deernis,
het rampzaligh lót van 't bedruckte Vranckryck; 't welck t' ener tydt
gestróópt, geknaeght, ende uytgemergelt werdt van vyf geweldige
58
heirkrachten:
Een ander dieptepunt uit deze godsdienstoorlogen, waar Hooft uitvoerig bij stilstaat,
is de verdrijving van Hendrik III in 1589 uit Parijs door radicale elementen van de
katholieke Liga en het jarenlange terreurbewind dat daarop volgt van de Zestien,
opgezweept door een fanatieke rooms-katholieke geestelijkheid die van geen enkel
compromis wil weten, en gefiatteerd door de theologen van de Sorbonne. Deze
geschiedenis demonstreert ook hoe belangrijk het is dat de overheid controle heeft
over de kerk, wil deze kunnen fungeren als steunpilaar van de staat.
Tegen de achtergrond van deze verschrikkingen leidt Hendriks weg naar de
Franse kroon. Als Hendrik III in 1589 door een fanatieke monnik wordt vermoord,
is Hendrik van Navarre, als Prins van Bourbon, de legitieme erfgenaam van de
Franse kroon, die hij aanvaardt als Hendrik IV. Maar dat betekent nog niet dat hij
zijn rechtmatige troon kan bestijgen. Voor de rooms-katholieke Fransen,
georganiseerd in de Liga, is Hendrik IV niet acceptabel als koning van Frankrijk. De
kroon wordt eerst bereikbaar als hij zijn calvinisme afzweert en de definitieve
overgang maakt naar de rooms-katholieke kerk. Eerst dan is de overgrote
meerderheid van de katholieke Fransen bereid hem als koning te erkennen, terwijl
zijn voormalige geloofsgenoten zich niet van hem afkeren. Het duurt een geruime
tijd voor de koning tot dat inzicht komt:
In zulck een' zee van zórghen, dewyl hy, zyn' gedachten omendom
voerende, allerlei raadt overrekende, en heeft geenen anderen uytkoomst
konnen afsien, als den ingang ter Roomsche kercke. Oóck had hem de
heer van la Noue [...], hoewel van der Gerefórmeerden gezindtheidt
wezende, over lange geweten te spellen, dat zyn' Majesteit, zonder
oeffening van gódsdienst te keren, nemmermeer d'onstuimigheden van
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den staat te boven ende op hechten tróón zoude geraken.
De koning kan zijn gezag pas vestigen als hij de grote meerderheid van het volk
achter zich heeft.
Vanaf dat moment kan Hendrik IV zich gaan wijden aan zijn eigenlijke taak, het
bonum publicum. De tweede helft van de biografie beschrijft vervolgens Hendriks
inspanningen om het land te pacificeren en te unificeren, de infrastructuur te
herstellen en uit te breiden, de koninkrijksfinanciën op orde te brengen, kortom alles
te doen om de welvaart van zijn onderdanen te bevorderen. De belangrijkste
voorwaarde daarvoor is dat hij vrede weet af te dwingen tussen de rooms-katholieken
en de calvinisten, zodat de aanhangers van beide religies verdraagzaam naast
elkaar kunnen leven. Wil dit goed werken dan moet de vorst het vertrouwen van
beide partijen hebben, zelf de godsdienst van de meerderheid belijden en voldoende
overwicht hebben om, bij tegenwerking, de verschillende parlementen te dwingen
tot medewerking. Bovendien moet hij de rechten van de godsdienstige minderheid
zorgvuldig vastleggen. Dat doet hij dan ook in 1598 met het Edict van Nantes.
Hooft demonstreert dat voor een effectief beleid een aantal factoren van groot
belang
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is: de koninklijke macht moet berusten op een grote consensus bij het volk, er moet
een goede samenwerking bestaan tussen de vorst en de representatieve instituties
van de staat, zodat de koning functioneert binnen het kader van de geldende wetten,
en er moet een op wederzijdse tolerantie berustende godsdienstvrede worden
gehandhaafd.

Neederlandsche Histoorien
In de Neederlandsche Histoorien beschrijft Hooft de ontstaansgeschiedenis van de
onafhankelijke Republiek. Daarbij valt direct op dat hij de Hollanders van meet af
aan een eigen positie laat innemen in de Nederlanden. Hij vertelt hoe na de afstand
van Karel V in 1555 de eed van trouw moet worden gezworen aan de nieuwe
landsheer Filips II. De Hollanders leggen de eed niet af voordat Filips eerst hun
wetten en privileges heeft bezworen:
Maar die van Hollandt hoedden zigh wel van hem zoo raauwelyk te
zweeren; toefden tot des anderen daaghs; en naa dat toen de Koning
eerst den eedt [...] vernieuwt had, vernieuwden ook den hunnen, uit den
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naame der Staaten.
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Op deze manier accentueert hij al direct de vrijheidsdrang van zijn landgenoten
en hun scherp oog voor de juiste constitutionele verhouding tussen vorst en volk.
In de eerste boeken van de Needelandsche Histoorien zien we Filips zich ontwikkelen
tot een tiran door zijn onverzoenlijke politiek tegenover ketterij en religieuze
dissidenten en zijn onwil om te luisteren naar zijn Nederlandse raadgevers. Deze
situatie verergert nog na Filips' vertrek naar Spanje in 1559. Zijn starre houding
inzake de godsdienst, zijn nieuwe indeling van de Nederlandse bisdommen en de
invoering van de inquisitie lokken rebellie uit, religieuze ongehoorzaamheid en
tenslotte de beeldenstorm. Filips' reactie op dit laatste is averechts als hij Alva met
een Spaans leger naar de Nederlanden stuurt om de orde te herstellen. Daarmee
zijn de Nederlanden in feite door een vreemde mogendheid bezet. De nieuwe
Spaanse landvoogd vestigt een waar terreurbewind en brengt veranderingen aan
in rechtspraak en belastingen met voorbijgaan van de eigen Nederlandse instituties.
Hooft schenkt veel aandacht aan de systematische ‘staatsterreur’ tegen de
bevolking, waarbij niemand van hoog tot laag wordt ontzien. Hij laat zien hoe die
terreur de samenleving ontwricht. Een goed voorbeeld daarvan is het gedetailleerde
en beeldende verslag van het uitmoorden van de stad Naarden in december 1572,
dat eindigt met het bittere commentaar: ‘Dus eer en godtvergeetelyken, sprong met
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Naarde de Spanjaardt om’. We zien dat wat in Naarden gebeurde geen incident
was, maar een doelbewuste politiek om de bevolking te demoralizeren en haar wil
tot verzet te breken. Hetzelfde was eerder vertoond in Mechelen en Zutphen en
stond Haarlem nog te wachten. Maar tegelijkertijd demonstreert hij dat zo'n
staatsterreur uiteindelijk niet werkt, want het directe gevolg van de moord te Naarden
is dat de Hollanders gestijfd worden in hun verzet, omdat ze toch niets meer hebben
te verliezen:
Der voeghe dat deeze schrik, waanende een' algemeene
versleeghenheit te baaren, recht
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anders uitviel, en, zoo in geestelyken als weirlyken, d'alderhooghste
styfzinnigheit, tot teeghenstant, wracht: gemerkt beyde Roomschen en
Onroomschen, oover een' zelve kam geschooren niet meer veyligheits
63
in 't daadingen [capituleren], dan in 't weerbieden, vonden.
Alva heeft dus kans gezien de hele bevolking, over de religieuze grenzen heen,
tegen zich te krijgen. Door Filips' politiek een Spanjaard als landvoogd aan te stellen
die met behulp van een Spaans leger het volk onderdrukt, verandert het conflict van
karakter. Er is niet langer sprake van rebellie tegen de legitieme vorst, iets wat Hooft,
zoals we in Baeto hebben gezien, eigenlijk afwijst, maar van oorlog tegen een
vreemde overheerser. Daartoe wordt door de Staten van Holland in juli 1572 ook
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officieel besloten. Op den duur zal het, vanuit het gezichtspunt van de Hollanders
gezien, een directe oorlog tegen Spanje worden, zeker als Filips in 1581 is
afgezworen. Dat dit een geoorloofde, rechtvaardige oorlog is, is onbetwijfelbaar,
want het doel is de oude Nederlandse vrijheid te herstellen.
Die vrijheidsoorlog wordt geleid door Willem van Oranje. Hooft tekent hem als
een van de aanzienlijkste edelen van de Nederlanden, die door Filips is benoemd
tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en lid is van de Raad van State,
het hoge college dat in Brussel de landvoogdes met raad en daad bijstaat. Hij
schildert Oranje aanvankelijk als iemand die met vreedzame, legitieme middelen
de koning tot andere gedachten probeert te brengen en tot een andere politiek te
bewegen die meer in het belang van de Nederlanden is. Hij waarschuwt voor de
gevolgen van de heilloze religieuze politiek van de koning en pleit voor godsdienstige
tolerantie. Maar in Brussel, en zeker in Madrid, wordt niet naar hem geluisterd. Aan
de vooravond van Alva's aankomst wijkt hij uit naar Duitsland en heft daar de
standaard van het verzet tegen de Spaanse overheerser. Oranje groeit onder Hoofts
handen uit tot de natuurlijke leider van het volk, die zijn beleid bepaalt in nauw
overleg met de vertegenwoordigende instituties, later in het bijzonder in harmonische
samenwerking met de Staten van Holland. Oranjes leiderschap wordt gedragen
door een brede achterban in het volk, vooral in Holland, zoals blijkt uit een
beschrijving van een tocht door dit gewest in 1577:
Verzelschapt met deeze [zijn derde echtgenote Charlotte de Bourbon
H.D.J, werd hy alomme bewelkoomt met ongelooflyke vertooning van
oovergeeve gunst [toegewijde blijken van genegenheid] en eerbiedenis.
De harten gingen oopen, d'aadren reezen van blydschap. Gelukkigh die
hem genaaken moght. En yder viel zyn deel te kort, in 't aanschouwen
des geenen, dien zy voor 's Heemels rechte vuyst, en den eenighen,
naast Godt hielden, die hen uit de Spaansche slaavernye verlost had.
Wat hy voorsloegh, het smaakte; wat hy riedt, 't werd gevolght. 'T gemeene
volk van 't Noorder gewest noemd' hem niet dan Willem Vaader. Elk yverd'
'er om 't zeerste, en d'een riep den andre toe; Willem Vaader is gekoomen:
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met zoo heet een' geneeghenheit, datze ten aanschyn uitblaakte.
Oranje wordt als het ware op een natuurlijke manier de nieuwe legitieme vorst van
het vrijheidlievende volk. Geen binnengehaalde landsheer, maar iemand uit de
eigen hoge adel. Er komt natuurlijk een moment dat hij ook officieel tot die positie
moet worden verkozen. Op 26 maart 1583 besluiten de Staten van Holland met
algemene stemmen de prins tot erfelijk graaf te verkiezen. Met de verheffing van
de Prins zou de oude constitutionele situatie in Holland volledig zijn hersteld. Hooft
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opstellen en waarin de wederzijdse rechten en plichten gedetailleerd worden
vastgelegd. Hij vermeldt ook dat Amsterdam en Gouda zich op het allerlaatste
moment verzetten tegen het opdragen van de graaflijkheid aan Oranje, maar dat
de Staten niet wilden terugkomen op hun beslissing. Het meest opmerkelijke is dat
Hooft nauwelijks aandacht besteedt aan het verzet van Amsterdam, terwijl zijn eigen
vader toch een van de belangrijkste tegenstanders van de verheffing van Oranje
was. Blijkbaar heeft de opdracht van het hoge ambt aan Oranje achteraf zoon Hoofts
volle instemming gehad, iets wat niet hoeft te verbazen gezien diens constitutionele
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opvattingen. Het lot besliste echter anders, want aangezien in Holland zoals
gewoonlijk zaken uiterst langzaam werden afgehandeld, werd pas na veel gepalaver
de inhuldigingsdatum vastgesteld. Voor het zover kwam, was Oranje al vermoord.
Hooft heeft zich erop toegelegd om in de Neederlandsche Histoorien niet alleen
de ontstaansgeschiedenis van de Republiek literair vorm te geven, maar tegelijkertijd
ook een rechtvaardiging te geven van de Nederlandse vrijheidsstrijd. Daarom laat
hij uitvoerig zien hoe Filips tussen 1555 en 1568 uitgroeit tot een tiran, die de rechten
en wetten van zijn Nederlandse onderdanen vertrapt en hen tenslotte uitlevert aan
een Spaans terreurbewind. Hij demonstreert de vernietigende werking van
systematische staatsterreur en maakt vooral duidelijk dat de Nederlandse
vrijheidsstrijd gericht is geweest tegen de vreemde overheersing. De opstand had
niet het karakter van een burgeroorlog, zoals in Frankrijk het geval was geweest,
maar van een rechtvaardige oorlog tegen een buitenlandse bezetter. Hij maakt
duidelijk dat de Staten-Generaal tenslotte geen andere keus hadden dan Filips af
te zweren. Tegenover de neergang van Filips schetst hij de opgang van Willem van
Oranje, die uitgroeit tot de natuurlijke leider van zijn volk en de nieuwe legitieme
landsheer, een positie die wordt gedragen door de brede consensus van de
67
Hollandse bevolking. Oranje is bij Hooft de Nederlandse equivalent van Hendrik
de Grote: niet een geslepen staatsman die het eigenbelang en de belangen van de
eigen dynastie voortdurend in het oog houdt, maar een lipsiaanse, neostoïsche
deugdheld, die aan dezelfde kwalificaties voldoet als zijn Franse pendant en in alles
is gericht op het bonum publicum, waarbij zijn harmonische samenwerking met de
Staten vooropstaat. Onder Hoofts pen wordt Oranje de mythische founding father
van de Republiek.

Besluit
Welke conclusies vallen er nu te trekken over Hoofts politieke opvattingen? Wat
vooral opvalt, is zijn grote aandacht voor de constitutionele verhoudingen, in het
bijzonder die tussen vorst en Staten. Zowel in zijn teksten bij het sluiten van het
Bestand, als in de voorspelling van de Vecht in Geeraerdt van Velsen beschrijft hij
die verhouding vanuit een grootiaanse conceptie, waarbij de souvereiniteit ligt bij
de Staten. In Baeto is de verhouding anders: daar is de vorst de drager van de
souvereiniteit en is eerder sprake van samenwerking tussen vorst en Staten, dan
van wederzijdse verplichtingen. In de historische situatie van de Neederlandsche
Histoorien werkt hij toe naar een situatie waarin de vorst weer meer aan banden is
gelegd zoals het inhuldigingscontract van Oranje laat zien. Uit de wijze van
presentatie kunnen we afleiden
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dat het Hoofts instemming zou hebben gehad als Oranjes verheffing tot graaf van
Holland werkelijkheid was geworden. Daarmee zouden immers de oude
constitutionele verhoudingen in Holland zijn hersteld. Kunnen we hieruit nu afleiden
dat Hooft zich geleidelijk heeft ontwikkeld tot een monarchist? Dat lijkt me niet; hij
is eerder geevolueerd tot een voorstander van een regnum mixtum, een regering
van Staten en stadhouder waarin de positie van de laatste als eminent hoofd meer
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geprononceerd is. Daarmee sluit hij aan bij de dominante trend van de Nederlandse
politieke theorie in de eerste decennia na de Synode van Dordrecht, waarbij de
nadruk komt te liggen op de gemengde staatsvorm, de Nederlandse modificatie
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‘van de vanzelfsprekende optimale staatsvorm: de monarchie’.
We zien ook, dat vanaf Baeto Hooft steeds opnieuw het belang accentueert van
een harmonische samenwerking tussen vorst en Staten, of, zoals in Frankrijk, tussen
de koning en de verschillende Parlementen. Dat wijst in dezelfde richting. De politieke
praktijk tijdens het stadhouderschap van Frederik Hendrik zal daar ook niet vreemd
aan zijn. Een ander aspect dat vanaf Baeto veel aandacht krijgt, is dat de legitimiteit
van een vorst in wezen wordt bepaald door de consensus van het volk: als het volk
geen draagvlak biedt, blijft de vorst nergens. Zowel Baeto, als Hendrik IV als Willem
van Oranje kunnen op een gegeven moment handelen vanuit de veilige zekerheid,
dat het volk achter hen staat.
Hoofts politiek-morele opvattingen liggen voor een groot deel verankerd in de
werken van Lipsius, in het bijzonder diens Politica. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
manier waarop Hooft zijn favoriete vorsten schildert: zij beschikken over alle vereiste
morele kwalificaties, die hen tot een goed vorst maken en een moreel overwicht
geven. Zij voeren een beleid dat gefundeerd is op justitia en clementia, en hebben
een open oog voor religieuze tolerantie. Zowel bij het afkondigen van het Bestand
als in Geeraerdt van Velsen zijn Hoofts teksten doordrenkt van een politiek-morele
visie, die direct verwijst naar de politieke realiteit van dat moment. Hij hamert op het
belang van eenheid van het land, op de noodzaak om de vrijheid boven het
eigenbelang te laten prevaleren en op het matigen van buitensporige weelde.
Tegenover verzet tegen tirannie staat hij in wezen afkerig zoals vooral blijkt uit
Baeto. Zijn ideeën over oorlog in welke vorm dan ook zijn heel expliciet: burgeroorlog
is het ergste wat een land kan overkomen en een buitenlandse oorlog is alleen
gerechtvaardigd als deze de vrede dient, zoals de Nederlandse strijd tegen Spanje
dat doet.
Zo houdt Hooft zijn landgenoten bijna veertig jaar lang een politiek-morele spiegel
voor om hen te leren hoe zij met hun vrijheid moeten omgaan. Het meest
uitgesproken heeft hij zijn ideeën neergelegd in Baeto, deze tekst kan misschien
wel worden beschouwd als zijn politiek-moreel credo. Maar zelfs in dit stuk zien we
geen origineel politiek denker aan het werk, eerder een wat conservatieve, zij het
bevlogen dichter, wien het lot van zijn land ter harte gaat en die veel is gelegen aan
een goed geordende samenleving waarin de verhoudingen duidelijk vastliggen.
Alleen zo'n staat kan de vrijheid waarborgen, welvaart verzekeren en optimaal
gericht zijn op het bonum publicum.

Adres van de auteur: Vrije Universiteit, Vakgroep Letterkunde, De Boelelaan 1105,
NL-1081 HV Amsterdam
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de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17de eeuw. Nijmegen, 1938; Hooft, Baeto,
ed.-Veenstra (n. 34) en Groenveld, ‘P.C. Hooft’ (n. 16).
15 Vgl. Lipsius over samenzwering: ‘Ick heete Tsamen sweeringhe een Tsamen cominghe van
luttel of veel persoonen onder henlieden, ende een tweedracht met anderen. Dewelcke dickwils
den oorspronck heeft uyt particulieren haet, oft oock uyt ghemeynen haet van geslachten:
dickwyler uyt eergiericheyt.’ Ik citeer een uitgave van de Nederlandse vertaling: J. Lipsius, Politica
dat is regeringe van landen en steden. Waer in alle vorsten ofte andere inde regeringe synde
claerlyck worden onderwesen hoe de gemeene sake behoorlick sal bedient worden. Verduytscht
door M.E.B. Delft, Adriaen Gerritsen, 1623; Bk. 6, Cap. 3, p. 263. Ik heb in de citaten afkortingen
opgelost.
16 Ik zou de actie van de edelen niet willen karakteriseren als opstand zoals Groenveld doet, maar
als een ordinaire samenzwering. Zij handelen namelijk niet als leden van de Staten, al denkt
Van Aemstel dat misschien wel, maar als een groep gekrenkte individuen. Vgl. S. Groenveld,
‘Pieter Corneliszoon Hooft en de geschiedenis van zijn eigen tijd’. In: Idem, Hooft als
historieschrijver. Twee studies. Weesp, 1981, p. 7-46, m.n. p. 16-17.
17 Vgl. de definitie van Lipsius van een tiran: ‘De geweldige Heerschappye van een persoone,
teghen de costuymen ende wetten. Ick segge gheweldighe.’ Politica (n. 15), Bk. 6, Cap. 5, p.
272.
18 Hooft, Geeraerdt van Velsen, vs. 496. Ik citeer uit de editie van het stuk in: P.C. Hooft, Gedichten.
Volledige uitgave door F.A. Stoett. 2e geh. herz., opnieuw bew. en verm. druk van de uitgave
van P. Leendertz Wz. 2 dln. Amsterdam, 1899-1900, dl. II, p. 213-282. Over deze uitspraak: F.
Veenstra, Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft. Assen, 1946. Diss. RUG; p. 207.
Eveneens: Gilbert, ‘Hooft as historian’ (n. 14), p.134.
19 Vgl. over Geeraerdt van Velsens radicale opvattingen mijn artikel ‘Geeraerdt van Velsen:
“leugenaar' of radicaal?”, Ntg 78 (1985), p. 404-413. Eveneens S:J. Lenselink, ‘Een en ander
over Hoofts treurspel Geeraerdt van Velsen’. In: Studies voor Zaalberg. Leiden, 1975; p. 159-175.
Over de morele implicaties van Floris’ gedrag en het handelen van de edelen vgl. F. Veenstra,
‘Aristocratische moraal. Een facet van de Geeraerdt van Velsen.’ In: Idem. Ethiek en moraal bij
P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen. Zwolle, 1968, p. 11-101.
20 Hooft, Geeraerdt van Velsen (n. 18), vss. 780-783.
21 Ibidem, vss. 786-789.
22 ‘[...] ick verclare met Favonius, dat een inlantsche oorloghe erger ende quader is dan tyrannie,
oft ongerechte heerschappye. Waerom en is dan niet loflicker ons verdragen: ende gedachtich
te wesen de tyden in de welcke wy geboren zijn, ende Godt te bidden om goede Vorsten ende
die, hoedanich sy zijn te verdraghen? Want dese saken comen van Godt, ende van boven.’
Lipsius, Politica (n. 15), Bk. 6, Cap. 5, p. 276-277.
23 Hooft, Geeraerdt van Velsen, vs. 661.
24 ‘[...] d'Inlantsche oorloge, Eenen crijch vanden ondersaten tegen den Vorst of tegen malcander
gevoert. Dewelcke d'allendichste ende leelickste is van allen, ende die ick met reden souden

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

25
26
27

28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

46
47

48
49
50

51

moghen heeten de Zee selve van alle jammer ende verdriet.’ Lipsius, Politica (n. 15), Bk. 6, Cap.
1, p. 257.
Lipsius noemt drie directe oorzaken: ‘Tsamen sweeringe, Oproer ende Tyrannye’. Politica (n.
15), Bk 6. Cap. 3, p. 263.
Hooft, Geeraerdt van Velsen, vss. 1524-1531.
Vgl. Hugo de Groot: ‘Ende is voorts Prince Maurits [...] gewerden Opperste Bevel-hebber over
Hollandt en eenighe naburighe landen. Onder deses gouvernement is wederom groote eendracht
geweest, ende [...] hebben de Staten de fame van seer wijse Regeerders, ende Prince Maurits
de fame vande voornaemste Krijghs-overste bekomen.’ De oudheid van de Bataafse nu Hollandse
Republiek. Ed. G.C. Molewijk. Weesp, 1988, p. 84.
Hooft, Geeraerdt van Velsen, vss. 1608-1612.
Ibidem, vss. 1626-1632.
Vgl. J. van den Vondel: Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesang, over de
wijdberoemde scheeps-vaert der vereenighde Nederlanden (1613); Het Lof der Zee-vaert (1623).
Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Amsterdam [etc.], 1987. 2 dln.
(Monumenta Literaria Neerlandica 3), dl. I, p. 138.
In verband met het accent op onmatige weelde en matigheid is het van belang te weten dat
Lipsius buitensporige weelde beschouwt als een van de diepere oorzaken van de burgeroorlog:
‘Want wat ander sake heeft voortgebrocht d'Inlantsche rasernyen, dan te groote voorspoet. De
macht van goeden ende rijcdommen hebben de steden vander eewe verdorven, ende hebben
't gemeynte in zijn sonden versmoort, als in een stinckende waterloop, onder de voet getreden.
Costelicke bancketten ende maeltyden, ende costelicke schinckagie en sullen die niet haest
van rijcdom armoede voortbringhen?’ Politica (n. 15), Bk. 6, Cap. 2, p. 261-262.
Hooft, Geeraerdt van Velsen, vss. 1734-1740.
Vondel, Twee zeevaart-gedichten. Ed. Spies (n. 30), p. 139-141.
Ik citeer uit: P.C. Hooft. Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra. Zwolle,
1954, p. 108.
Hooft: Baeto (n. 34), vss. 1199-1203.
Ibidem, vss. 1203-1205.
Ibidem, vss. 1190-1199.
E. Rabie, ‘Grotius' denken over kerk en staat.’ In: H.J.M. Nellen en J. Trapman, De Hollandse
jaren van Hugo de Groot (1583-1621). Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de
350-ste sterfdag van Hugo de Groot ('s-Gravenhage, 31 augustus - 1 september 1995). Hilversum,
1996, p. 193-206, m.n. p. 201-202.
Hooft, Baeto. Ed. Veenstra (n. 34), vss. 1496-1500.
Ibidem, vss. 1503-1505.
Ibidem, vs. 1508b.
WNT, dl. IX, kol. 1007. Mijn interpretatie wijkt af van die van Veenstra. Vgl. Hooft, Baeto (n. 34),
p. 191.
Hooft, Briefwisseling (n. 3), dl. I, brief 97, p. 273.
Ibidem, dl. I, brief 98, p. 274.
A.G. Jongkees. ‘Het Groot Privilege van Holland en Zeeland (14 maart 1477)’. In: W.P. Blockmans
(red.). 1477 Het algemene en de gewestelijke privilegien van Maria van Bourgondië voor de
Nederlanden. Red. W.P. Blockmans. Kortrijk-Heule, 1985. (Standen en landen, 80), p. 145-206,
m.n. p. 174-175. Vgl. hierover eveneens Groenveld, ‘P.C. Hooft’ (n. 16), p. 21-22.
Hooft, Baeto (n. 34), vss. 1161-1166.
Vgl.: ‘Van eender zijden zijn legers tegen malcander, Vaders en kinders hebben teghen malcander
ghesworen. Men siet d'ouders staen teghens malcander, gebroeders stryden tegen malcander,
ende vrienden en maghen staen tegen malcander in slachorden. Wat jammer ende allende en
is daer in niet gelegen? D'onnoosele worden gebannen om henlieder rijcdom, de seer edele oft
deurluchtige mannen worden gepijnicht, deur wech loopen ende dootslaen liggen de steden
verwoest, ende de goeden vanden allendigen Borgheren, worden als eenen roof van vyanden
vercocht of wech ghegheven.’ Lipsius, Politica (n. 15), Bk. 6, Cap. 1, p. 258.
Hooft, Baeto (n. 34), vss. 283-289.
Ibidem, vs. 644.
Ibidem, vss. 649-653. Vgl. in dit verband ook Lipsius: ‘De wapenen en moeten nerghens elwaerts
gheschickt worden (indien ghy die reyn begeert) dan tot gherusticheyt, ende bescherminge, [...].’
Dan volgt een verwijzing naar Cicero: ‘Dat d'oorloghe in sulcker vueghen aenveert sy, datse niet
anders en schijne te wesen, dan een gesochten vrede.’ Ook citeert hij nog Sallustius: ‘De wijse
voeren oorloghe, om de vrede wille, [...].’ Politica (n. 15), Bk. 5, Cap. 4, p. 181.
In dit verband is het van belang te weten dat Hoofts vader C.P. Hooft op 3 november 1618 in
de vroedschap van Amsterdam Maurits nog nadrukkelijk boven de partijen stelde, wat een
dringend beroep op hem impliceerde ‘om de partijstrijd niet ten uitersten met partijstrijd te
beslechten, maar allereerst als een waarlijk vorst de eenheid van het land bovenpartijdig te
herstellen.’ Vgl. P. Tuynman. Bijdragen tot de P.C. Hooft-filologie. [Niet uitgegeven dissertatie
Universiteit van Amsterdam, 1973], p. 49 en i.h.b. p. 98, noot 304.
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52 Vgl. Van Tricht, Leven (n. 12), p. 83
53 Vgl. G.C. Zieleman, ‘Vondels dichtbrief “Aen myn heer den drost van Muyden”’, SpL 36 (1994),
p. 19-45, m.n. 28-32. Zie eveneens: F. Veenstra. ‘P.C. Hooft in de troebelen van het Twaalfjarig
Bestand. Waarom hij zijn Baeto in portefeuille hield.’ In: Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over
Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Red. W. Abrahamse
[e.a.] Amsterdam, 1996, p. 111-119.
54 Van Tricht, Leven (n. 12), p. 83.
55 Gilbert, ‘Hooft as historian’ (n. 14), p. 138.
56 Groenveld, ‘P.C. Hooft’, (n. 16) p. 23-24.
57 Vgl. H. Duits, ‘Hoofts Henrik de Gróte. Een neostoïsche vorstenspiegel’. In: Mensen van de
Nieuwe Tijd. Red. M. Bruggeman [e.a.] Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen. Amsterdam,
1996; p. 266-284.
58 P.C. Hooft, Henrik de Gróte. Zyn leven en bedryf. Amsterdam, Willem Jansz Blaeu, 1626, p. 73.
59 Hooft, Henrik de Gróte (n. 58), p. 120.
60 P.C. Hooft, Neederlandsche Histoorien, sedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar
Karel den Vyfden, op kooning Philips zynen zoon. Amsterdam, Louys Elzevier, 1642; p. 3-4.
Vgl. Hugo de Groot: ‘soo en hebben sy [de Staten van Holland H.D.] niemant voor haren Vorst
gehouden eer hy hem aende Staten by eede hadde verplicht, 's lants wetten ende gewoonten
te onderhouden, 't welck soo gedaen zijnde, wiert hem wederom trouw ende gehoorsaemheyt
belooft in 't gunt hy na de wetten soude hebben te gebien.’ De Oudheid van de Bataafse nu
Hollandse Republiek, (n. 27) p. 72.
61 Hooft en zijn tijdgenoten zagen Holland als een souvereine staat.
62 Hooft, Neederlandse Histoorien, (n. 60), p. 280
63 Ibidem, p. 280.
64 Vgl. ‘soo hebben de Staten van Hollandt [...] 't oorlogh teghens den hertogh van Alva geresolveert,
de persoonen die by onrecht waren ghebannen, herstelt, ende Willem Prince van Orangie voor
haer Gouverneur ende Krijghs-overste erkent.’ De Groot, De Oudheid van de Bataafse nu
Hollandse Republiek, (n. 27) p. 81-82.
65 Hooft, Neederlandsche Histoorien (n. 60), p. 520. Vgl. in dit verband eveneens Lipsius' opdracht
van zijn boek aan de vorsten: ‘O te rechte rechtveerdich ende wettich is die Vorst, die inden
hoochsten staet zijnde, niet meer en begeert te hooren dat hy groot, dan goet is, ende twee seer
verscheyden saken Macht ende Sebaerheyt tsamen menget: Den welcken als hy uutgaet, elck
om seerst als eenige weldadige ende salighe Godheyt aensiet, staende tusschen liefde ende
vreese, ende twyfelende, of sy hem sullen Heere of Vader groeten’. Politica (n. 15), (*) 2v (*) 3r.
66 Vgl. J.C. Breen. Pieter Corneliszoon Hooft, als schrijver der Nederlandsche Historiën. Amsterdam,
1894. Diss. VU Amsterdam, p. 145-146.
67 Vgl. Gilbert, ‘Hooft as historian’ (n. 14), p. 142.
68 Vgl. Groenveld, ‘P.C. Hooft’ (n.16), p. 44.
69 Vgl. H.W. Blom, ‘Politieke theorieën in het eerste kwart van de zeventiende eeuw: Vaderland
van aristocratische republiek naar gemengde staat.’ In: Nellen en Trapman, De Hollandse jaren
van Hugo de Groot, p. 145-155, m.n. p. 149.1
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Signalement
Kinderverhalen - geen sprookjes : Vijfde P.C. Hooftlezing, uitgesproken
op donderdag 14 december 1995 in de Aula van de Universiteit van
Amsterdam / door Anne Baker. - Amsterdam : Vossiuspers AUP, 1996.
- 27 p. ; 21 cm. - (P.C. Hooftlezingen ; 5) ISBN 90-5629-022-3 Prijs: ƒ
17,50
Deze vijfde P.C. Hooftlezing werd uitgesproken in december 1995 in de Aula van
de Universiteit van Amsterdam tijdens de door de studenten georganiseerde ‘week
van de biografie’. Baker besloot de ‘biografie’ te bekijken in het kader van haar
leeropdracht en richtte zich dan ook op het proces van het leren van taal bij kinderen
en de rol die biografische verhalen daarin spelen. Wat voor informatie bieden
biografische verhalen over taallerende kinderen over dat proces van taalleren en
hoe kunnen we met behulp van die informatie dat proces beter beschrijven en
verklaren? In een helder betoog, waarin stapsgewijs wordt ingegaan op een aantal
vragen, worden enkele min of meer bekende gevallen genoemd of kort besproken
zoals Winston Churchill, Helen Keller, en Keesje, ‘de zoon’ (p. 14) van Jac. van
Ginneken S.J. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen van de bekende William en
Clara Stern (Die Kindersprache, 1907) ruimschoots aandacht.
Baker merkt op dat er twee kaders zijn waarbinnen onderzoek naar
taalontwikkeling wordt gedaan. Binnen het ene wordt aangenomen dat taal ingebed
is in de hele ontwikkeling en binnen de andere gaat men ervan uit dat taal een aparte
module is. Hoewel beide benaderingen wetenschappelijk legitiem zijn, meent de
auteur dat niet alle aspecten van de taalontwikkeling binnen het tweede kader
verklaard worden. Een van de conclusies luidt dan ook dat de biografie van een
kind in ontwikkeling ‘een belangrijke bron van informatie’ voor psycholinguisten blijft;
echter, slechts bepaalde informatie zal uiteindelijk relevant zijn voor de taalverwerving
(p. 21).
Het boekje is verzorgd uitgegeven en op plezierige wijze geïllustreerd.
Jan Noordegraaf
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Boekbeoordelingen
Toponymie van Brasschaat / door Ward Van Osta. - Gent : Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1995. - 2 dl. (XIV,
1157 p.). : ill. ; 24 cm. - (Bekroond door de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks VI, ISSN 0770-7967 ; 125) ISBN
90-72474-15-5 Prijs: BF 2900
De Toponymie van Brasschaat is opnieuw een indrukwekkende monografie in de
reeks van toponymische werken die door de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde te Gent wordt uitgegeven. Het maar liefst 1157 pagina's tellende
boek, nog aangevuld met 10 topografische kaarten, is het resultaat van de zeer
degelijke en veelomvattende studie waarmee de auteur zich in 1990 de doctorsgraad
verwierf.
De opbouw van het boek is eenvoudig, maar helder. De ‘Inleiding’ (p. 1-107) bevat
onder meer een verantwoording van de opzet van de monografie, de bewerkingswijze
van het materiaal en een verhandeling over de betekenis van toponiemen, terwijl
hierin tevens de bronnen en de bibliografie zijn opgenomen. Daarna wordt een
nauwgezette en uitgebreide ‘Geografische Schets’ (p. 108-125) van Brasschaat en
omgeving gegeven. In de ‘Historische Schets’ (p. 126-226) wordt de geschiedenis
van het genoemde gebied vanaf de Steentijd tot heden uit de doeken gedaan,
onderverdeeld in ‘Wereldlijke geschiedenis’, ‘Kerkelijke geschiedenis’,
‘Demografische en sociaal-economische geschiedenis’ en ‘Nederzettings- en
ontginningsgeschiedenis’. Vervolgens komt er een ‘Schets van het Brasschaats
dialect’ (p. 227-241) en wordt in ‘De Gemeentenaam’ (p. 242-254) de naam van de
gemeente verklaard. Verreweg het grootste gedeelte van het boek wordt ingenomen
door het ‘Glossarium’ (p. 255-1129), waarin zoveel mogelijk (dit wordt verantwoord
in de inleiding) attestaties van elk toponiem zijn opgenomen, steeds voorzien van
hetzij een verklaring, hetzij een verwijzing naar de plaats waar die verklaring te
vinden is. Tenslotte volgt nog het ‘Overzicht van het materiaal’, waarin per soort
toponiem (bijv. akker, hooiland, weg, wijk) de grondwoorden en de bepalende
bestanddelen worden behandeld.
In deze omvangrijke studie laat de auteur niets aan het toeval over. De lezer wordt
- als gezegd - eerst omstandig ingeleid in alles wat hij zou moeten weten (p. 108-241)
voordat hij aan het ‘eigenlijke’ gedeelte mag beginnen en dat is bij een klassieke
toponymische monografie ‘een etymologisch toegelicht alfabetisch glossarium’ (p.
2). Daarbij wordt de lezer meteen al bij het begin van de ‘Geografische schets’
geconfronteerd met een uitspraak van Gelling, namelijk ‘Names must in all instances
be considered in relation to the landscape’ (p. 108). In zijn algemeenheid vinden
we deze stelling niet houdbaar. Voor het achterhalen van de betekenis van een
naam als Willemstad, Wilhelminadorp, Leopoldsburg of Albertville is de positie in
het omliggende terrein toch niet doorslaggevend, evenmin als voor veel van de in
de studie opgenomen straat- en veldnamen, zoals Bevrijdingslei, Antitankkanaal,
Anderhalf gemet, Adriaan Simonsstede of De Prolistraat. Dan getuigt het daaronder
gegeven citaat van Gysseling: ‘de toponiemen zijn gebonden aan hun milieu: in vele
gevallen laat alleen de plaatselijke topografie toe de betekenis van de namen te
achterhalen’ (eveneens p. 108) van een meer genuanceerde kijk en aanmerkelijk
meer realiteitszin. Want het feit blijft natuurlijk dat er in de lokale toponymie een
groot (desnoods een zeer groot) aantal namen voorhanden is, waarbij de relatie
met de directe omgeving in de breedste zin van doorslaggevende betekenis blijkt
te zijn voor een juiste interpretatie van haar herkomst of betekenis, voorzover die
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niet al samenvallen. Toch toont juist de opzet van deze studie aan, dat ook de namen
van type Willemstad, Acaciastraat, Antitankkanaal of café Bonanza (deze laatste is
te vinden onder het lemma Herberg), waarvoor de hier geformuleerde eis m.b.t. de
nauwe relatie met de omgeving niet geldt, in de toponymische studies tegenwoordig
meer belang wordt toegemeten. Het zal duidelijk zijn dat
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de historische context bij deze laatstgenoemde namen meer gewicht in de schaal
legt. In elk geval geeft de uiteenzetting op p. 5 e.v. ons voldoende vertrouwen dat
we hier niet in al te grote mate geconfronteerd zullen worden met ‘hedendaagse
nietszeggende namen [die] voor de toponymie niets dan ballast zijn’ (Vangassen)
of met ‘nietszeggende namen als die van bioscopen en duivenlokalen’ (Meertens).
Gelukkig blijkt al bij het doornemen van de inhoudsopgave dat de auteur zijn
werkterrein veel breder ziet en niet alleen oog heeft voor het landschap.
Bovendien blijft de vaststelling dat alle namen die qua samenstelling voor ons
doorzichtig zijn, in linguistische zin toch een verklaring behoeven, opdat toekomstige
onderzoekers niet voor de problemen komen te staan waar de auteur zich m.b.t
ouder namenmateriaal voor gesteld ziet: het verklaren van namen waarvoor het
referentieel kader ontbreekt of minimaal is. De auteur motiveert hun opname dan
ook terecht met de stelling (p. 7) dat zij ‘gezien hun vaak efemeer karakter (...)
massaal [dienen] te worden ingezameld opdat een geografisch en chronologisch
zo ruim mogelijk gespreid corpus zou samengesteld worden voor latere studie’, al
is daarmee voor dit moment alleen hun documentatieve waarde aangetoond. Hiervoor
geldt dan weer dat studies waarbij dir documentatieve aspect voorop staat, zoals
Molemans zei: ‘vanuit wetenschappelijk standpunt niet zo spectaculair [zijn]’ (p. 1).
Voor een veelomvattende studie als deze, kan men het opnamebeleid van de auteur
billijken.
Maar de Toponymie van Brasschaat is geen historische (of geografische enz.)
studie, maar een taalkundige verhandeling en de aandacht dient dan ook uit te gaan
naar het zwaartepunt van de monografie, het etymologisch toegelicht glossarium.
De auteur heeft zich op p. 3 als doel gesteld, dat dit glossarium zou moeten voldoen
aan alle eisen van ‘volledigheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid’. De
zorgvuldigheid in het opnamebeleid gaat zelfs zover dat ook straatnamen die het
uiteindelijk niet gehaald hebben en die alleen in een voorstel van de gemeenteraad
te vinden zijn, zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Aernoutsstraat. Voor matig frequente
toponiemen is bovengenoemde eis van volledigheid nog wel te handhaven, maar
voor de werkelijk frequente, zoals bijvoorbeeld het toponiem Brasschaat zelf, is dit
niet te doen en bovendien niet zinvol. De auteur draagt hiervoor de volgende
oplossing aan: ‘...bij dgl. namen werden de diverse grafieën niet volledig in hun
chronologische afwisseling weergegeven, maar gegroepeerd binnen de periode
(begin- en eindjaar), waarin ze voorkomen. Verder werden bij dgl. namen van elke
grafie enkele van de makkelijkst natrekbare referenties (gefolieerde documenten)
gegeven, minstens de oudste en de jongste, terwijl voor het overige volstaan werd
met de vermelding van het aantal malen dat de betrokken grafie (...) voorkomt.’ (p.
8). Het had hier en daar echter nog best wat zuiniger gekund, als hij zich tevreden
had gesteld met het opgeven van de aantallen (nagenoeg) identieke spellingen en
zich verder alleen had geconcentreerd op de echte afwijkingen. Niettemin kan men
vrede hebben met de gemaakte keuzes.
Het Glossarium is een degelijk, doorwrocht geheel geworden, dat noodgedwongen - enigszins lijdt onder de talrijke verwijzingen bij de samengestelde
lemmata. Zelden staat alle relevante informatie bij één trefwoord, zie bijvoorbeeld
het nr. 1017 LUIZENFORTSEDREEF, waarbij verwezen wordt naar LUIZENFORT en (voor
het grondwoord) naar ANNADREEF. Het is meer een constatering t.b.v. eventuele
gebruikers van het glossarium dan dat dit kritiek impliceert, want we zouden niet
goed weten hoe het anders moest, als men prijs stelt op een hanteerbaar boek.
Daarnaast zijn er verwijzingen van het type CLEYN SCHRYNKEN: zie KLEIN SCHRIJNTJE.
Dergelijke verwijzingen naar spellingvarianten, die voor de lezer van een
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topografische monografie overigens niet nodig zouden moeten zijn, hadden misschien
beter in een apart register kunnen worden opgenomen.
Wat opvalt is de waarde die voor de toponymische elementen toegekend wordt
aan de algemene etymologische woordenboeken en aan het MNW. Op de eerste
plaats is dit opvallend omdat de auteurs van genoemde werken zich over het
algemeen zelden ter plaatse op de hoogte hebben gesteld (vgl. de hier al eerder
aangehaalde motto's op p. 108 van Van Osta's boek) en ten tweede omdat de
gegeven etymologieën weinig meer zijn dan momentopnamen van de toen geldende
opvattingen (Franck-Van Wijk 1912; De Vries 1970). De door de auteur vaak
toegepaste praktijk om het etymologisch onderzoek te leggen naast de vorderingen
in het toponymisch onderzoek en om vervolgens tot een afgewogen oordeel te
komen, oogt veel gezonder. Het geeft echter minder vaak een ‘definitieve’ oplossing;
logisch, want alle onderzoek is in beweging. Als alles al
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vaststond konden we ophouden. Uit het MNW worden vaak de spellingvarianten
geciteerd om aan te geven dat de ter discussie staande vormen passen binnen de
gegeven variatie aan spellingvarianten, maar een reeks spellingvarianten zonder
deugdelijke lokalisering lijkt ons geen impliciet argument voor wat dan ook. Bovendien
is de gegeven spellingvariatie verre van compleet en, zeker voor wie De Vreese
nog in zijn achterhoofd heeft, vaak niet vrij van de bijgedachte aan corrupte vormen.
De auteur is het er met vele door hem aangehaalde collega's over eens dat aan de
oudste attestaties een bijzonder belang moet worden toegekend, omdat zij het minst
te lijden hebben gehad van volksetymologische vervormingen, adaptaties aan het
lokale dialect, enz. Het valt dan ook bijzonder op wanneer de auteur zich niet aan
deze regel houdt. Er blijkt dan ook steeds iets bijzonders aan de hand te zijn. Een
voorbeeld hiervan is nr 1024 MARENNEN, dat bestaat uit een aantal percelen in Wijk
G, Vors(ch) kwaakt. De oudste attestatie luidt: 1463 maerzenne. In de interpretatie
van de auteur betekent dit meers-einde ‘het einde van het gebied met meersen’,
en waar zo'n gebied natuurlijk twee einden heeft, heet het andere einde ook
meerseinde. Dit laatste, waarvan de oudste attestatie 1267 marsende luidt, heeft
in 1465 (dus nagenoeg in dezelfde tijd als de oudste attestatie van eerstgenoemde)
de vorm maersende. We treffen dan de navolgende situatie aan:
MEERSEINDE:

MARENNEN:

1267; 1396

marsende

[geen oudere attestaties]

1465

maersende

1463

maerzenne

1472

maersenne
1586

masenden

1607

maersennen

1662

marellen

1695; 1765

marennen

vanaf 1834

morel

1601

dmeerseynde

[geen verdere attestaties]

Het gaat er nu niet om of we deze verklaring, namelijk dat Marennen uit
mars/meersende is ontstaan of niet, overnemen, maar het gaat om de argumentatie.
Is het mogelijk dat een taalgemeenschap twee plaatsen met dezelfde naam zo
verschillend behandelt? A priori kan men betogen dat 1463 maerzenne [= MARENNEN]
zozeer op 1472 maersenne [= MEERSEINDE] leek, dat men verkeerdelijk ook hier in
het tweede lid -ende zag, vgl. de attestatie uit 1586: masenden. Maar het verschil
in betoning heeft deze gedeeltelijke aanpassing weer opgeheven, immers later is
steeds marennen aangetroffen. Dat zou betekenen dat ze in het schrift op het einde
van de vijftiende eeuw redelijk op elkaar leken, maar dat het verschil in uitspraak
ze voor verdere samenval heeft behoed. In het andere geval zouden we moeten
aannemen, dat de redenering van de auteur s.v. MARENNEN niet opgaat, waar hij
schrijft: ‘Het hier beschouwde toponiem kende een langer leven en kon verder
vervormd worden, nl. evenals in MEERSEINDE -ende > -enne door assimilatie (...),
accentverschuiving nadat verband met ‘einde’ verdwenen was en het toponiem niet
meer begrepen werd...’ (p. 788).
Het blijft dan curieus dat op het einde van de vijftiende eeuw de samenval, althans
in het schrift, volledig was, namelijk in beide gevallen zowel -enne als -ende, maar
dat ‘men’ in het begin van de zeventiende eeuw (1601 dmeerseynde) in het geval
van MEERSEINDE het tweede element feilloos wist te herstellen (hoewel het toponiem
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niet meer begrepen werd!) en in het andere geval niet. Ons lijkt dat bij MARENNEN
de oudste attestatie op -enne (en verder steeds -enne(n)) een aanwijzing is voor
de mogelijkheid dat dit woord niet identiek is met MEERSEINDE, oudste plaats -ende
(verder meestal -ende).
Onduidelijk is verder waarom het perceel A. dat onder MARENNEN genoemd wordt
en vanaf 1834 MOREL heet onder dit trefwoord vanaf dat tijdstip een eigen lemma
(nr. 1117) heeft gekregen. De naam morel wordt immers door de auteur verklaard
als een kadasterverminking van het uit marennen vervormde marellen (geattesteerd
in 1662, 1673, 1679 en 1683), een vervorming die kennelijk in de volksmond nog
veel langer in gebruik moet zijn gebleven.
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Aangezien het hier dus noch om een ander lexeem, noch om een ander perceel
gaat, zien we niet in waarom deze verbastering een eigen lemma verdient. De
vormen hadden beter aan MARENNEN A. kunnen worden toegevoegd, waardoor de
lezer alle informatie bij elkaar zou hebben kunnen zien.
Eveneens in verband met de oudste attestatie is een opmerking op zijn plaats bij
nr. 1090 MISHAGEN. Allereerst valt op dat als oudste attestatie 1423 moschage wordt
gegeven, terwijl verderop in de tekst, p. 822, sprake is van 1419 moschs hage. De
relevantie van juist deze vorm springt onmiddellijk in het oog, als men ziet dat bij
de zeven mogelijke etymologieën er een paar zijn die alleen al hierdoor
onwaarschijnlijk zijn, zoals mos = mus, muus ‘muis’, dat gewoonlijk vrouwelijk is en
bovendien niet op -sc(h) uitgaat; of een aposiopese van *muisdoornhage, dat zich
eveneens slecht met een genitief-s laat verenigen; in beide gevallen dan nog afgezien
van de -sc.
De lezer dient zich nu te herinneren dat al op p. 715 het toponiem KLEINE MISHAGEN
werd behandeld. Hier werd niet alleen de hierboven aangehaalde vorm van 1419
vermeld, maar bovendien een nóg oudere vorm namelijk 1411 muschhagen. Nu
hebben we problemen met het slotvoorstel, etymologie nr. 7, namelijk dat het woord
een samenstelling van Mnl. mosc ‘mus’ en haghe is, waarin in eerste aanleg wel
de -sc is verantwoord lijkt, maar waarbij we voor de genitief-s met een probleem
blijven zitten, immers ook het znw. mussche ‘mus’ is vrouwelijk. En waarom zou
*muishagen onwaarschijnlijk zijn omdat men een meervoud zou verwachten
(*Muizenhagen) en is mushagen, waar men evenzogoed een meervoud zou mogen
verwachten, ‘de enige mogelijkheid die een verklaring biedt’ (p. 822)? Immers ook
hier lijkt eerder musschen haghe te verwachten, vgl. musschenbroec e.d. Kortom,
ook optie nr. 7 lijkt minder reëel dan ze wordt opgediend. Strict formeel lijkt mosc
‘poel’, dat onzijdig is, de meeste kans te bieden: moschs haghe, precies identiek
aan de op één na oudste attestatie van 1419, met een genitief singularis als eerste
lid van de samenstelling.
Het probleem is hier de overgang tot musc- en de latere ontronding tot mis-, dit
laatste geldt overigens ook voor een eventuele verklaring met mussche- als eerste
lid. Omdat ontronding in het dialect van Brasschaat ongewoon is, blijft dit voor de
auteur een probleem. Nu is het proces van de overgang mosc- > musc- > mis- in
het schrift door de eeuwen heen goed te volgen. Dus hoe deze overgang ook te
verklaren is, zeker is dat hij heeft plaatsgevonden. Maar wellicht is de door de auteur
veronderstelde accentverschuiving hieraan debet. Overigens, wat de ontronding
betreft, is ook 1573 nyemants vriende, met vriende- < vriende bij NIEMANDSVROENTE
(p. 842), hiervan niet een voorbeeld?
Opvallend is ook het lemma nr. 1993 OUDE GRACHT. De naam zou toebehoren
aan een gehucht (oudste attestatie 1398) en aan een hoeve, die ten grondslag aan
het eerstgenoemde gehucht heeft gelegen (oudste attestatie 1428). In de verklaring
wijst Van Osta erop dat het eigenaardig is dat het toponiem nooit ter aanduiding
van een sloot is aangetroffen. Dat mag dan misschien voor Nederlandse vindplaatsen
gelden, maar in het Latijn is er wel degelijk een vermelding te vinden van een sloot
die de naam Oude Gracht gedragen kan hebben, t.w. de antiquam fossam que est
versus orientem in Marsende (geattesteerd in 1267), waar het door ons al eerder
genoemde Meerseinde aan gelegen zou zijn. Dat het hier niet om de hoeve of het
gehucht van die naam gaat, zou kunnen blijken uit het vervolg van deze zelfde
aanhaling, waar staat: ‘Et de hac extrema fossa...’.
Verder permitteert de auteur zich hier en daar wel eens een wat slordige
formulering, bijvoorbeeld waar hij schrijft: ‘De slechte kwaliteit blijkt ook uit de latere
omvorming tot hakhout’ (p. 787 s.v. MAGER GEMET), waarmee toch wel bedoeld zal
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zijn: De slechte kwaliteit [van de grond] blijkt ook uit de latere omvorming [van het
perceel] tot [producent van] hakhout. Ook in de terminologie treffen we wat
eigenaardigheden aan. Dan hebben we het niet over typisch jargon als aposiopese
of een speelse vorming als uithangbordologie (p. 6), maar over het gebruik van
woorden als regenoot (p. 5; is het niet, zelfs in de nieuwe spelling: reegenoot?),
naamgevingsakt (p. 8) of kaderen in ‘zijn plaats vinden in, passen in’ (p. 7). Hierbij
sluiten door sommigen als hinderlijk ervaren germanismen aan van het type:
Molemans bijtreden (p. 1; Hd. beitreten ‘instemmen met’), minder aangewezen (p.
1; Hd. anweisen ‘aanbevelen’); literatuur doormaken (p. 10; Hd. durchmachen
‘doorlopen’); de betekenis in vraag stellen (p. 16; Hd. in Frage stellen ‘ter discussie
stellen’).
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Deze bespreking heeft misschien een wat marginaal en exemplarisch karakter,
maar dat kan op het conto van de auteur geschreven worden: verreweg de meeste
verklaringen in het Glossarium zijn namelijk bijzonder goed gedocumenteerd en,
waar nodig, uitvoerig door argumenten onderbouwd. Het zal de lezer niet ontgaan
zijn dat bij dit oeuvre de longue haleine (p. 4), overigens zowel voor de auteur als
voor de recensenten, het aantal kanttekeningen minimaal is. De reden hiervoor is
duidelijk: op dit zeer gedegen werkstuk van Van Osta valt weinig af te dingen.
W.J.J. Pijnenburg & T.H. Schoonheim

De bronnen van De reis van Sint Brandaan / door Clara Strijbosch. Hilversum : Verloren, 1995. - 319 p. : ill.; 24 cm. - (Middeleeuwse studies
en bronnen, ISSN 0929-9726 ; 44) - Ook verschenen als proefschrift
Rijksuniversiteit Utrecht 1995. ISBN 90-6550-270-X Prijs: ƒ 49,De Latijnse Navigatio Sancti Brendani Abbatis, waarschijnlijk in de achtste eeuw
ontstaan, genoot tot in de late Middeleeuwen een grote populariteit, getuige de vele
bewaarde handschriften en drukken, niet alleen in het Latijn, maar ook in de meeste
Europese volkstalen. In de twaalfde eeuw wordt, vermoedelijk in het Rijnland, De
reis van Sint Brandaan geschreven, een tekst in de volkstaal, waarvoor zeker de
Navigatio een belangrijke bron was, maar die constatering is niet voldoende. Hoe
is de verhouding tussen Navigatio en Reis? Moet de Reis gezien worden als een
vertaling die in de loop van de traditie door allerlei ingeslopen corruptie steeds verder
afweek van de Navigatio, of als een bewuste bewerking van die tekst, of speelde
bij het ontstaan van de Reis slechts de herinnering aan de Navigatio een rol? Was
de Navigatio de enige bron of zijn er ook relaties met andere teksten? Deze vragen
bepalen het Brandaanonderzoek al sinds de vorige eeuw.
Om de verhouding tussen Reis en Navigatio te kunnen bepalen, zou idealiter
eerst duidelijk moeten zijn hoe de tekst van de Reis er oorspronkelijk uitzag, welke
episoden wel en welke niet in de oorspronkelijke tekst (O) thuishoorden. De vraag
naar O is in het geval van de Reis een lastige; overgeleverd zijn vijf versies/redacties:
twee Duitse in verzen (de Middelduitse M, en de Nederduitse N), twee
Middelnederlandse in verzen (C en H) en de Duitse prozaversie (P). Aangenomen
wordt dat deze versies/redacties in drie takken, namelijk de Middelnederlandse, de
Duitse versie in verzen en de Duitse prozaversie, onafhankelijk van elkaar teruggaan
op de oorspronkelijke tekst. Het onderzoek van Clara Strijbosch bevestigt dit stemma,
maar ten aanzien van O komt zij in het eerste hoofdstuk tot andere conclusies dan
de sinds Meyer (1918) min of meer algemeen aanvaarde. Niet C/H (en P) benaderen
volgens haar het dichtst de originele tekst, maar M. Lettend op het rijm en andere
formele tekstuele details en op de verhaallogica besluit zij dat de episoden van M,
in de volgorde van M, tot O behoorden met uitzondering van twee (de geschiedenis
van Johannes en de altaar-met-kelk-episode), die zij beschouwt als interpolaties in
M. Er valt wel iets af te dingen op haar conclusies. Rijmovergangen bij
episodengrenzen zijn zoals Strijbosch zelf al vaststelt, een nogal magere basis voor
de beslissing omtrent oorspronkelijkheid van de betrokken episoden, ook omdat de
episodengrenzen lang niet altijd duidelijk zijn. Ten aanzien van het omstreden
woordje harmschar, een belangrijk argument in de discussie aangaande de
oorspronkelijkheid van de episode van het reuzenhoofd in C (de enige tekst waarin
deze episode is overgeleverd), is haar betoog niet overtuigend, en het rommelige
einde van de Duitse versies wordt niet minder rommelig nu er oude Ierse motieven
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aan ten grondslag blijken te liggen. Handig is het op p. 44-52 gegeven overzicht
van alle (ook de niet tot O behorende) episoden.
In het tweede hoofdstuk vergelijkt Strijbosch vijf episoden waarvan de
verwantschap tussen Navigatio en Reis het meest in het oog springt (Judas, het
duivelseiland, het klooster op de hoge rots, de eilandvis, het altaar met de kelk) en
komt tot duidelijke conclusies, waarvan de belangrijkste is, dat de auteur van de
Reis de Navigatio tot in detail kende en vermoedelijk zelfs
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tot zijn beschikking had, maar zeker niet een woordelijke vertaling nastreefde; de
Reis is een bewuste bewerking van de Navigatio. Terwijl van de Navigatio bijna alle
episoden wel in een of andere vorm zijn terug te vinden in de Reis, is van die laatste
tekst slechts de helft te herleiden tot de Navigatio. Het ligt dus voor de hand om te
zoeken naar mogelijke andere bronnen.
Dat de Reis secundair is aan de eveneens twaalfde-eeuwse Herzog Ernst is al
eerder geconstateerd. Het gaat in het derde hoofdstuk vooral om twee episoden
die beide teksten gemeen hebben: de Leverzee-episode(n) en het bezoek aan
Multum Bona Terra (Grippia in de Ernst), waar wonderlijke wezens wonen met een
dierlijk uiterlijk. Strijbosch veronderstelt (met Beckers en Draak) dat niet de Reis
ontleende aan de Ernst, maar dat voor beide teksten geput is uit een
gemeenschappelijke Latijnse bron, waarschijnlijk een ethnografisch werk, waarin
de ‘wonderen van het Oosten’ zoals die een rol spelen in de genoemde episoden
beschreven worden. Daarnaast zou de auteur van de Reis voor zijn oosterse
motieven geput hebben uit andere bronnen. Beide genoemde episoden komen ook
voor in het dertiende-eeuwse Chanson d'Esclarmonde; het ligt voor de hand om
voor alle drie de teksten een gemeenschappelijke Latijnse bron over de wonderen
van het Oosten te veronderstellen, maar Strijbosch laat zien dat de overeenkomsten
die het Chanson d'Esclarmonde daarnaast exclusief met de Reis (en de Navigatio)
vertoont zo'n eenvoudige verklaring in de weg staan. Die overeenkomsten wijzen
op invoeging-in-een-later-stadium van Reis-Navigatio-elementen in het Chanson
d'Esclarmonde. En dat wijst weer in de richting van een motievenvoorraad over
‘wonderlijke reizen’ waaruit in verschillende stadia geput kon worden.
Alle monsters in de Reis, en dat zijn er aanmerkelijk meer dan in de Navigatio,
zijn te herleiden tot de Physiologus-bestiaria-traditie (behalve de ringvis). Strijbosch
neemt aan dat de auteur zijn publiek de ‘modernste’ monsters wilde voorschotelen
uit deze traditie, die in de twaalfde eeuw een nieuwe impuls kreeg door de vertalingen
en bewerkingen in de volkstaal. Maar de kleine selectie, de summiere beschrijving
van de beesten en het ontbreken van de voor de Physiologus-traditie typerende
moralisering doen haar besluiten dat het de schrijver daarbij niet in de eerste plaats
ging om het leveren van wetenschappelijke informatie of van de bekende
allegorisering. Ook de mogelijke verwijzing in de episode van de wereld onder water
naar de in de twaalfde eeuw weer oplevende dicussie over de antipoden krijgt
aandacht in het vierde hoofdstuk.
Het hiernamaals is in de Reis goed vertegenwoordigd. Voor Brandaans
hemelvisioen en voor zijn helle-ervaringen zal de auteur geput hebben uit de
eeuwenoude, maar in de twaalfde eeuw weer oplevende visioenentraditie. Welke
bronnen hij precies gebruikte, valt niet uit te maken, omdat aan de ene kant de
visioenentraditie wegens haar hoge ouderdom moeilijk te ontrafelen is en aan de
andere kant de presentatie van hemelse en helse oorden in de Reis te vaag is om
houvast te bieden. Hoewel de belangstelling voor hiernamaalsgebieden in de Reis
groot is, kan ook in dit geval weer niet gezegd worden dat de auteur erop uit was
om heldere en gestructureerde informatie over het leven na de dood te verschaffen.
Vragen over zonde, berouw en genade komen aan bod in gesprekken die Brandaan
voert met de bewoners van deze oorden. Preken en legenden over ‘zondige heiligen’
zullen de voornaamste informatiebron geweest zijn voor dit onderwerp, maar weer
geldt de voor de Reis typerende vaagheid, die Strijbosch laat concluderen aan het
einde van het vierde hoofdstuk (p. 148): ‘Vrijwel in alle gevallen blijkt uit vergelijking
met mogelijke bronnen of parallelteksten de Reis vaag, rommelig en nauwelijks
gestructureerd. Weinig verschijnselen worden duidelijk benoemd, van overzichtelijke
presentatie van monsters, hiernamaalsoorden of kluizenaarstypen is geen sprake.’
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Na de behandeling van eigentijdse informatieve bronnen wordt in hoofdstuk vijf
teruggegaan naar de vroegste oorsprong van de Reis, de voorgeschiedenis van de
Navigatio. Die geschiedenis is volgens Strijbosch nog gecompliceerder dan haar
voorgangers op dit onderzoeksterrein (met name Zimmer, Haug en Orlandi) al
veronderstelden. Bij het ontstaan van de Navigatio hebben Ierse reisverhalen
(immrama, vooral de Immram Mael Dúin) en de eveneens Ierse Vita Brendani een
belangrijke rol gespeeld. Van de Vita Brendani is de oorspronkelijke vorm moeilijk
te achterhalen, maar iets daarvan wordt waarschijnlijk zichtbaar in de Vita van Malo,
die ontleend heeft aan de Vita Brendani. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor het
bestaan van een nu verloren Brandaan-legende, waar vermoedelijk de
oorspronkelijke Vita
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Brendani veel op leek. Volgens Haug zou een proto-Navigatio ontleend hebben aan
een proto-Maeldúin, die op een gegeven moment elementen opnam uit de Vita
Brendani. Uit deze proto-Navigatio ontstonden Navigatio en Reis. Bij deze
gecompliceerde ontstaansgeschiedenis wordt een belangrijke rol toegekend aan
aan een voortdurende wisselwerking tussen mondelinge en schriftelijke traditie.
Strijbosch meent na vergelijking van drie motieven (de kluizenaar, het eiland op de
zuil en de boventalligen) in de genoemde teksten en in de (alleen in een late versie
bewaard gebleven) Ua Corra, dat vermenging van elementen uit de Vita Brendani
en de proto-Mael Dúin al eerder plaatsvond dan Haug veronderstelde, namelijk in
de oudste stadia van de teksttraditie. Bovendien meent zij in de Ua Corra wat betreft
het boventalligen-motief de oorspronkelijke gedaante van niet drie, maar twee
boventalligen te herkennen. Zij veronderstelt vóór de proto-Navigatio een
conglomeraat van teksten en verhalen over zeereizen van Brandaan, waarvan
proto-typen van de genoemde immrama, van de Vita Brendani en de
Brandaan-legende deel uitmaakten. De contouren van deze verloren
Brandaan-legende zijn zichtbaar in de oorspronkelijke (via de Vita van Malo
herkenbare) Vita Brendani.
De behandeling in het zesde hoofdstuk van vijf motieven uit de Reis (de
boventalligen, de heidense reus, de onderwaterwereld, de ringvis en Brandaans
twijfel en boete) bevestigt dit idee. Zo kan Brandaans ontstemming in de Reis als
hij een van zijn monniken moet achterlaten in het Aardse Paradijs verwijzen naar
een stadium in de teksttraditie dat voor de Navigatio ligt, waarin de verdwijning van
boventalligen, als in de Ua Corra, niets paradijselijks heeft. In de beschrijving van
het paradijselijke oord waar Brandaan zijn monnik moet achterlaten is zichtbaar hoe
over een oudere laag van de immrama-traditie een traditioneel christelijke
paradijsbeschrijving is geschoven. De episode van de heidense reus, die volgens
Strijbosch pas in de dertiende eeuw is toegevoegd door de Middelnederlandse
bewerker van de Reis, gaat mogelijk via de Vita van Malo terug op oude Ierse
bronnen, en zou dan een aanwijzing bieden dat de Ierse Brandaanstof niet alleen
voor de twaalfde-eeuwse Rijnlandse schrijver van de Reis, maar ook voor de
dertiende-eeuwse Middelnederlandse bewerker nog bekend en beschikbaar was.
En zo geldt voor alle genoemde motieven dat niet alleen de Navigatio maar ook
andere, waarschijnlijk oudere Ierse bronnen gebruikt werden. Zelfs voor Brandaans
twijfel en boete meent Strijbosch sporen van een oude traditie te vinden. Al blijft er
in dit hoofdstuk evenals in het voorafgaande veel onzeker, duidelijk is wel dat de
Reis niet alleen de Navigatio als bron gebruikt kan hebben, er moeten meer Ierse
bronnen een rol gespeeld hebben, ook meer dan de ons overgeleverde. Dat de
auteur steeds afzonderlijke bronnen geraadpleegd zou hebben acht Strijbosch
minder aannemelijk dan dat hij een conglomeraat van Brandaanverhalen tot zijn
beschikking had, dat misschien zelfs nooit schriftelijk gefixeerd is geweest, maar
dat wel in verschillende stadia de schriftelijke traditie heeft beïnvloed.
Over het gebruik van de verschillende bronnen gaat het laatste hoofdstuk.
Strijbosch noteerde al eerder een tendens bij de auteur om oude motieven aan te
passen aan eigentijdse wetenschappelijke inzichten en aan de christelijke traditie,
zonder dat het hem daarbij lijkt te gaan om het verstrekken van informatie. Daarnaast
valt haar op dat het verhaal een duidelijke structuur mist, dat er niet veel meer van
gezegd kan worden dan dat alle verhaalepisoden betrokken worden op één punt:
Gods aanwezigheid in de schepping, met een sterke voorkeur voor de relatie tussen
allerlei vormen van (meestal zondig) gedrag en Gods genade. Ze ziet de Reis als
een bonte verzameling informatie uit allerlei bronnen, die zonder veel systeem is
samengesteld en vaak, waarschijnlijk door de zeer diverse herkomst, een opmerkelijk
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gebrek aan samenhang vertoont. De eenheid die het verhaal toch nog heeft, wordt
vooral bepaald door het raam dat de Reis heeft gekregen en dat een vernieuwing
betekent: Brandaan verbrandt uit toorn een boek, omdat hij de erin beschreven
wonderen niet gelooft. Als straf moet hij van God een zeereis maken om alle
wonderen te aanschouwen en opnieuw te boek te stellen. De reis is ten einde als
het boek vol is. Dat dit raam niet alleen in de Middelnederlandse, maar ook in de
Duitse versies keurig sluit, betoogt Strijbosch in haar analyse van de episoden van
de de dwerg en de ruiter aan het eind van de Duitse versies. Beide figuren stammen
uit oude Ierse tradities, waar ze vertegenwoordigers zijn van de Andere Wereld, of
gidsen tussen onze wereld en de andere. En zo zijn ze voor Brandaan en de zijnen
een duidelijk teken dat zijn reis ten einde is.
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Het lijkt me dat Strijbosch in het laatste hoofdstuk de auteur en zijn werk te weinig
recht doet. Alleen al de duidelijke voorkeur voor bepaalde motieven (die Strijbosch
wel signaleert), met name het motief van Gods genade, dat als een rode draad door
de hele tekst loopt, verleent het verhaal naar mijn mening meer eenheid dan zij het
toedicht. De kracht van deze studie lijkt mij vooral gelegen in de grote hoeveelheid
informatie over motieven in de Reis en de bronnen die bij het ontstaan van die tekst
een rol gespeeld kunnen hebben; alle voorafgaande onderzoek op dit terrein is
helder samengevat, aangevuld en genuanceerd en het resultaat is een belangrijk
hulpmiddel bij het Brandaan-onderzoek.
Soetje Oppenhuis de Jong

De gratie van het gebed : Middelnederlandse [berijmde] gebeden:
overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en
receptie in Brugge (1380-1450) /J.B. Oosterman. - Amsterdam :
Prometheus, 1995. - 2 dl. (460 p.). : ill. ; 22 cm. - (Nederlandse literatuur
en cultuur in de middeleeuwen ; 12) Deel 1: Studie. Deel 2: Repertorium.
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1995. ISBN
90-5333-379-7 Prijs: ƒ 70,De dissertatie waarop Johan Oosterman in mei 1995 is gepromoveerd, bestaat uit
twee boekdelen met doorlopende paginering. Dat is bijna symbolisch. Enerzijds is
er eenheid, anderzijds duidelijke scheiding. In deel twee, het Repertorium, vindt de
lezer het nijver bijeengebrachte materiaal - monnikenwerk - waarop de auteur het
eerste deel, de Studie, heeft kunnen bouwen. Deel twee bevat ook de ‘Noten’ bij
de beide delen, alsmede de ‘Literatuur’ en het ‘Register’. In deze bespreking gaat
het vooral over het eerste deel.
Buiten het ‘Woord vooraf’, ‘Aanwijzingen voor de lezer’, een ‘Inleiding’ en een
‘Besluit’ telt Oostermans Studie vier hoofdstukken, respectievelijk ‘Berijmde gebeden’,
‘De overlevering’, ‘Brugse gebeden’ en ‘Gebeden in Brugge’, samen zo'n 200
bladzijden, waarbij de eerste en de laatste twee hoofdstukken ‘per paar’ ongeveer
100 pagina's krijgen toebedeeld. Een mooie evenwichtige verdeling, gezien de
ondertitel van het boek.
In de ‘Inleiding’ wordt eerst in het kort het reeds verrichte onderzoek besproken,
waarna Oosterman de opzet van zijn boek ontvouwt en aangeeft wat hij wel en wat
hij niet zal behandelen.
In het eerste hoofdstuk tracht hij te komen tot een afbakening: wat is een gebed
(al dan niet berijmd), welke elementen bevat het, waarin onderscheidt het berijmd
gebed zich van het geestelijk lied en het geestelijk rederijkersrefrein? Dat blijkt alles
samen een niet al te gemakkelijke aangelegenheid. Want de gebedselementen die
worden onderscheiden - ‘belijdenis’, ‘verzoek’, ‘dankzegging en lofprijzing’ en
‘gedachtenis’ - komen ook in liederen en refreinen voor.
Met de liederen maakt Oosterman korte metten. Hij zegt: ‘Berijmde gebeden en
geestelijke liederen zijn niet zondermeer op inhoudelijke gronden van elkaar te
onderscheiden’ (p. 39). Hij laat liederen echter buiten beschouwing, in de eerste
plaats omdat het liederen zijn en die ‘zijn bedoeld om te zingen’ (p. 39). [Lees ‘zijn
bedoeld om gezongen te worden’, maar dit terzijde.] Het is natuurlijk heel praktisch
zo te redeneren, maar van een werkelijk principieel verschil, lijkt mij, kan men toch
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niet spreken. Een lied is tekst-plus-melodie en die tekst kan een (berijmd) gebed
zijn. Wat Oosterman zelf eigenlijk op p. 39 ook zegt.
Nog problematischer ligt de kwestie bij het geestelijk refrein. Oosterman schrijft:
‘Het is onmogelijk een scherpe grens te trekken tussen berijmde gebeden en
geestelijke rederijkers-refreinen’ (p. 43). De auteur heeft bij zijn inventarisatie
‘refreinen niet principieel uitgesloten’. Hij heeft zich evenwel ‘beperkt tot bronnen
van voor 1500’ en dat houdt in dat alleen de rederijkersverzameling in handschrift
Brussel, KB, II 270, bij de inventarisatie is betrokken. Andere verzamelingen
(Stijevoort, Michiels, De Roovere) blijven - ‘goeddeels’, zegt Oosterman - buiten
beschouwing, hoewel ze ten dele van voor 1500 dateren. Ze zijn in de Studie ‘niet
[...] geheel terzijde [...] geschoven’, maar wel is ‘een groot aantal teksten buiten het
repertorium [...] gebleven’. Dit alles op p. 43.
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Het is wat van het een en van het ander. Je krijgt als lezer de indruk dat hier een
poging wordt gedaan grenzen te trekken, zowel in de tijd als inhoudelijk, die er
eigenlijk niet zijn. Wat de inhoudelijke kant betreft kan het ook iets harder
geformuleerd: is de categorie ‘berijmde gebeden’, literair-historisch bezien, wel een
categorie? Het interessante is misschien juist hierin gelegen dat binnen het geheel
van de rederijkerij ook berijmde gebeden, onder meer in de vorm van geestelijke
refreinen, een rol spelen.
Ik ontkom niet helemaal aan het vermoeden dat Oosterman heeft gezocht naar
een afgrenzing - zowel tegenover het lied en het geestelijk refrein als wat de tijd
betreft - omdat hij zich moest beperken, maar dat hij zelf in zijn hart met die beperking
ook niet helemaal gelukkig is geweest.
Het zoëven betoogde wil op geen enkele wijze afbreuk doen aan wat in het vervolg
van het boek allemaal wél ter tafel komt. Dat is heel veel.
Hoofdstuk twee behadelt ‘De overlevering’. Oosterman kiest voor een beschrijving
op drie niveaus. Eerst een globale met vooral kwantitatieve gegevens: ‘een algemeen
beeld [...] van de wijze waarop het berijmde gebed zich heeft verspreid in tijd en
ruimte’ (p. 48). Op het tweede niveau wordt het een en ander aangevuld met
kwalitatieve gegevens: ‘afzonderlijke tekstdragers of de lotgevallen van bepaalde
teksten’ komen aan de orde en ‘enkele perioden en gewesten worden nauwkeuriger
bekeken’ (p. 48). De gegevens op het derde niveau vindt de lezer in deel twee van
het boek: de inventarisatie van de gebeden en van de bronnen in het repertorium.
Na het globale overzicht (p. 48-54) wordt iets uitvoeriger stilgestaan bij de ‘Vroege
overlevering’ (p. 54-62). Daarna komen de drie kerngebieden aan bod: Brabant (p.
62-81), Vlaanderen (p. 81-108) en de Noordelijke Nederlanden (p. 108-114). Het
aantal bladzijden dat aan de verschillende regio's is gewijd doet al uitkomen dat
Vlaanderen het belangrijkste gebied is. Vlaanderen wordt ook nader onderverdeeld:
Zuidelijk Vlaanderen, Gent, Brugge. En Brugge krijgt vervolgens drie subparagrafen
in chronologische opeenvolging: omstreeks 1400, 1400-1420, 1420-1450. Oosterman
preludeert hier als het ware op de laatste twee hoofdstukken van zijn studie.
Het mooie van dit tweede hoofdstuk vind ik vooral de ordening en bespreking van
de diverse handschriften en de verbindingslijnen die er getrokken worden, waarbij
Oosterman ook duidelijk de verschillen aangeeft die er met betrekking tot de berijmde
gebeden tussen de regio's bestaan. Bovendien is het uitermate praktisch dat de
lezer via de registers in deel twee - de achteringang - heel direct toegang heeft tot
de besproken handschriften en teksten, die hier in samenhang worden behandeld.
Materiaal in overvloed voor verdere studie.
Het derde hoofdstuk, ‘Brugse gebeden’ (p. 117-165), gaat de diepte in. Oosterman
bespreekt de overlevering van deze gebeden alsmede de teksten zelf. Een aantal
wordt, vooral vormtechnisch, nader onder de loep genomen. De paragraaf over de
gedichten van Jan van Hulst (p. 142-152) geeft een goed en kritisch overzicht van
de problemen rond deze auteur en zijn werk (in het vierde hoofdstuk nog aangevuld
in de subparagraaf ‘Biografische sporen’). De beschouwing over rijmschema's en
rijm in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, én de oproep van Oosterman in de
toekomst uitgebreider aandacht te schenken aan stijl en syntaxis - door hemzelf,
zoals hij opmerkt, ‘nog stiefmoederlijk behandeld’ (p. 164) - zijn hopelijk aanleiding
voor de een of ander (Oosterman bijvoorbeeld...) dieper op deze hele materie in te
gaan, zodat we ‘beter zicht [...] krijgen op de zich ontwikkelende poëtica van de
vroege rederijkerij’ (p. 164).
In het laatste hoofdstuk, ‘Gebeden in Brugge’ (p. 167-209), wordt de context van
de Brugse gebeden besproken: ‘niet alleen de omgeving waarin de receptie van
gebeden plaatsvond, ook die waarin de teksten tot stand kwamen’, en in dit verband
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komen aan de orde de ‘bidders en de dichters, hun leefwerelden en onderlinge
contacten’ (p. 167).
Het is evident dat de Brugse berijmde gebeden voornamelijk privé werden gebruikt.
De mogelijkheden die Oosterman daarnaast noemt (voordracht, gezamenlijk gebed,
samen luisteren en bespreken) lijken erg theoretisch. Er is slechts een enkele
aanwijzing en die is dan nog discutabel. Oosterman ziet dat zelf ook, maar het pleit
voor zijn benadering dat hij het probleem niet uit de weg gaat. Vrijwel alles wijst
echter in de richting van particulier gebruik. De fraaie, veelal kostbare, boeken zijn
bestemd voor een elite. Ze voldoen uiterlijk zowel als
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inhoudelijk aan eisen van schoonheid. Dat geldt, zeker ten dele, ook voor de
vormgeving van de teksten, naar uit Oostermans studie blijkt. We hebben niet alleen
te maken met een elite van kopers, maar ook van auteurs.
Wat die auteurs betreft biedt de paragraaf ‘De dichters’ (p. 189-204) een overzicht
van Brugse (berijmde-gebeden-)schrijvers. Oosterman merkt vooraf op dat er ‘nog
vele correcties en aanvullingen moeten volgen alvorens de plaats van deze vroege
rederijkers in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde ten volle duidelijk
is’ (p. 189). Dat is terecht een aansporing tot hernieuwd onderzoek, maar het neemt
niet weg dat hier al het een en ander mooi bij elkaar staat en dat er bovendien een
poging wordt gedaan gegevens te combineren. Oosterman geeft niet alleen namen,
waaronder in de literatuurgeschiedenis roemruchte als Jan van Hulst en Jan
Moritoen, maar gaat ook in op biografica en op de problematiek rond het
Gruuthuse-handschrift, het Gilde van de Droge Boom en de oprichting van de
Heilige-Geestkamer. Het voert hem uiteindelijk tot de paragraaf ‘Brugse bloei’ (p.
204-209), waarin hij een aantal factoren bijeenzet die mogelijk ten dele verklaren
waarom ‘de beschreven verschijnselen zich juist hier [namelijk in Brugge, en
daarbinnen bij een bepaalde groep (AvB)] en in dit tijdvak hebben voorgedaan’ (p.
204). Een afdoende verklaring echter is er niet. ‘Vooralsnog’, ben ik geneigd daaraan
toe te voegen. Juist een studie als van Oosterman legt mede een basis om tot een
nadere verklaring te komen. Hij levert belangrijk werk en vooral veel materiaal voor
nader onderzoek naar de letterkunde (en die in haar cultuurhistorische context) uit
een literair-historische periode die minstens ten dele toch nog altijd een
schemergebied genoemd kan worden.
Tot slot een paar opmerkingen.
Oostermans dissertatie bevat niet minder dan vijftig afbeeldingen. Dat is voor een
dissertatie op het terrein van de neerlandistiek een uitzonderlijke hoeveelheid. Maar
hoe jammer dat er dan geen geld is voor illustraties-in-kleur. Juist deze prachtige
handschriften zouden dat verdienen. Dat is geen verwijt aan de auteur of de uitgever,
maar een spijtige constatering.
Ter drukkerij is kennelijk iets misgegaan. Ik bedoel niet de gewone drukfouten,
zoals ‘Hoffmann von Fallerleben’ (p. 15), ‘De bladzijden waarop de afdelingen begint’
(p. 94), of het wegvallen van een woord als ‘dat’ (p. 58, regel 9) of ‘uit’ (p. 82, regel
8 van onder). Het gaat me hier om het lijstje ‘Errata’ dat op een dubbelgevouwen
A4-vel is toegevoegd. Het beroerdst voor Oosterman, maar zeker ook voor
bibliografen en catalogiseerders, is het abusievelijk weggelaten woord ‘berijmde’
op het titelblad, waardoor de boektitel iets heel anders belooft dan door de auteur
bedoeld is. Maar er zijn nog meer ongelukkige fouten gemaakt. Omdat ik er niet
zeker van ben dat het lijstje met errata in alle exemplaren is toegevoegd (want het
computer-A4tje wijst op een haastige noodgreep) geef ik ook de andere hieronder:
p. 50, figuur 1: 1450- moet zijn -1400; -1400 moet zijn 1450-; 432 moet zijn
453; 171 moet zijn 241
p. 51, r. 3 113 moet zijn 111
p. 51, r. 6 157 moet zijn 159
p. 77, r. 15 (marge): lees Afb. 20
p. 151, afb. 39: lees Ave moeder van genaden (R23). Leiden, UB, BPL 2627,
ƒ. 44v Brugge, ca. 1400
p. 161, afb. 40: lees ƒ. 121v-122r
Het notenapparaat in deel twee is voorbeeldig, de literatuurlijst met meer dan 550
titels indrukwekkend en voor jagers in hetzelfde revier als Oosterman (of in een
aanpalend gebied) heel nuttig. Wat ook geldt voor het ‘Repertorium van berijmde
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gebeden’, de lijst van ‘Handschriften’ met ‘Bijlage’, het ‘Register op handschriften’,
het ‘Register op rijmschema's’ en het ‘Algemeen register’. Maar daar zal ik het hier
verder niet over hebben (zie daarvoor Dokumentaal 25 (1996), p. 72-74).
A.M.J. van Buuren
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Bilderdijk en het Jodendom : Bilderdijks waardering van het joodse
denken in confrontatie met zijn tijd / Lambertus Engelfriet. - Zoetermeer
: Boekencentrum, 1995. - 279 p. ; 24 cm - Ook verschenen als Proefschrift
Rijksuniversiteit Utrecht. ISBN 90-239-1477-5 Prijs: ƒ 43,50
Dat Bilderdijk levensbeschouwelijk meestal weinig in overeenstemming is met zijn
tijd is genoegzaam bekend. Dat dit (m.i.) in een positieve zin ook zo is met zijn
denken over het jodendom zal voor velen een verrassing zijn. Het is even gedurfd
als schriftuurlijk verworteld en tot op vandaag van waarde.
Engelfriets onderwerp had al decennia eerder aan de orde moeten komen; velen
zullen er naar uit hebben gezien, in elk geval ikzelf wel. Niet alleen komt de auteur
de verdienste toe dit aspect als wezenlijk te hebben onderkend en dus als onmisbaar
voor het juiste begrip van zijn protagonist, hij heeft het ook voortreffelijk behandeld.
Een dissertatie van een neerlandicus, belangwekkend ook voor theologen en
filosofen. Zijn studie is verdeeld in tien hoofdstukken; bij deze rijkdom aan gegevens
en veelheid van facetten, ga ik voor de overzichtelijkheid op elk ervan in, goeddeels
de auteur zelf aan het woord latend.
In de eerste twee hoofdstukken behandelt hij de Verlichting en Bilderdijks felle
reactie op deze geestesstroming. Ze zijn weliswaar onmisbaar voor zijn doel maar
brengen weinig nieuws in vergelijking met de dissertatie van de Amerikaan W.
Lagerwey (Bilderdijk and the German Enlightenment, 1958). Merkwaardig genoeg
1
wordt Lagerwey slechts twee maal en passant genoemd. Echter, wèl nieuw is zijn
uitstekend uitgewerkte conclusie: uit Bilderdijks kritische reactie op de Duitse
Verlichting ‘komt zijn visie op het joodse volk naar voren’ (p. 3; vgl. o.a. ook p. 91).
Het derde hoofdstuk gaat in op de reformbeweging, het streven naar het
emanciperen en assimileren van de joden en de daarmee samenhangende ‘neologie’,
wat losjes te omschrijven als de theologie van de Verlichting. Dit neologische denken
(en Bilderdijks polemiek) is overigens door Lagerwey uitvoeriger en veelzijdiger
behandeld. Engelfriet bespreekt onder andere enkele, ook literair belangrijke figuren
als Lessing en Mendelssohn. Het blijft wat raadselachtig dat Bilderdijk, fervent
bestrijder van de Verlichting in toto, zo relatief veel op heeft met deze twee
verlichters. Hij moet zijn ogen wat hebben dicht geknepen voor veel waarvoor hij
ze elders wijd open heeft. De auteur maakt een en ander niet begrijpelijk; de vraag
of Bilderdijk deze Aufklärer niet te eenzijdig (of slechts zeer ten dele) heeft gelezen,
stelt hij niet. Wel werpt hij nog interessant licht op Bilderdijks opvattingen over de
Islam en geeft hij ècht reliëf aan Friedländers pleidooi voor de - zo verlichte - redelijke
waarheid en de daaruit resulterende polemiek van De Luc, die Bilderdijk uit het hart
is gegrepen.
Hoofdstuk 4 behandelt de ‘jodenzending’ en wel met behulp van een historisch
overzicht van de relatie joden-christenen en een al te gedetailleerd overzicht van
commissiewerk, voortgekomen uit die ‘zending’. Bilderdijk had daar nauwelijks iets
mee van doen, maar het karakteriseert wel degenen die toen (nog) meenden
‘zending’ te mogen bedrijven onder de kinderen van Abraham.
Wat hier even te zien is maar in het voorafgaande en volgende (vijfde) hoofdstuk
in het oog springt, is Bilderdijks verzet tegen de assimilatie van de joden. Zijn
motivering lijkt me de kern van zijn filosemitische denken:
Als de joden zich assimileren aan de volkeren, wat door verlichte joden
en christenen wordt bepleit, geven zij hun identiteit en hun verwachting
op terugkeer naar Palestina, kortom hun herstel als volk onder leiding
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van de Messias, op. Als de joden afgezonderd blijven, behouden zij hun
hoop op herstel. (p. 52)
Dit hoort in een groter en bijna visionair verband, namelijk dat hij ‘met het herstel
van het joodse volk het heil van de wereld verwacht’ (p. 65).
Het belangwekkendste van hoofdstuk 5 over ‘Bilderdijks visie op zijn joodse
tijdgenoten’ is naar mijn gevoel het viertal gedichten, door Bilderdijk geschreven
aan/over de ‘Joden onzes
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tijds’. In deze poëzie drukt hij zijn achting en liefde uit voor de joden en zijn hoop
op herstel van het oude volk. Maar we vinden er naast gevoelens ook ideeën en
doctrines - Bilderdijk waagde het àlles in dichtvorm te zetten. Ik ervaar dit als
authentieker dan wat het proza biedt; het komt van een mens die leefde als dichter.
Slechts enkele voorbeelden: zijn besef dat de christenen ‘in Abrams stam geënt’
zijn (p. 93), met andere woorden, dat het verbond allereerst de joden betrof en pas
daarna de niet-joden; we vinden oproepen aan de joden ‘tot behoud van hun
Messiaanse hoop en hun godsdienst, omdat het heil der wereld hun erfdeel is’ (p.
93); het joodse volk is ‘in zijn ogen onverminderd Gods uitverkoren volk’ (p. 91).
Het zesde hoofdstuk ‘De Messiaanse verwachting van Bilderdijk en zijn
tijdgenoten’, maakt opnieuw duidelijk wat een unieke figuur onze grootste romanticus
is. Vrijwel overal overheerst dan ‘de stereotype benadering van de joden in de
westerse, christelijke traditie’ (p. 99) en behoort de ‘antipathie’ tegen hen ‘tot de
vaste en meest uniforme denkclichés van de Aufklärung’ (p. 96). De
‘vervangingsgedachte’ (de kerk heeft de plaats van Israäl ingenomen) komt zelfs
in wat de auteur snedig noemt ‘geseculariseerde vorm’ voor in de Verlichting: daar
waar men voorstander is van assimilatie (p. 102). Hoe radicaal anders bij Bilderdijk.
In tegenstelling tot de Verlichting beschouwt hij het christendom als een ‘inwijding
in het jodendom’ (St. I); daarbij blijkt dat zijn engagement ‘op de Messiaanse
voornaamheid van het joodse volk is gebaseerd’ (p. 101).
In het zevende hoofdstuk wordt duidelijk dat ‘Bilderdijks eenheidsidee’ gerelateerd
is aan de joodse traditie waarin de eenheid Gods centraal staat. Dit verschijnt echter
niet in het juiste perspectief; er komt niet tot uitdrukking dat Bilderdijks gehele denken
eenheidsdenken is; elk gebied, door hem bestreken, vertoont dit karakter, filosofie,
geschiedbeschouwing, theologie, taalkunde, literaire theorie en -kritiek, esthetica,
mensbeschouwing, enz. De theologie is één facet van zijn denken, dat wel wortels
heeft in de joodse traditie, maar dat tevens zijn bron heeft in de gehele, in dit opzicht
óók nog zo romantische Bilderdijk. Een wat bredere blik over diens oeuvre zou
hebben voorkomen dat deze eenheidsidee als een soort theologisch curiosum in
de lucht hangt. Als dit al ergens kan, dan zeker niet bij Bilderdijk.
Hoofdstuk 8 (‘Geest en stof’) is in feite een wijsgerig-theologisch intermezzo en
heeft meestal met het jodendom slechts zijdelings te maken. Het is niettemin, bij
het schrijnend gebrek aan filosofische studies van Bilderdijk, zeer welkom. Bij dit
welkom en bij alle waardering is toch mijns inziens enige kritiek vooral in verband
met de twee ‘hoofdpersonen’, Kant en Plato, niet misplaatst. Bilderdijk staat dichter
bij Kant dan hier is beschreven (vgl. ook p. 11-15). Dat Bilderdijk bijvoorbeeld in zijn
kennistheorie, uitgaat van passages in de Kritik der reinen Vernunft die Kant in de
tweede druk heeft geschrapt, doet niets af aan de kantiaanse geest. De romantische
denkers Fichte, A.W. Schlegel, Friedrich Schlegel en Schelling - door Bilderdijk nooit
bestudeerd - gebruikten dezelfde passages en kwamen tot dezelfde theorie. Iets
vergelijkbaars geldt ten aanzien van Plato, die Bilderdijk in zijn proza uiterst
fragmentarisch behandelt. Men zal vooral zijn poëzie moeten raadplegen - wat
Engelfriet te weinig doet, ook met betrekking tot Kant - om goed zicht te krijgen op
de problemen die Bilderdijks Plato ons voorzet. In dit verband wijs ik er op - wel wat
geschrokken - dat Plotinus in deze studie niet wordt genoemd. Tenslotte, Bilderdijk
hangt geen van de idealistische systemen aan, maar dat betekent niet dat hij
‘klaarblijkelijk’ het idealisme afwijst (p. 142). Zijn poëzie is doordesemd met de
idealistische geestesgesteldheid zoals ik elders heb aangetoond. En wat te denken
van zijn verering voor Leibniz op wie het Duitse Idealisme stoelt?
In het hoofdstuk ‘Omgang met de joden’ ligt vanzelfsprekend de nadruk op Da
Costa en Capadose, zijn jonge vrienden die tot het christendom zijn overgegaan.
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Het is een boeiend en verhelderend beeld, mede door vele onbekende of nog niet
bestudeerde gegevens, bijvoorbeeld betreffende de Kabbala en de Zohar (een
joods-esoterisch werk).
De kern van het laatste hoofdstuk, ‘Bilderdijks visie op de geschiedenis’, zou men
wellicht zo kunnen omschrijven: Bilderdijks ‘waarheid van het hart’, het intuïtief
begrijpen van de goddelijke waarheid (tegenover de redelijke Kant) komt ook
historisch tot uitdrukking. Maakt de Verlichting ‘het denken los van de geschiedenis
en daardoor van de openbaring’ (p. 199), Bilderdijks historische denken omvat zowel
de bijbelse als de niet-bijbelse geschiedenis; in beide gaat het om ‘de betrekking
van God tot de gebeurtenissen. Daarbij dient de geschie-
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denis van Israël als model’ (p. 200). In de praktijk betekent dit dat Bilderdijk in de
Geschiedenis des Vaderlands die geschiedenis van een goddelijk perspectief uit
tracht te belichten.
Drie opmerkingen tot slot. Het is jammer dat de poëzie te weinig is gebruikt; daarin
is Bilderdijks gehele denken neergelegd. Jammer ook dat Van Eijnattens kritiek Bilderdijks romantische geest is niet verdisconteerd (Het Bilderdijk-museum 1995)
- nog uit te breiden is: a) één ruime pagina over de romantiek waarin Herder (!)
representatief blijkt voor ‘De romantiek in Duitsland’ (p. 97-98) is iets te gortig; b)
waar ideeën opdoemen die Bilderdijk geheel of gedeeltelijk uit de/zijn romantiek
heeft, worden ze op niet-romantische, soms christelijke en soms te eenzijdige wijze
uitgelegd (bijv. p. 5 en 23-24). Tenslotte hoop ik dat mijn wat droge, chronologische
bespreking tot gevolg heeft dat de diepgang van deze studie, de grote eruditie van
de auteur en zijn dikwijls nieuwe inzichten enigermate aan de dag treden. Een
uitstekend, origineel en onmisbaar werk.
C. de Deugd

Eindnoten:
1 Engelfriet zegt dat dit boek nooit is gedrukt en dat een typoscript ervan zich in het Bilderdijk
museum bevindt (p. 16). Het is echter met één briefkaart te bestellen bij de University of Michigan
waar L. is gepromoveerd.

Signalementen
Lingua theodisca : Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft :
Jan Goossens zum 65. Geburtstag / hrsg. von José Cajot, Ludger Kremer
und Hermann Niebaum. - Münster [etc.] : Lit, cop. 1995. - 2 dl. (1259 p.).
: ill., krt., portr. ; 23 cm. - (Niederlande-Studien ; 16) ISBN 3-8258-2279-6
Prijs: DM 158
Het boek dat Goossens bij zijn vijfenzestigste verjaardag kreeg aangeboden, vormt
met z'n meer dan honderd bijdragen een adequate respons op hetgeen de veelvuldig
gelauwerde Münsterse en Leuvense hoogleraar in de loop van een lang en productief
geleerdenleven tot stand heeft gebracht. In het ‘Woord vooraf’ wordt Goossens
gekenschetst als iemand die de Nederlands-Nederduitse filologie nog in volle omvang
beheerst. De in het tweede deel opgenomen ‘Verzeichnis der Schriften von Jan
Goossens’, bijna twintig bladzijden, laat dit nog eens duidelijk zien. De inhoud van
deze feestbundel heeft betrekking op de vele deelgebieden van het door Goossens
beoefende vak en is dan ook allerminst beperkt tot louter neerlandistische
onderwerpen. Om enkele voorbeelden te geven: de bijdragen, geschreven in het
Nederlands, Duits of Engels, lopen uiteen van een beschouwing over
klankverschuiving in Sittardse oorkonden tot een artikel over de taalkritiek bij Willem
Frederik Hermans; de meervoudsvorming in het Afrikaans wordt besproken, maar
ook een stukje generatieve taaltheorie; er is een bijdrage over het Nederlands in
Denemarken te vinden, maar ook een bespreking van het gebruik van
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verkleinwoorden in damesbladen. In het algemeen is de inhoud van de
bundel-Goossens te typeren als ‘filologisch’, in de brede en goede zin van het woord:
Nederlandse en Nederduitse taal- en literatuurwetenschap, met het accent op de
oudere taal- en letterkunde en de culturele context ervan.
Het is nauwelijks mogelijk en in ieder geval weinig zinvol om hier de megastoet
van contribuanten, uit Nederland en België en de diverse buitenlanden, met de titel
van hun bijdrage op te sommen. Om toch een indruk van de inhoud te geven moet
het volgende hier volstaan. Lingua Theodisca is thematisch opgezet en
onderverdeeld in een negental afdelingen. Het eer-
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ste van de twee delen bevat de afdelingen ‘Historische Grammatik und
Wortgeschichte’, ‘Sprachgeschichte’; dan volgt een zwaartepunt van het boek, te
weten de drie afdelingen over ‘Dialektologie’. De eerste daarvan gaat over
‘Einteilungsfragen, Studien zur Laut-, Formenund Satzlehre’, de tweede bevat studies
over ‘Lexikologie, Lexikographie und Idiomatik’, terwijl de derde over ‘Sprachkontakt
und Sprachwandel’ gaat. Deel twee bevat de afdelingen ‘Namenkunde’,
‘Gegenwartsprache: Sprachsystem und Sprachgebrauch’, ‘Mediävistik / Ältere
Literaturgeschichte’ en ‘Neuere Literatur- und Kulturgeschichte’.
De auteurs hebben hun vondsten en bevindingen elk in tien pagina's moeten
presenteren. Dat is een beperking die noodgewongen in veel feestbundels wordt
gehanteerd, maar deze beknoptheid zal in diverse gevallen door geïnteresseerde
lezers betreurd worden: een goed artikel mag best wat langer zijn. Daartegenover
staat het feit dat nagenoeg iedere lezer van dit tijdschrift in dit ‘buitengewoon
omvangrijk boekwerk’ (dl. I, p. 19) een aantal artikelen zal aantreffen die direct
aansluiten bij zijn of haar belangstelling.
Jan Noordegraaf

De taal is kennis van de ziel : opstellen over Jac. van Ginneken
(1877-1945) / Ad Foolen, Jan Noordegraaf (eds.). - Münster : Nodus
Publikationen, 1996. - 223 p. : ill. ; 21 cm ISBN 3-89323-267-2 Prijs: DM
59,Op 20 oktober 1995 was het vijftig jaar geleden dat de taalkundige Jac. van Ginneken
(1877-1945) overleed. In 1923 werd Van Ginneken hoogleraar Nederlandse taalen letterkunde, vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en Sanskriet aan de
net opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zijn naam als taalkundige was
echter al eerder gevestigd. Met name zijn proefschrift Principes de linguistique
psychologique (1907) en zijn Handboek der Nederlandsche taal (1913-1914) hadden
hem nationaal en internationaal aanzien bezorgd. De vakgroep Algemene
Taalwetenschap en Dialectologie van de Nijmeegse universiteit en het Werkverband
Geschiedenis van de Taalkunde vonden dat de vijftigste sterfdag van Van Ginneken
niet onopgemerkt voorbij mocht gaan en besloten dan ook om een Van Ginnekendag
te organiseren. Op deze dag werd een aantal voordrachten over het taalkundige
werk van Van Ginneken gehouden. De dag werd afgesloten met een expositie die
een indruk gaf van de veelzijdige activiteiten die Van Ginneken tijdens zijn leven
ontplooid heeft.
De zeven voordrachten die op deze dag gehouden werden, zijn gebundeld in De
taal is kennis van de ziel: opstellen over Jac. van Ginneken (1877-1945) en geven
een goed beeld van de verschillende aspecten van het taalkundige werk van Van
Ginneken. In een inleidend opstel van Foolen en Noordegraaf wordt aandacht
besteed aan enkele facetten van het werk van Van Ginneken die niet in de lezingen
aan bod konden komen. Duidelijk wordt dat Van Ginneken een bron van inspiratie
én conflict was voor zijn studenten en collega's.
In ‘Herinneringen aan Jacques’ haalt Prof. Weijnen herinneringen op aan zijn
leermeester en promotor. Ondanks het niet-alledaagse karakter van Van Ginneken
had Weijnen geen andere leermeester willen hebben.
E. Elffers geeft in ‘Van Ginneken als psycho-syntheticus’ een overzicht van de
pogingen van Van Ginneken in zijn proefschrift (1907) stromingen in de psychologie
te koppelen aan de taalkunde. A.M. Hagen behandelt de taalsociologische periode
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van Van Ginneken en dan met name zoals uiteengezet in het Handboek der
Nederlandsche taal (1913-1914). Hagen maakt duidelijk dat Van Ginneken van het
standpunt uitging dat de taal bestudeerd dient te worden vanuit drie complementaire
invalshoeken: de psychologische, de sociologische en de biologische.
In ‘De taalbiologie van Jac. van Ginneken’ zet G. van der Stroom de opvattingen
van Van Ginneken over de relatie tussen taal en biologie uiteen. In een toevoeging
op de voordracht wijst Van der Stroom erop dat de hedendaagse taalkundigen
Bichakjian, Ruhlen en Allot net als Van Ginneken gebruik maken van de
verworvenheden van de biologie.
Neijt en Hulshof maken in hun bijdragen duidelijk dat Van Ginneken ook op andere
ter-
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reinen dan de taaltheorie actief was. Neijt behandelt Van Ginnekens rol in de
vooroorlogse spellingdiscussie. Ze geeft aan de hand van publicaties en
aantekeningen uit het archief van de vakgroep Algemene Taalwetenschap en
Dialectologie een mooi beeld van de ontwikkeling van Van Ginnekens opvattingen
over spelling. Hulshof geeft een boeiend en onderhoudend overzicht van de ideeën
van Van Ginneken over de relatie tussen taalkunde en taalonderwijs. De bundel
wordt afgesloten met een papieren versie van de toverlantaarnvoorstelling die G.
Kempen, samen met W. Wagenaar, verzorgde van de Roman van een kleuter
(1917).
Liesbeth Lichtendahl

The personal pronouns in the Germanic languages : a study of personal
pronoun morphology and change in the Germanic languages from the
first records to the present day / Stephen Howe. - New York : Walter de
Gruyter, 1996. - xxii, 390 p. ; 25 cm. - (Studia linguistica Germanica ; 43)
ISBN 3-11-014636-3 Prijs: DM 198 De ondertitel geeft duidelijk aan wat de auteur met zijn boek, de gepubliceerde
versie van een Londense dissertatie, heeft willen bieden. Deze studie biedt het
resultaat van een onderzoek, onder meer in Gent verricht, naar vorm en ontwikkeling
van de persoonlijke voornaamwoorden in alle Germaanse talen ‘from the earliest
records to the present day’. Howe's boek geeft in de eerste plaats een ‘Pan-Germanic
corpus’ van de persoonlijke voornaamwoorden uit een vijftiental talen, waaronder
Fries, Nederlands en Afrikaans. Ten tweede biedt het boek een gedetailleerde
analyse van de vormleer van deze voornaamwoorden om vervolgens te komen tot
een ‘comprehensive theory of change for the personal pronouns’ (p. 352), gebaseerd
op dit corpus. Door consequent de ontwikkeling van deze voornaamwoorden in al
de geattesteerde fasen in de Germaanse talen te volgen meent Howe tot betere
verklaringen te kunnen komen, en wel binnen éenzelfde theoretisch kader. Hoofdstuk
zeven (p. 178-202) is gewijd aan het Fries. Hoofdstuk acht (p. 203-229) behandelt
het Nederlands, zowel ‘Middle Dutch’ als ‘Modern Dutch’, terwijl hoofdstuk negen
(p. 230-239) gewijd is aan het Afrikaans. Voor de TNTL-lezers die mede
geïnteresseerd zijn in het verschijnsel taalverandering in het algemeen signaleer ik
dat de auteur van mening is dat de uitkomsten van zijn studie van algemener belang
kunnen zijn: ze ‘may have wider validity to the study of morphological change and
pronoun systems’. Het eerste gedeelte van het boek is dan ook aan theoretische
vragen gewijd. Er is een uitvoerige literatuurlijst en een index.
Jan Noordegraaf

Colloquia et Dictionariolum Octo Linguarum : Latinae, Gallicae, Belgicae,
Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae et Portugallicae (1656) / Ed.
Riccardo Rizza. - Viareggio-Lucca : Mauro Baroni, 1996. - XVI + 400 p.
cm. ISBN 88-65408-32-X Prijs: LIT 100.000
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Deze ‘Colloquien oft t'samen-sprekingen met eenen Vocabulaer in acht spraken’
werden in 1656 ‘van nieus verbetert ende vermeerdert van vier Colloquien, seer nut
ende profijtelick tot Coopmanschap, reyse ende ander handelinghen’ en ‘Superiorim
permissu’ in Venetië uitgegeven. Dit succesvolle praktische taalhandboek is indertijd
samengesteld ten behoeve van kooplieden, reizigers en andere belanghebbenden.
Onder redactie van de Italiaanse neerlandicus Riccardo Rizza is het onlangs in een
editorisch verantwoorde vorm opnieuw verschenen. Rizza verzorgde niet alleen
een algemene inleiding (p. v-xi), maar nam ook het Nederlandse deel van deze
uitgave voor z'n rekening; de vijf andere medewerkers tekenden voor het editeren
van de teksten uit andere talen.
De gesprekken in de acht talen zijn overzichtelijk gepresenteerd en in kolommen
over twee bladzijden naast elkaar afgedrukt. Opgenomen zijn ook specimina van
schriftelijk taal-
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verkeer: brieven, contracten enz. In een ‘tweede boeck’ volgen ‘veel ghemeyne
woorden, ghesedt na de ordonnantie van den A,B,C’, uitvoerige woordenlijsten dus,
en de noodzakelijk geachte informatie over grammatica en uitspraak. Voor wie
geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het vreemde-talenonderwijs in ruime zin
vormt deze goed verzorgde uitgave een handzame en bereikbare aanvulling van
relevant onderzoeksmateriaal.
Jan Noordegraaf

Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap / door Gerrit Paape ;
ingel. en van aant. voorz. door Peter Altena. - Hilversum : Verloren, 1996.
- 159 p. : ill. ; 22 cm. - (Egodocumenten, ISSN 0929-9807 ; dl. 11) - Oorspr.
uitg.: Dordrecht : De Leeuw en Krap, 1792. ISBN 90-6550-141-X Prijs: ƒ
29,Op de dag dat Gerrit Paape in Delft het leven zag, werd in dezelfde stad stadhouder
prins Willem IV plechtig begraven. Omdat iedereen uitgelopen was om die begrafenis
mee te maken, kwam de kleine Paape ‘genoegzaam zonder hulp’ ter wereld. Zijn
vader voorspelde ‘dat het niet anders wezen kon, of dit moest ten eenigen tijde
kwaad bloed bij mij zetten.’ (p. 85)
Of deze anekdote nu wel of niet op waarheid berust, vast staat dat Paape zich in
de jaren zeventig en tachtig van de achttiende eeuw ontwikkelde tot een van de
radicaalste patriotten. Als zoon van een ‘meesterknegt’ in het Generaliteitsmagazijn
werd hij veertien jaar oud te werk gesteld als ‘plateelschilder’. Hij wist zich aan dit
eenvoudige milieu te ontworstelen door zich met grote overgave toe te leggen op
de literatuur. Vanaf 1785 was hij een beroepsschrijver die geheel van de pen kon
leven: een ijverige vertaler, en auteur van oorspronkelijk werk in alle genres.
Zijn politieke carrière hield gelijke tred met zijn literaire ontwikkeling. Hij hoorde
vanaf het midden van de jaren tachtig tot de vooraanstaande patriotten, en verwierf
door zijn radicale ideeën nationale bekendheid. Die roem keerde zich tegen hem,
toen in 1787 het Oranjehuis door de Pruisen in ere werd hersteld. Paape moest
vluchten en kwam via Antwerpen en Brussel uiteindelijk in Duinkerken terecht, waar
hij zijn ‘Boekenfabriek’ (p. 146) voortzette.
In Duinkerken schreef hij in 1792 zijn autobiografie - Mijne vrolijke wijsgeerte in
mijne ballingschap -; een autobiografie die, zo toont de bezorger van de tekst, Peter
Altena, overtuigend aan, bedoeld is als verdediging en verzoening. De ‘wijsgeerte’
uit de titel heeft niet veel om het lijf - het is een oppervlakkig mengsel van stoïcijnse
en verlichte denkbeelden -, die alleen dient om de lezer ervan te doordringen, dat
hier, ondanks alle onrecht dat de auteur is aangedaan, geen verbitterd of rancuneus
man spreekt. Het is een handreiking aan zijn landgenoten, die hem vanwege zijn
politieke activiteiten uit de staten van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht
verbannen hadden.
De ‘wijsgerige autobiografie’ is door Peter Altena voorzien van een uitvoerige
inleiding en gedetailleerde aantekeningen, en samen vormen zij een uitstekende
inleiding op het leven en werk van deze fascinerende achttiende-eeuwse schrijver.
Olf Praamstra
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Ik ben zwanger van denkbeelden / Eduard Douwes Dekker/Multatuli ;
toelichting: Annemarie Kets-Vree. - Amsterdam : Querido, 1996. - 141
p. : ill., krt. ; 19 cm. - (Griffioen) ISBN 90-214-0588-1 Prijs:ƒ 12,50
Onder de titel ‘Ik ben zwanger van denkbeelden’ verscheen in de Griffioen-reeks
van uitgeverij Querido een tweetal brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
aan zijn jeugdvriend Arie Cornelis Kruseman. De brieven stammen uit februari en
mei 1851, negen jaar
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voordat Dekker zijn ‘Max Havelaar’ zou publiceren onder het pseudoniem Multatuli.
Toch is er al veel van Multatuli terug te vinden in de ‘brieven uit Menado’, de plaats
op Celebes waar Dekker in 1851 als secretaris werkzaam was.
De twaalf jaar in de tropen waren ook daadwerkelijk tropenjaren geweest. Vanaf
Dekker's aankomst in 1839 op Java had hij door de gehele archipel gezworven en
met vallen en opstaan was hij volwassen geworden en had hij carrière gemaakt.
Op het moment dat hij de brief begon aan zijn jeugdvriend, en inmiddels uitgever,
Arie Kruseman, had hij al zo half en half gekozen voor het schrijversschap naast
zijn ambtelijke carrière. De brief kan dan ook gezien worden als een staalkaart van
Dekker's kunnen: autobiografische gegevens worden afgewisseld met ideeën en
dicht- en prozafragmenten. De voor Multatuli zo kenmerkende hak-op-de-tak-stijl is
al volop aanwezig. ‘Het leven bestaat in tussenzinnen, - het mijne althans’ is de
verklaring die Dekker zelf daarvoor geeft. De brief is op het effect geschreven:
Kruseman moest overtuigd worden van Dekker's schrijverstalent.
Dat neemt niet weg dat de brief oprecht is, in al zijn sentimentaliteit, in zijn
warrigheid en in zijn hoogmoedigheid. ‘Ik voel dus dat ik meer ben dan anderen’ is
een kenmerkend citaat van de rusteloze en ambitieuze romanticus die Dekker was.
De tekst in het boekje is bezorgd door Annemarie Kets-Vree die in 1992 de
historisch-kritische editie van de Max Havelaar het licht deed zien. In een bondige,
heldere stijl geeft ze de nodige achtergrondinformatie bij de brief, zowel in een
nawoord als in de 17 pagina's noten bij de tekst. Dat maakt het boekje geschikt en
aardig voor degene die Multatuli nog niet zo goed kent, maar ook voor de wat meer
ingevoerde lezer.
Jos van Waterschoot

Angst en schoonheid : over Louis Couperus en Indië / Bas Heijne. Leiden : Louis Couperus Genootschap, 1996. - 28 p. : ill. ; 24 cm. (Couperus cahier ; 2) ISBN 90-75321-02-3 Prijs: ƒ 22,50
In 1899, tijdens een logeerpartij op midden-Java, zag Louis Couperus bij het betreden
van de badkamer een geheimzinnige witte figuur, die verdween zodra hij
binnenkwam; en die - bleek later - verdwenen was door een vergrendelde deur.
Deze mysterieuze gebeurtenis heeft diepe indruk op Couperus gemaakt. Een jaar
later verscheen De stille kracht, waarin de spookverschijning van een witte hadji
symbool is voor naderend onheil, en nog in 1917 stond het voorval hem zo helder
voor de geest, dat hij er een feuilleton aan wijdde, compleet met een tekening van
de plattegrond van de badkamer.
Voor Bas Heijne is deze badkamer-ervaring het uitgangspunt voor een
beschouwing over de betekenis van Nederlands-Indië in het werk van Couperus.
In Indië kwam Couperus in aanraking met een geheimzinnige, duistere wereld, die
hem om verschillende redenen hevig aantrok, maar tegelijkertijd de diepste angsten
in hem wakker riep: de Angst, zoals hij het later zelf omschreef, die hem nooit meer
zou verlaten, en die zijn fantasie, naast de schoonheid, blijvend zou prikkelen.
In juni 1996 hield Bas Heijne bij de opening van de Pasar Malam in Den Haag
zijn lezing ‘Angst en schoonheid, over Louis Couperus en Indië’. De tekst van deze
lezing is nu verschenen als deel 2 van de Couperus cahiers. Men kan deze Couperus
cahiers bestellen door f 22,50 (donateurs) of f. 25,- (niet-donateurs) over te maken
op giro 600367 t.n.v. Louis Couperus Genootschap in Den Haag, onder vermelding
van ‘Cahier 2’.
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Olf Praamstra

Schrijven is verbluffen : bibliografie van de verspreide publikaties van
Willem Frederik Hermans / samengest. door Rob Delvigne en Frans A.
Janssen ; met een inl. van Willem Frederik Hermans. - Amsterdam :
Thomas Rap, 1996. - 217 p. ; 22 cm ISBN 90-6005-405-9 Prijs: ƒ 35,-
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In 1972, in het ‘Woord vooraf’ bij de Bibliografie van de verspreide publikaties van
Willem Frederik Hermans, verkondigde het onderwerp van deze publicatie met een
jegens de samenstellers wreedaardig soort plezier, dat deze bibliografie ‘binnen de
kortste keren verouderen zal, wanneer ik tijd van leven heb.’ Want, vervolgde hij:
‘Het is mijn vaste voornemen nog heel wat verspreide publicaties te laten volgen,
maar of en hoe lang ik daar nog opgewekt genoeg voor blijf, weet ik natuurlijk niet.’
Wij weten dat nu wel. Hermans overleed in april 1995 en tot enkele maanden na
zijn dood verschenen nog verspreide publicaties. In 1972 eindigde de bibliografie
met het genoemde ‘Woord vooraf’ - ‘De hollerithkaart’ -, nu nummer 418; daarna
zouden er nog 613 volgen. Na 1972 was Hermans onder het pseudoniem Age
Bijkaart een actief medewerker aan Het Parool (van 1973 tot 1979) en Nieuwsnet
(van 1979 tot 1980), en onder zijn eigen naam aan NRC/Handelsblad (van 1977 tot
1992) en Elsevier (van 1982 tot 1993).
Aan de bibliografie zijn vijf appendices toegevoegd: lijsten van ingezonden brieven,
brieven in werk van anderen, antwoorden op enquêtes, interviews met Hermans,
en ongeautoriseerde verspreide publicaties.
In hun ‘Verantwoording’ wijzen de samenstellers, Rob Delvigne en Frans A.
Janssen, er zelf al op dat deze bibliografie onmisbaar is bij de studie van leven en
werk van Hermans. Bovendien spreken zij de verwachting uit dat deze bibliografie
dienstbaar zal zijn ‘aan een uitgave van de verzamelde werken van Nederlands
grootste schrijver uit de twintigste eeuw’. Het is te hopen, gelet op de grote
hoeveelheid ongebundelde publicaties die nu een schemerachtig bestaan kennen
in oude jaargangen van schoolkranten, dag- en weekbladen, dat die uitgave niet al
te lang op zich zal laten wachten.
Olf Praamstra
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Geert Warnar
Een sneeuwbui in het Zoniënwoud
Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van
1
Ruusbroec
Abstract - This article considers the textual evidence for Middle Dutch religious
literature during the years in which the famous mystical author Jan van Ruusbroec
wrote his first treatises. It is shown that in several ways the new forms and contents
of these works are influenced by contemporary texts and ideas that were known to
the laity and the religious. It is therefore possible to describe some features of
Ruusbroec's urban milieu and audience.
Op donderdagavond 11 maart 1388 sneeuwde het in het Zoniënwoud (bij Brussel)
zo hard dat Gijsbrecht Spijsken, die het daar gelegen Rooklooster bezocht, pas de
daaropvolgende dinsdag de priorij weer kon verlaten. Dit staat genoteerd op een
schutblad van het oudst bekende handschrift met de Middelnederlandse vertaling
van het Horologium aeternae sapientiae, Henricus Suso's klassieker uit de spirituele
2
literatuur. Want hoe zeldzaam deze weerkundige wetenswaardigheden ook mogen
zijn, voor de literatuurgeschiedenis is vooral de bron van het bericht nadere aandacht
waard. Gijsbrecht kwam deze Horologium-codex overhandigen aan de prior van
Rooklooster te behuef der leekerbrueder, met als enige voorwaarde dat de
kloosterlingen het boek weer aan Gijsbrecht zouden afstaan als hij het ooit nog
terug wilde hebben. Zo niet, dan bleef het handschrift in bezit van Rooklooster. En
gezien de bezittersaantekeningen is dat het geval geweest. Zeer waarschijnlijk
kunnen we daarom Gijsbrechts handschrift identificeren als een van de twee aerloye
op het beroemde lijstje Dit sijn de dietsche boeken die ons toebehoren, dat kort voor
3
1400 door de zogenaamde librarius van het Rooklooster werd opgesteld.
Deze inventaris biedt een opsomming van boeken die nog in de veertiende eeuw
beschikbaar waren in een religieuze gemeenschap binnen de onmiddellijke
invloedssfeer van het klooster Groenendaal, dat dankzij haar eerste prior Jan van
Ruusbroec in korte tijd was uitgegroeid tot het centrum van Middelnederlandse
4
mystieke literatuur. De Groenendaalse invloed in Rooklooster is direct af te lezen
aan de lijst: Ruusbroec is koploper met tien titels. Maar een veel bredere interesse
voor geestelijke letterkunde blijkt uit de vermelding van vier Hadewijch-handschriften,
twee maal het Horologium in vertaling en een aantal Middelnederlandse evangeliaria,
epistelboeken en andere bijbelboeken. Gijsbrechts Horologium-handschrift en de
boekenlijst zijn belangrijke documenten voor een periode uit de Middelnederlandse
literatuurgeschiedenis waarin de geestelijke letterkunde ingrijpende veranderingen
onderging. Hoe men hiervan gebruik kan maken bij een schets van de literaire
cultuur rond de
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belangrijkste persoon uit deze periode - de mysticus Jan van Ruusbroec - is het
onderwerp van deze bijdrage.

Brusselse boeken
Van verschillende nummers op de Rooklooster-lijst is inmiddels bekend welke, nog
5
bestaande, handschriften er mee bedoeld werden. Daaronder zijn de oudste
overgeleverde Ruusbroec-handschriften. Ook van de overige geïdentificeerde
boeken trekt de hoge ouderdom de aandacht. Gijsbrechts Horologium-handschrift,
dat in 1388 van eigenaar verwisselde, werd volgens codicologen reeds rond 1350
afgeschreven. Die ouderdom betekent dat een aantal dietse boeken van het
Rooklooster een voorgeschiedenis had en die voert van het Zoniënwoud terug naar
de stad. Van het Horologium-handschrift is de stedelijke herkomst nog slechts een
vermoeden, want over Gijsbrecht Spijsken weten we niets. Wel woonde er in Brussel
een familie met dezelfde achternaam naast het pand waarin het boekenbedrijf van
Godevaert de Bloc gevestigd was geweest. Dit lijkt geen toevallig verband want op
6
dat moment, in 1388, was het huis van Godevaert eigendom van Rooklooster.
De augustijnen hadden vijf jaar eerder, na het faillissement van Godevaert, diens
woning annex bedrijfsruimte en boedel opgekocht; daaronder bevonden zich behalve
schrijfgerei, papier en perkament ook de boeken. Helaas worden er in de akten
geen titels genoemd. Om welke boeken het gaat, weten we dus niet; evenmin of er
boeken van Godevaert op de lijst voorkomen, en zo ja welke. Tot nog toe is slechts
voor één Rooklooster-handschrift op de lijst een connectie met Godevaert
aangetoond: op de band van het jongste van de twee bewaarde
Hadewijch-handschriften uit Rooklooster staat Godefridus scriptor me fecit. Er is
reden om aan te nemen dat ook het oudere bewaarde Hadewijch-handschrift van
Rooklooster uit de Godevaert-boedel komt. Het handschrift met de aantekening
over Godefridus is voor een deel rechtstreeks naar de teksten uit dit boek gekopieerd.
De opbouw en lay-out van dit oudste handschrift doen vermoeden dat het gediend
heeft om teksten uit af te schrijven. En dat maakt de herkomst uit een atelier zeer
7
aannemelijk.
Voor de Hadewijch-handschriften is de connectie met stedelijk milieu nog heel
wat opzienbarender. Dat haar begijnenmystiek goed vertegenwoordigd was in een
kloosterbibliotheek ligt nog wel in de lijn der verwachting - hoewel het bezit van vier
maal Hadewijch in een kleine, nog geen 20 leden tellende kloostergemeenschap
8
een luxe is die weinig moderne instituutsbibliotheken zich kunnen veroorloven.
Maar het is veel verrassender dat deze hoogmystieke literatuur in handen geraakte
van een commerciële boekhandelaar, die ook afschriften van Franse Artur-romans
produceerde voor het Brabantse hertogelijk hof. De grote Hadewijch-specialist Van
Mierlo kon een dergelijke herkomst van de handschriften maar moeilijk aannemen.
Aanvankelijk had hij Godefridus aangezien voor de kopiist en binder van het
Hadewijch-handschrift, in de veronderstelling dat deze persoon een monnik was.
Maar toen bleek dat het hier de boekhandelaar Godevaert de Bloc betrof, begon
Van Mierlo te twijfelen:
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Moeten wij dan hierbij gaan denken aan zoo iemand als een modernen
boekhandelaar, die boeken afschrijft en in de handelswijk der hoofdstad
te koop aanbiedt? Dat hij aldus ook Hadewijch heeft afgeschreven en te
koop gesteld? Hoe aardig dit zou zijn: Hadewijch te verkrijgen in een
9
Brusselschen boekhandel voor het Brusselsch publiek!
Het citaat eindigt met een uitroepteken, maar in het vervolg zette Van Mierlo alle
zeilen bij om aannemelijk te maken dat Godefridus slechts de binder van het
handschrift was geweest, en dat hij deze werkzaamheden verrichtte in opdracht
van Rooklooster, waar het handschrift reeds berustte.
Uiteraard is Van Mierlo's voorstelling van zaken wat al te modern: indien de
Hadewijch-handschriften in bezit van Godevaert zijn geweest, betrof het waarschijnlijk
geen vooruitgemaakte winkelwaar. Maar dit is van geen invloed op de
veronderstelling dat Godevaert kennelijk belangstelling voor afschriften heeft
voorzien. Een scepticus zal uit een dergelijke bedrijfsvoering misschien Godevaerts
faillisement verklaren, maar is mystiek in de stad werkelijk zo onwaarschijnlijk als
Van Mierlo wilde doen voorkomen? De handschriften op de boekenlijst van
Rooklooster duiden op een levendige Brabantse belangstelling voor geestelijke
teksten in de volkstaal. Hetzelfde kunnen we afleiden uit de datering van Gijsbrechts
Horologium-handschrift. Dat betekent namelijk dat de vertaling tot stand gekomen
is zeer kort nadat Henricus Suso het origineel voltooid had. Deze behoefte aan
Middelnederlandse versies van stichtelijke literatuur uit het Latijn was niet incidenteel.
In 1360 gaf de Brusselse burger Jan Taye opdracht tot een vertaling van bijna alle
Bijbelboeken; de anonieme vertaler had enkele jaren eerder de Middelnederlandse
10
versie van de Legenda aurea voltooid, misschien voor dezelfde Jan Taye. Een
veertiende-eeuws convoluut uit Rooklooster bevat naast Ruusbroecs Vanden seven
sloten (misschien het afschrift dat vermeld staat op de boekenlijst) onder meer een
vertaling van Hugo van Sint-Victors De arrha animae en een becommentarieerde
11
Hooglied-vertaling.
Deze variatie aan Brabantse mystiek wordt nog aanmerkelijk uitgebreid met een
convoluut - het zogenaamde Ruusbroec-handschrift Vv - dat eveneens in bezit van
Rooklooster is geweest en althans gedeeltelijk dezelfde voorgeschiedenis heeft als
12
het zojuist vermelde boek. De onderdelen van beide handschriften stammen uit
verschillende perioden uit het midden van de veertiende eeuw; het klooster zelf
werd gesticht in 1373, nadat in de tien jaar daaraan vooraf de bewoners in een
Groenendaal-achtige kluizenaarsgemeenschap hadden geleefd. De eerste bewoners
waren enkele leken onder leiding van een Brusselse kapelaan. Het is dus mogelijk
dat zij een deel van de kleine boekjes van Vv meegenomen hebben uit de stad.
Een deel van dit handschrift is misschien geregistreerd op de lijst als een sermoen
boec ende beghint Ste[phanus autem plenus gratia Dese woert] sprect sente Lucas.
Dit is het incipit van de derde preek uit de Limburgse sermoenen, die het zevende
13
deel van handschrift Vv vormt.
Het convoluut biedt een staalkaart van de Middelnederlandse geestelijke literatuur
op dat moment. Ruusbroec is vertegenwoordigd met excerpten uit Vanden blinkenden
steen en uit de Seven trappen en met een volledig afschrift van het Boecsken der
verclaringhe. Uit de oudere mystiek komt een afschrift van Beatrijs van Nazareths
Seven manieren van minne en een strofisch gedicht in de trant van Hadewijchs
minne-mystiek. Andere delen bevatten nieuwere mystieke gedichten met een sterk
speculatieve inslag, afschriften van preken van Eckhart en teksten uit zijn kring
waaruit
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een bijzondere eerbied voor de Duitse mysticus spreekt. Meister Eckharts wirtschaft,
dat in twee afzonderlijke delen van Vv voorkomt, is daarvan een goed voorbeeld.
Een arm bedelaar wordt in Keulen door een vrouw uitgenodigd bij haar te komen
eten. Tijdens de maaltijd raken zij in een diepzinnig gesprek over de armoede van
geest. Halverwege blijkt er ook nog een meester aangeschoven. Deze geleerde,
die in sommige handschriften Eckhart genoemd wordt, bekrachtigt aan het eind de
14
wijze woorden door beide leken gesproken.
Boekenlijst en handschriften van Rooklooster doen vermoeden dat belangstelling
voor geestelijke literatuur leefde in verschillende lagen van de Brusselse bevolking.
Handschrift Vv weerspiegelt een eenvoudige, maar zelfbewuste lekenmystiek: de
afschriften van Eckharts wirtschaft zijn soms onbegrijpelijk verhaspeld, maar in de
teksten zelf spreekt een bedelaar op voet van gelijkheid met een geleerde. Daarnaast
duiden de Hadewijch-handschriften op een meer elitaire spirituele interesse van
vermogende lezers en lezeressen die handschriften konden betrekken van
Godevaert. De vertalingen van de Bijbel, het Horologium en De arrha animae
getuigen van oriëntatie op de Latijnse literatuur en dat vereist weer betrokkenheid
van clerici. De Horologium-vertaler is in het verleden gekarakteriseerd als een
geschoold theoloog, op de hoogte van scholastieke vaktermen en in staat daarvan
15
een goedlopende en begrijpelijke Nederlandse vertaling te geven.

Brusselse mystiek
Het ligt voor de hand deze Brusselse concentratie van religieuze teksten in verband
te brengen met Ruusbroec, die in de loop van het tweede kwart van de veertiende
16
eeuw hier zijn eerste teksten had geschreven. Zowel de herlevende belangstelling
voor Hadewijch, die blijkt uit de aanleg van verzamelhandschriften, als de vroege
17
Horologium-vertaling zijn door literatuurhistorici in Ruusbroecs kring gesitueerd.
Diens centrale plaats is onomstreden, maar het voert misschien wat ver hem te
afficheren als primum mobile van de gehele religieus-literaire cultuur in Brussel.
Gedurende zijn Brusselse jaren genoot Ruusbroec waarschijnlijk nog vooral
bekendheid in kleine kring. Belangrijker is dat in de eerste helft van de veertiende
eeuw mystieke literatuur in de volkstaal en haar context als geheel belangrijke
veranderingen ondergaan.
Als we het vereenvoudigd voorstellen, waren mystieke teksten in het
Middelnederlands tot dan toe voor en door vrouwen geschreven, waarbij het accent
lag op ervaring en openbaring. De teksten hadden een betrekkelijk gelimiteerd
bereik: ze gaven een literaire vorm aan gemeenschappelijke geloofservaringen in
18
meestal welbepaalde kringen van begijnen en vrome nonnen. Vanaf de veertiende
eeuw krijgt de theologische bespiegeling in de mystieke literatuur meer gewicht.
Door de opgang in het geestelijk leven te beschrijven in gefaseerde systemen krijgen
teksten een grotere toegankelijkheid, met name voor wie nog aan de weg naar
volmaaktheid moet beginnen. De interesse voor diepzinnige geestelijke literatuur
lijkt zich dan ook te verbreden van een selectieve kring vrome vrouwen tot een
spirituele elite die zich voor een deel ook buiten de kloostermuren bevond. Onder
meer toenemende geletterdheid en intellectuele verzelfstandiging zijn factoren die
hebben bijgedragen in de ontwikkeling van een
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persoonlijke geloofsbeleving bij sommige leken. In hun behoefte aan religieuze
19
literatuur kon worden voorzien door clerici met (vertalingen van) stichtelijke werken.
Deze ontwikkeling in kringen van adel en vooral stadspatriciaat kent terzelfder
tijd een tegenhanger ontwikkelen in lagere regionen van de samenleving. Volgelingen
van individuele mystici - onder meer bewonderaars van Meester Eckhart ontwikkelen tamelijk radicale opvattingen over geloof en een levenswijze van
religieuze armoede. Het leidt tot een soort mystieke subcultuur met name in kringen
van begijnen en begarden die vanwege hun veronderstelde afwijkende opvattingen
gedurende de veertiende eeuw te maken krijgen met hardnekkige verdachtmakingen
20
van ketterij.
De boeken van Rooklooster weerspiegelen vrijwel al deze algemene
ontwikkelingen in hun Brabantse/Brusselse variant en hierdoor kunnen we de situatie
rond Ruusbroec tamelijk concreet voorstellen. De ouderdom van met name de losse
handschriften uit Vv maakt het mogelijk een heel eind terug te blikken in de tijd. Van
Mierlo en Reypens karakteriseerden deze boekjes als afschriften van oudere
tekstverzamelingen uit het eerste kwart van de veertiende eeuw: ‘toen Eckhart reeds
als een gezag gold, terwijl toch de autochtone dertiendeeuwsche mystiek ook nog
21
bijval genoot’. Maar zelfs als we wat meer speling in de tijd nemen, geven de
boeken van Rooklooster nog goed inzicht in de Brusselse literaire situatie ten tijde
van Ruusbroec en de invloeden daarvan op zijn werken.

Brusselse literatuur
Belangrijk zijn de Hadewijch-handschriften. Het aanleggen van tekstverzamelingen
- ‘Hadewijch compleet’ - duidt op interesse in haar werk, maar deze blijkt ook op
een andere manier. In het handschrift uit het atelier van Godevaert staan gedichten
die naar vorm en inhoud duidelijk geïnspireerd zijn op de gedichten van Hadewijch
22
en die ook elders samen met haar werk zijn overgeleverd. Dat er in een aantal
gedichten invloeden van Eckhart en zijn volgelingen waarneembaar zijn, zou
betekenen dat de rijmteksten niet veel eerder dan in het eerste kwart van de
veertiende eeuw tot stand gekomen zijn. Wat Reypens en Van Mierlo schreven over
de wisselwerking tussen begijnenmystiek en Eckhart is ook van toepassing op deze
verzen, evenals op een aantal speculatieve gedichten in Vv. Ook enkele gelijktijdig
los overgeleverde rijmteksten sluiten dicht aan op dit pseudo-Hadewijch-corpus en
doen vermoeden dat er in de eerste helft van de veertiende eeuw een zekere traditie
23
van mystieke dichtkunst bestond. En wanneer we afgaan op de overlevering lag
het zwaartepunt daarvan in Brabant, en misschien zelfs in Brussel.
Dat Ruusbroec in aanraking kwam met deze traditie, ligt voor de hand. Hij heeft
Hadewijchs werk gekend en ideeën en beeldspraken daaruit verwerkt in zijn traktaten,
zij het dat de voornaamste ontleningen - die met enige inhoudelijke betekenis - uit
haar proza-oeuvre komen en zich niet verder uitstrekken dan Ruusbroecs eerste
werken: Dat rijcke der ghelieven en Die geestelike brulocht. In later werk citeert hij
24
uit de pseudo-Hadewijch-gedichten. Maar Ruusbroecs houding ten opzichte van
mystieke rijmteksten is enigszins gereserveerd. Aanvankelijk verwerkt hij in het
Rijcke grote rijmende stukken, doorgaans samenvattende slotverzen in rijmschema's
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die verwantschap vertonen met de pseudo-Hadewijch-gedichten. Deze
aanknopingspunten met de berijmde mystiek zijn vrijwel geheel verdwenen in zijn
tweede werk, de Brulocht, dat in een aantal opzichten als een aangepaste versie
van het Rijcke kan worden beschouwd. Mogelijk waren de spreukstrofen in
Ruusbroecs ogen te hermetisch of te zeer vatbaar voor misverstand. Aanwijzing
hiervoor zijn de slotregels van de berijmde dialoog uit Vanden XII beghinen, die
Ruusbroec lang (maar hoe lang?) na het Rijcke schreef: Nu moet ic rimen laten
25
bliven/ Sal ic scouwen clare bescriven. Diepzinnige contemplatie (scouwen) is
kennelijk een te veeleisend onderwerp om in verzen duidelijk (clare) te beschrijven.
Toch blijft er wel een verband met de pseudo-Hadewijch-gedichten, want in
dezelfde Beghinen-dialoog citeert Ruusbroec enkele regels uit deze gedichten. Ook
elders in zijn oeuvre zijn er sporen. Van Mierlo meende dat Ruusbroec in de Spiegel
der eeuwigher salicheit stukken uit de laatste gedichten als het ware van commentaar
26
voorziet. Dergelijke betrekkingen, die uiteraard nader te preciseren zijn, krijgen
een historisch perspectief voor wie zich rekenschap geeft van de Brusselse
Hadewijch-overlevering en -navolging.
Ten opzichte van andere teksten uit Ruusbroecs directe omgeving is er eerder
sprake van een breuk. In diverse traktaten gaat hij uitgebreid in op afwijkende
denkbeelden over mystiek. Dat deze in Ruusbroecs tijd hebben bestaan, staat wel
vast. De uitgebreide Middelnederlandse Dialoog van Meester Eckhart en de leek
(eerste helft veertiende eeuw) biedt hiervan een gedetailleerde literaire weergave,
maar aangezien deze tekst slechts onder voorbehoud in verband gebracht kan
worden met de Brabantse mystiek is het nog altijd moeilijk deze opvattingen historisch
27
bevredigend te situeren in Ruusbroecs omgeving. Handschrift Vv bewijst in ieder
geval dat Ruusbroec op dit punt reden tot zorg had, met name wat betreft de
Eckhart-receptie. In verschillende teksten uit dit convoluut blijkt hoe de ingewikkelde
denkbeelden van Eckhart onder de pen van dweperige volgelingen konden leiden
tot de misvattingen die Ruusbroec in zijn teksten beschrijft en bestrijdt. Een van de
Eckhart-preken in Vv bevat stellingen waarvoor de dominicaan zich in zijn Keulse
proces moest verantwoorden en die hij daar afwees als een verkeerde weergave
28
van zijn woorden. Ook verder bevat Vv een aantal los aaneengeschakelde passages
over mystiek alsmede puntsgewijze opsommingen zonder uitleg, die gemakkelijk
29
tot misverstanden kunnen leiden.
Ruusbroecs zorgvuldig gestructureerde traktaten lijken zowel inhoudelijk als in
de vorm een reactie op deze wat obscure teksten. Met het Rijcke, en meer nog met
de Brulocht, bracht Ruusbroec Middelnederlandse lezers of luisteraars in contact
met een nieuwe wereld van proza-literatuur: deze was gegrondvest in de geleerde
traditie van de artes praedicandi, de theologische literatuur en (voor de volkstaal)
30
geavanceerde vormgevinsprincipes. Met een deels aan de kerkelijke literatuur
ontleende structurering van deugdenschema's rond de zeven gaven van de Heilige
Geest en de drie niveaus van werkend, begerend en schouwend leven introduceerde
Ruusbroec een geestelijke leer die - ofschoon gecompliceerd en gedetailleerd door een zorgvuldige compositietechniek veel transparanter is dan de apodictische
Eckhart-dialogen of de soms hermetische spreukstrofen. In tegenstelling tot de op
dat moment bestaande mystiek in de volkstaal lijken Ruusbroecs generalistische
werken de volle
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breedte van de mystieke cultuur te bestrijken. Door aandacht voor de ‘lagere’
regionen van het geestelijk leven - deugdbeoefening, sacramenten - zijn Ruusbroecs
traktaten niet alleen vast verankerd in de kerkleer, maar ook toegankelijker dan de
oudere begijnenmystiek en de speculatieve preken van Eckhart die sterk
geconcentreerd waren op de toppen van de godservaring. Het is in dat verband
veelzeggend dat excerpten over de zeven gaven uit het Rijcke nog voor het eind
van de veertiende eeuw een plaats krijgen in zowel een handschrift van het Brusselse
begijnhof als in de beroemde Beatrijs-codex, die misschien wel voor het Brabantse
31
hof is gemaakt.
Desondanks leiden dergelijke gegevens niet vanzelfsprekend tot de
veronderstelling dat het Rijcke of de Brulocht zijn geschreven voor een in alle
opzichten globale lezerskring. Niet alleen is dit in het algemeen een gedachte die
zich slecht laat verenigen met ons beeld van het middeleeuwse literaire verkeer,
ook suggereren het hooggestemde onderwerp en het uitgesproken didactisch
karakter van de slotstrofen uit het Rijcke een concreter functioneringsmilieu dan
een publiek van begijn tot hoveling. Tenminste moeten we aannemen dat Ruusbroecs
beoogde lezers vertrouwd waren met de leef- en denkwereld van de mystiek. Voor
zijn eerste publiek, dat men zich gezien de aard van het werk toch al niet te
omvangrijk moet voorstellen, kon wel eens gelden dat een sociale diversiteit veel
minder bepalend was dan een gedeelde diepe religieuze belangstelling.

De plaats van Ruusbroec en zijn oeuvre
Zeer waarschijnlijk onderhield Ruusbroec contacten met begijnen en begarden. In
de eerste decennia van de veertiende eeuw verbleven er rond de Goedele-kerk,
waar Ruusbroec kapelaan was, Brusselse begijnen die (gedwongen door kerkelijke
verordeningen) hun huizen hadden moeten verlaten. Onder de eerste volgelingen
van Ruusbroec in Groenendaal bevond zich een aantal handwerkslieden die
32
vermoedelijk uit het begardenmilieu afkomstig waren. Voor dergelijke weinig
georganiseerde groepen (die gedurende de veertiende eeuw vanwege hun
opvattingen over mystieke geloofsbeleving herhaaldelijk onder verdenking van
ketterij zijn gevallen) moet de kapelaan Ruusbroec een betrouwbaar en rechtzinnig
leidsman zijn geweest. Maar het is de vraag of deze doorgaans weinig vermogende
mensen ook degenen waren voor wie Ruusbroec zijn geestelijke leer op schrift
stelde in breed opgezette teksten. Een volledig afschrift van de Brulocht zou niet
hebben gepast in een van de losse delen uit Vv, dat meer dan enig ander van de
hier genoemde handschriften een afspiegeling lijkt van de literaire interesse onder
deze lekenmystici. Hoe zeer de religieuze bevlogenheid van begarden en begijnen
zal hebben bijgedragen aan het geestelijk klimaat in Brussel en Brabant, daarmee
hebben we nog niet een bevredigende context voor nieuwe teksten als het Rijcke
en de Brulocht.
Met zijn relatief omvangrijke verhandelingen vroeg Ruusbroec niet alleen een
grote investering van wie wilde beschikken over een volledig afschrift maar ook
opperste concentratie van de lezer. Goed begrip van zorgvuldig maar ingewikkeld
gestructureerde teksten als de Brulocht vereiste meer ervaring met literatuur dan
men bijvoorbeeld aan de hand van de korte teksten in handschrift Vv kon opdoen.
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Frank Willaert heeft in dit verband Ruusbroecs teksten vergeleken met de grote
33
ridderromans en hun ingewikkelde compositie-techniek. Maar een wellicht even
belangwekkende parallel is Jo Reynaerts hypothese over de evolutie van
34
middeleeuwse betogende literatuur. Deze heeft zich langzaam aan losgemaakt
uit de verhalende teksten en evolueert in stappen naar traktaatvorm. Teksten als
de Wapene Martijn, Jans Teesteye en Wapene Rogier - met de dialoog als verhalend
kader voor een discursieve tekst - vertegenwoordigen een tussenstadium van deze
ontwikkeling die aan het begin van de veertiende eeuw nog lang niet voltooid is.
Binnen de Middelnederlandse mystieke literatuur lijkt deze ontwikkeling naar
traktaatliteratuur enigszins vergelijkbare stadia te doorlopen: eerst verhalende
teksten over de levens van vrome nonnen als Lutgart van Tongeren, dan
dialoogteksten als Meister Eckharts wirtschaft (maar vooral de Dialoog van Meester
Eckhart en de leek), en uiteindelijk de traktaten van Ruusbroec en zijn Groenendaalse
35
kloostergenoten.
Gegeven de ontwikkelingen van de literatuur in de volkstaal, was Ruusbroec met
zijn traktaten modern. En dat heeft gevolgen voor onze veronderstellingen omtrent
het geïntendeerde publiek van zijn geschriften, dat we ons vermoedelijk vooral
moeten voorstellen als een vrome en culturele elite van clerici, (semi-)religieuzen
en ontwikkelde leken. Dat die bestaan heeft in een welvarende stad als Brussel in
de veertiende eeuw was, lijdt geen twijfel.
In een artikel uit 1990 heeft mevrouw Mina Martens een veertiende-eeuws netwerk
36
van Brusselse families en hun religieuze stichtingen beschreven. Ook de families
van Jan Hinckaert en Vranke Coudenberg, met wie Ruusbroec samenleefde in
Brussel, waren betrokken bij de inrichting van kapellen en hospitalen. Hinckaert zelf
bediende een kapel die door zijn familie was betaald. Er was op dit gebied een
opmerkelijke activiteit aan het begin van de veertiende eeuw. In 1307 sticht de
schependochter Heilwig Bloemaerts een gemeenschap waarin een aantal vrome
vrouwen en weduwen uit het stadspatriciaat samenwoont. Dankzij contacten aan
het hof van Vranke Coudenberg krijgen Ruusbroec en de zijnen in 1343 van de
hertog van Brabant toestemming de Groenendaalse kluizenaarswoning te betrekken.
Het klarissenklooster van Margriet van Meerbeke, voor wie Ruusbroec de Sloten
schreef, wordt in 1346 gesticht op initiatief van de rijke burger Willem van
Duvenvoorde, een man met zeer veel invloed aan het hof. Het klooster zelf was via
37
twee ingetreden buitenechtelijke dochters van de hertog gelieerd aan het hof.
Bij al deze gebeurtenissen en transacties blijft Ruusbroec vrijwel onzichtbaar
verscholen achter meer prominente geestelijken als Coudenberg en Hinckaert. Maar
als hun protégé, als kapelaan van de Sint-Goedele-kerk, als overbuurman van
Heilwig Bloemaerts, als prior van Groenendaal en als geestelijk leidsman van de
klarissen moet Ruusbroec op zijn wijze een centrale figuur geweest zijn in dit
38
sociaalreligieuze netwerk.
De gevarieerde contacten tussen clerici en leken rond de Sint-Goedele-kerk
kunnen ook een gunstig klimaat hebben geschapen voor religieuze literatuur.
Natuurlijk zijn kloosterstichtingen en schenkingen afstandelijke vormen van patronage
en daarmee nog heel wat anders dan het intensieve geloofsleven dat Ruusbroec
zich bij zijn lezers en lezeressen voorstelt. Maar het zijn wel tekenen van een
serieuze belangstelling voor religieuze cultuur die in een meer verinnerlijkte vorm
kan leiden tot een
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spiritualiteit waarin literatuur een functie heeft. Betrekkingen tussen de
maatschappelijke bovenlaag en de geestelijke annex intellectuele elite zijn vanaf
de veertiende eeuw bijzonder vruchtbaar geweest voor religieuze literatuur in de
39
volkstaal. De werkzaamheden van de Bijbelvertaler van 1360 in opdracht van
Brusselse patriciërs demonstreren dit ten volle. Met de Horologium-vertaling, de
Hadewijch-handschriften en uiteraard de teksten van Ruusbroec hebben we
voldoende gegevens in handen om een zware literaire component binnen de
Brusselse religieuze cultuur te veronderstellen.
Voor het ontstaan van Ruusbroecs mystieke teksten kunnen we
maecenaatsmodellen goeddeels buiten beschouwing laten. Maar het is goed
denkbaar dat, binnen de geschetste Brusselse context, constellaties van begunstiging
en patronage de ruimte schiepen voor het werken aan teksten waarvan het
rijpingsproces een zo groot beroep deden op tijd, studie en (religieuze) ervaring.
Ruusbroec, die niet binnen enige kloosterorde werd opgeleid, maar wel - zo blijkt
uit zijn werk - een gedegen kennis had van theologische literatuur en artes
praedicandi, moet die ruimte voor studie op de een of andere manier hebben
gevonden of gekregen. Het meest waarschijnlijk is dat dit geschiedde onder de
vleugels van Jan Hinckaert en Vranke vanden Coudenberg. Deze rijke
wereldgeestelijken beschikten, ook nadat zij met Ruusbroec de apostolische principes
tot richtsnoer hadden genomen, over personeel en zij waren ook toen in staat
anderen te laten delen in hun gemeenschap van bezit.
Evenmin stond de vita apostolica van deze Brusselse geestelijken connecties
met een maatschappelijke elite in de weg - ook niet na de verhuizing naar
Groenendaal. De brieven die Ruusbroec hiervandaan verstuurde, waren gericht
40
aan adellijke dames, begijnen en ridder-kluizenaars. Een andere brief en een
traktaat waren gericht aan de klaris Margriet van Meerbeke uit het Brusselse
klarissenklooster. Ruusbroec ontving in Groenendaal bezoek van divers pluimage:
zowel de adellijke weduwe Elisabeth vander Marck, de Duitse mysticus Johannes
41
Tauler als twee clerici parisienses.
Er is weinig reden te veronderstellen dat dergelijke contacten in Ruusbroecs
Brusselse jaren niet hebben bestaan. Voor wie op zoek is naar meer duidelijkheid
in de nog altijd schimmige ontstaanssituatie van de Brulocht is het zelfs een
aantrekkelijke gedachte de mysticus te situeren temidden van een gevarieerd
gezelschap geestelijken, gestudeerden, klarissen, begijnen, begarden en vrome
leken. De sociale diversiteit zal een gemeenschappelijke religieuze belangstelling
niet in de weg hebben gestaan; en binnen een dergelijke kring moeten ook de
middelen beschikbaar geweest zijn om exemplaren van mystieke teksten te laten
afschrijven. In de veertiende eeuw is er in Duitse steden een vergelijkbare literaire
activiteit onder verenigingen van leken en geestelijken die zich vanwege hun
bijzondere persoonlijke religieuze betrokkenheid godsvrienden noemden. Het is
misschien geen toeval dat in de Duitse Hadewijch-excerpten gezegd wordt dat
42
Brabantse godsvrienden al meer dan een eeuw vreugde beleven aan haar werk.
Ook in Ruusbroecs werk lijkt de term godsvrienden een bijzondere - zij het vooral
43
gespiritualiseerde - betekenis te hebben.

Besluit
De contouren van een groep religieus geïnteresseerden brengen ons terug naar
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Godevaert de Bloc en de boeken van Rooklooster. Als we ervan uitgaan dat de
boekhandelaar beschikte over een compleet Hadewijch-handschrift, is het niet zo
onwaarschijnlijk dat er in zijn bedrijf ook enkele Ruusbroec-leggers voorhanden
waren. Kunnen er onder de bestellingen van en voor het Brabantse hof niet ook
boeken voor het klarissenklooster geweest zijn? Met andere woorden: zouden
andere titels van het boekenlijstje (bijvoorbeeld een of meer van de drie Brulochten)
niet ook uit Godevaerts boedel kunnen komen? Er zijn geen directe aanwijzingen
in die richting, maar een interessant geval is een in cursief geschreven papieren
Tabernakel-handschrift waarin De Vreese veertiende-eeuwse watermerken aantrof.
De tekst van het handschrift staat dichter bij een (zeer oude) Rooklooster-tak in de
overlevering dan bij de tekst van het (later gezaghebbende) Groenendaalse
verzamelhandschrift. Het handschrift was eigendom van achtereenvolgens ene
44
Jacob de Vos, Katelijne de Vos en Jacobs zoon Anthonis. Met de combinatie
cursief schrift, papier en (zeer waarschijnlijk) lekenbezit heeft de Tabernakel-codex,
een aantal kenmerken die een herkomst uit een (stedelijk) schrijfatelier bepaald niet
onmogelijk maken.
De stedelijke context van Ruusbroecs werk wint met dit alles aan belang, zij het
dat zijn Brusselse periode niet zozeer bepalend was voor zijn (latere) grote
bekendheid als wel voor de aanzet daartoe. Al voordat het handschrift van Gijsbrecht
Spijsken en de boeken van Godevaert de Bloc in het Zoniënwoud terechtkwamen,
was met Ruusbroecs verhuizing van Brussel naar Groenendaal het zwaartepunt
van de geestelijke letterkunde van de stad naar het klooster verschoven. Er is nog
wel een bescheiden doorwerking in de stad. Johan Oosterman, die de overlevering
van Middelnederlandse berijmde gebeden onderzocht, vond de vroegste concentratie
van deze teksten in Brabantse handschriften rond 1400 uit klooster en stad, met
45
name Rooklooster, Groenendaal en Brussel. In deze handschriften staan bovendien
teksten die nog rechtstreeks verband houden met de mystieke literatuur rond
46
Ruusbroec, en teksten waarvan de Middelnederlandse overlevering begint in
handschrift Vv. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Middelnederlandse vertaling van Diu
zeichen eines wârhaften grundes, voor het Exempel van de vijf leesmeesters, voor
de Twaalf vruchten van de eucharistie en voor de Preek op de Gulden Berg van
47
Nicolaas van Straatsburg.
Zelfs het Brusselse handschrift-Van Hulthem is betrokken in deze literairhistorische
verbanden. Onder de zeer vele teksten in dit boek vinden we berijmde gebeden,
maar ook de Preek op de Gulden Berg, het mystiek getinte gedicht Vanden bogaert
die ene clare maecte, dat enige invloed van Ruusbroec verraadt en misschien wel
uit het klarissenklooster van Margriet van Meerbeke stamt, en de korte tekst Vanden
onderscede tusschen der naturen ende der gratien, die ingaat op het voor Ruusbroec
zeer wezenlijke verschil tussen wat de menselijke natuur op eigen kracht kan
48
bereiken en waarvoor hij afhankelijk is van Gods genade.
Ook dankzij ander onderzoek is Middelnederlandse mystiek in Brussel niet meer
een zo betwijfeld fenomeen als toen Van Mierlo worstelde met het probleem van
de Hadewijch-handschriften op de boekenplanken van Godevaert de Bloc. Over
het algemeen, maar vooral in Italië, Duitsland en de Nederlanden zijn mystiek en
religieuze literatuur in de volkstaal verschijnselen waarvan in de veertiende eeuw
de kiem meer en meer in de stad komt te liggen. Die ontwikkeling begint al met de
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begijnen uit de dertiende eeuw en wordt versterkt door de betrokkenheid van de
49
bedelorden en hun stadskloosters. Ook de ontstaanscontext van Ruusbroecs
vroege werken en de bijzondere concentratie van geestelijke letterkunde daaromheen
heeft een stedelijke kern. De sneeuwbui in het Zoniënwoud, die Gijsbrecht Spijsken
anno 1388 enige dagen in Rooklooster ophield, lijkt al met al nog veel meer dan
een literairhistorische prelude op het Brusselse sneeuwpoppenfestival van 1511,
naar aanleiding waarvan een omvangrijke studie over stedelijke literatuur en
50
burgercultuur geschreven kon worden. Want de overeenkomsten tussen Brusselse
stadsliteratuur en Brabantse mystiek beperken zich geenszins tot de
weersomstandigheden.
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A.M. Duinhoven
Die derde dach van meye in Jonathas ende Rosafiere
Abstract - In the romance of Jonathas ende Rosafiere the third of May seems to be
of some significance, as the date appears twice in the text. In this reaction to an
article by Resoort I shall argue that in one instance the modifier den derden dach
van meye was added by a scribe, who took it from a former verse just to fill a gap.
In the other case den derden is the result of misreading. That leads to the conclusion
that the date does not have a deeper meaning.
In een vorige aflevering van dit tijdschrift (jaargang 112, 1996, p. 1-17) heeft R.
Resoort de aandacht gevestigd op de laat-Middelnederlandse geschiedenis van
Jonathas ende Rosafiere. Dit wat bizarre verhaal vol herinneringen aan oudere
literatuur, is vooral door de Beatrijs beïnvloed. De roman werd in de zestiende eeuw
positief gewaardeerd; en ook vanwege de vervlechting van oude motieven is het
werk voor de Middelnederlandse letterkunde van belang. Zoals Resoort laat zien,
bevat de tekst interessante problemen voor de interpretatie. De algemene strekking
van het verhaal is onduidelijk, onzeker is op welke lezers werd gemikt, en vele
vormelijke en inhoudelijke details vragen om opheldering.
Deze kleine filologische bijdrage is een reactie op het artikel van Resoort, waarin
1
men alle benodigde informatie vindt over tekst, bronnen en literatuur. Bij zijn studie
is de auteur gestuit op een intrigerende tekstcorruptie, die een kernvraag van zijn
betoog raakt. Tweemaal wordt in de tekst melding gemaakt van ‘den derden dach
van meye’. Op deze datum wordt de vondst in het jaar 320 gevierd van het kruis
waaraan Christus zou zijn gestorven. In Vlaanderen werd op drie mei ook het lijden
van Christus herdacht; onder meer in Brugge werd op die dag de relikwie van Zijn
bloed in een grote processie rondgedragen.
Om deze reden zoekt Resoort naar een verband tussen de Jonathas en de Brugse
H. Bloedviering. Onmiskenbare aanwijzingen in de tekst heeft hij echter niet
gevonden, noch een vermelding dat Jonathas ende Rosafiere bij de viering in Brugge
ooit zou zijn opgevoerd of voorgedragen. Naar ik meen, kan dit verband op grond
van tekstreconstructie worden uitgesloten. De vermeldingen van 3 mei in de tekst
zijn toevallig en zonder diepere zin.
Op twee plaatsen, in vers 525 en 744, wordt van den derden dach van meye
gesproken, dat in beide gevallen rijmt op in een valleye. Vanwege deze dubbele
vermelding lijkt de datum van belang. Resoort heeft echter zelf al geconcludeerd:
‘Eén van beide data moet door de kopiist of voordrager bij vergissing zijn geschreven
of verteld’ (p. 5). Niet alleen blijft dan slechts één vermelding over; de kopiist die de
datum op de andere plaats toevoegde, moet er niets bijzonders in hebben gezien.
Wanneer de
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derde mei voor hem een groot kerkelijk feest was geweest, zoals Kerstmis of Pasen,
zou hem zijn bijgebleven dat de dag in het verhaal reeds een rol speelt. En hij zou
zich er ook wel voor hebben gehoed belangrijke informatie als stoplap te gebruiken.
De dubbele vermelding pleit dus niet vóór maar tegen de gedachte dat 3 mei een
speciale betekenis zou hebben gehad.
Dat één van de vermeldingen ontegenzeggelijk bedorven is, blijkt uit een
tegenspraak van biologische aard. Rosafiere wordt op 3 mei van haar vader zwanger
en op 3 mei ook zou ze vlak voor de bevalling staan. Zo'n mooi argument voor
tekstcorruptie komen we zelden tegen. De inhoudelijke ongerijmdheid dwingt ons
tot tekstkritiek en de eerste vraag moet wel zijn: op welke plaats zou de datum zijn
toegevoegd?

1. De jongere vermelding in vers 744
Het lijkt me niet twijfelachtig, dat v. 744 is bijgerijmd, alwaar de koningszoon
Jonathas, Rosafieres vriend, naar het klooster rijdt:
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

+

Ende sat op een dier ghesneden
+
ten cloester waert voude hij rjden
Ende nam ouer hem met ghewout
beede siluer ende gout
Dat was op [den] derden dach van meye
Quam hij ghereden in een valleye
+
Voer den colosteren alsoe saen
+
Die porte heeft hij wijde ontdaen
Doen groetten sij den coni[n]c rijcke
En[de] hij haer vriendelijc[ke]

Onvolkomen is de aansluiting van v. 745 op 744, waar we een ongewone apokoinou
moeten aannemen: op [den] derden dach van meye is zowel een bepaling bij was
als bij quam. Gebrekkig is ook het rijm in v. 740-741; in plaats van woude riden
zouden we de verbinding quam gereden verwachten, die we in v. 745 inderdaad
tegenkomen. Het ziet ernaar uit, dat er in de verzen 741-746 tekst is tussengevoegd,
en we kunnen ook wel vermoeden waarom dat is gebeurd.
Opvallend is de gelijkenis van deze passage met de Beatrijs. Rosafiere zegt niet
langer in het klooster te kunnen blijven en Jonathas stelt voor dat zij samen ‘henen
sullen rijden’. Ook in de Beatrijs komt de jongeling naar het klooster gereden en
trekken ze te zamen op één paard de wijde wereld in. In de Beatrijs komt de vriend
bovendien niet met lege handen: hij heeft prachtige kleren bij zich en ‘scat ende
ghelt’ wel ‘vijfhondert pont’ (181, K en R). Deze laatste bijzonderheid nu kan een
bewerker van Jonathas ende Rosafiere tot de invoeging van v. 742-743 hebben
2
verleid.
Wanneer Jonathas Rosafiere inderdaad uit het klooster wil ontvoeren, moet hij
de nodige voorbereidingen hebben getroffen. Wanneer het om planning gaat en de
werking nog moet plaatsvinden, is het voltooid deelwoord gereden niet op zijn plaats.
Passend is een infinitiefconstructie die op de toekomst wijst: ten cloester waert
woude hij riden (v. 741). De voltooiing van de werking, de aankomst bij het klooster,
moet
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worden uitgesteld (v. 745). Door de uitbreiding van v. 740 met 741-743 tot 2 rijmparen
bleef de oorspronkelijke rijmpartner van 740 als een weesvers over:
Voer den cloesteren quam hij ghereden

De bewerker heeft deze zin, die hem aan v. 523-526 deed denken, met bepalingen
uit 525-526 uitgebreid. De toevoegingen staan tussen gebroken haken:
740
741
742
743
744
745
746

Ende sat op een dier ghesneden
< ten cloester waert voude hij rjden >
< Ende nam ouer hem met ghewout >
< beede siluer ende gout >
< Dat was op [den] derden dach van meye >
Quam hij ghereden < in een valleye >
Voer den cloesteren...

We kunnen er wel zeker van zijn dat den derden dach van meye in v. 744 aan 525
is ontleend, waaruit volgt dat de lezing van 523-526 ouder moet zijn. Maar of die
passage dan oorspronkelijk is? Naar ik waarschijnlijk hoop te maken, heeft een
verlezing de toevoeging van de datum nodig gemaakt.

2. De oudere vermelding in vers 525
De vader van Rosafiere hoort, wanneer hij van een kruistocht thuis komt, dat zijn
dochter ‘inden cloester es ghedaen’ (v. 511). Hij is daarmee allerminst ingenomen
en zweert, niet dat hij haar er weer uit zal halen, wat een begrijpelijke reactie zou
zijn geweest, maar dat hij haar zal verkrachten. Of we hier ook met de gevolgen
van tekstcorruptie te doen hebben, wil ik in het midden laten. Beperken we ons tot
de in de verzen 517-536 beschreven gebeurtenissen.

517-518
De passage 517-522 bevat verscheidene eigenaardigheden van inhoudelijke en
vormelijke aard:
517
518
519
520
521
522

hij quam dicke ten cloestere ghereden
Voer die porte vp ende neder
Sij kendene wtermaeten wel
Maer sij sloet die porte snel
+
Sij en woudene niet en laten
dat was hem een droefve sake

We mochten verwachten dat beschreven wordt hoe de vader, nadat hij zijn
dreigementen heeft geuit, naar het klooster rijdt, alwaar zijn dochter, die als portierster
dienst doet, hem de toegang ontzegt. Vers 517 echter bevat geen actuele schildering
der gebeurtenis doch een beschouwing achteraf. De vader, zo wordt vermeld, is
herhaaldelijk (dicke) bij het klooster verschenen, waar hij dan wat op en neer zou
zijn
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gereden. De verzen 519-520 echter verplaatsen ons wel degelijk naar de
handelingssituatie. We zijn er getuige van, hoe de dochter op het bezoek - dus één
bezoek - van haar vader reageert.
We mogen daarom wel aannemen dat het bijwoord dicke in v. 517, dat het vers
ook wat lang maakt, is toegevoegd; we zullen zien waarom. Deze toevoeging
verklaart echter niet de onvolkomenheid van het rijm in v. 517-518, die door een
veelvoorkomende kopiistenfout is veroorzaakt. Door een ‘omkering binnen het vers’
in v. 517*, zijn twee weesverzen ontstaan:
517* Doe hi ten cloestere ghereden quam → quam ghereden
518* Voer die porte si hem vernam

Het rijm is verbeterd door de vervanging van si hem vernam door vp ende neder.
Waarschijnlijk heeft het aspect van herhaling dat in deze bepaling schuilt, de
toevoeging van dicke bewerkt. Het is niet waarschijnlijk, zo zal iemand hebben
gedacht, dat de ridder bij zijn eerste bezoek reeds ongeduldig heen en weer rijdt.
Misschien ook is vp ende neder begrepen als ‘van en naar het klooster’ (vgl. MNWV,
1667: ‘herhaaldelijk’). In deze zin gebruiken we de bepaling nog steeds; vergelijk:
hij rijdt naar Haarlem op en neer.

519-522
De correctie (2 > 2) heeft in v. 517-518 geen verlenging van de tekst tot gevolg. In
de navolgende regels heeft eenzelfde fout echter geresulteerd in een ‘uitbreiding
van 2 tot 4 verzen’ (2 > 4):
519
520
521
522

Sij kendene wtermaeten wel
Maer sij sloet die porte snel
+
Sij en woudene niet en laten
dat was hem een droefve sake

Welbeschouwd bevat v. 520 een bevreemdende mededeling. Waarom zou de poort
hebben opengestaan? Wanneer later haar vriend Jonathas op bezoek komt, opent
Rosafiere de poort (zie hierboven v. 747), die dus eerst gesloten was. Dat mag men
in een klooster van ‘besloten susteren’ ook verwachten: de poort is gewoonlijk op
slot en wordt bij gelegenheid opengedaan. In v. 520 echter lijkt Rosafiere de
openstaande poort net voor de neus van haar vader dicht te gooien.
Nemen we aan, dat de poort dicht was, dan is v. 520 overbodig. In v. 521 wordt
meegedeeld, dat Rosafiere haar vader niet wilde binnenlaten: de poort was en bleef
gesloten. Ook het op zichzelf staande vers 522 kan worden gemist. Het vormt niet
veel meer dan een stoplap. Bovendien rijmen v. 521 en 522 slechts assonerend,
wat geen vertrouwen wekt. Een overbodig vers in twee opeenvolgende rijmparen
verraadt vaak een 2 > 4; de onmisbare verzen hebben dan aanvankelijk één rijmpaar
gevormd. Wanneer we nu zien dat het passende rijmwoord op laten in v. 519 staat,
kunnen we veilig besluiten dat de vier verzen op dit paar teruggaan:
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519* Sij kendene wel wtermaten
521* Maer en woudene niet inne laten

De omkering in v. 519* (→ wtermaten wel) heeft tot het bijrijmen van v. 520 en 522
geleid.

523-526
Een 2 > 4 oftewel uitbreiding van 2 tot 4 verzen lijken we ook in de direct volgende
verzen aan te moeten nemen:
523
524
525
526

Hij quam ghereden met groeter cracht
Tusschen dach ende nacht
Inden derden dach van meye
Voerden cloesteren in een valleye

In v. 523 hebben we met een nieuwe scène te doen, doch dat wordt pas geleidelijk
aan duidelijk. Getuige het persoonlijk voornaamwoord hij gaat het in v. 523 nog
steeds over de vader, maar tijdstip en plaats van handeling zijn niet dezelfde als in
v. 517-522. Dat er een sprong in de tijd is gemaakt, blijkt pas in v. 525, wanneer de
lezer althans wil aannemen dat het eerder beschreven bezoek aan het klooster níet
op 3 mei plaatsvond. En dat weet hij niet met zekerheid, zodat de scheiding der
scènes onduidelijk is.
Het feit dat de scènewisseling niet goed wordt aangegeven, is niet het enige dat
in de geciteerde verzen bevreemdt. Het belang van de datum wordt niet verklaard.
Nergens blijkt waarom de kruisridder juist op de derde mei de duivel ontmoet, zijn
ziel verkoopt, het klooster binnendringt en zijn dochter verkracht. Niet alleen de
datum, ook het uur van de dag is merkwaardig. Vers 524 lijkt erop te wijzen dat de
ontmoeting met de duivel te middernacht plaatsvond, welk ongoddelijk uur op zichzelf
3
genomen heel geschikt is. Dat het nacht is, blijkt ook in v. 530, waar de duivel
vraagt: ‘Vrient, waer wildi waren in desen nacht al sonder sparen?’ Maar om welke
nacht gaat het dan: vóór of na de derde dag van mei? De overgang tussen 2 dagen
(v. 524) is moeilijk met de precieze datum (v. 525) te verenigen.
Bovendien blijkt uit het vervolg, dat het nog dag moet zijn. Wanneer haar vader
en de duivel vermomd als twee nonnen naar het klooster lopen, staat Rosafiere
voor een venster, ziet hen naderen en laat ze binnen (v. 545-550). Pas veel later
(v. 596-597) gaat de non naar haar slaapkamer, waar ze dan haar vader aantreft.
Het lijkt erop, dat iemand door middel van de losse bepaling tusschen dach ende
nacht (v. 524) heeft geprobeerd dag en nacht te verzoenen.
Niet alleen het tijdstip, ook de locatie is onzeker. Volgens v. 526 rijdt Rosefieres
vader voerden cloesteren in een valleye, maar even later blijkt hij zich met de duivel
int wout te bevinden (v. 531) en vandaar gaan zij ten cloester waert (v. 546). Dat
doet twijfelen zowel aan voerden cloesteren als aan het op meye rijmende valleye.
Merken we nu verder op, dat de vader in v. 523 quam ghereden met groeter cracht,
hetgeen rijmt op het dubieuze tusschen dach ende nacht. In 742 wordt de synonieme
bepaling met ghewout gebruikt, die hier uitstekend zou rijmen op...wout.
Om de genoemde bezwaren samen te vatten: we missen een duidelijke markering
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van de scènewisseling; de vage bepaling in v. 524 is niet te vertrouwen, netzomin
als de precieze datering in v. 525; voor den cloesteren in v. 526 past niet en in een
valleye in plaats van in een wout lijkt een localisering terwille van het rijm.

Reconstructie
Gaan we ervan uit, dat Rosafieres vader tevoren één keer en tevergeefs heeft
geprobeerd zijn dochter in het klooster te bereiken (v. 517*-518*), dan begint in v.
523 zijn navolgende actie. De ene dag gaat hij naar het klooster; de dag daarop
rijdt hij in het woud en komt daar de duivel tegen, welke ontmoeting sterk aan de
4
Karel ende Elegast doet denken. De volgende dag nu luidt in het Middelnederlands
des anderen dages of den anderen dach en na de veertiende eeuw met epenthesis
5
van [d] ook: den anderden dach of danderden dach. Deze laatste vorm nu kan heel
gemakkelijk worden verlezen als den derden dach.
De kleine verlezing van danderden als den derden bleef niet zonder gevolgen.
We zullen proberen te achterhalen, wat er moet zijn gebeurd, al wordt de
reconstructie bemoeilijkt door het feit, dat de twee op v. 526 volgende regels
ontbreken. Daarin moet in de een of andere vorm zijn gezegd, dat de ridder de
duivel tegenkomt, daar in v. 534 van die boesse en in v. 541 van den viant wordt
gesproken alsof deze al geïntroduceerd is. We kunnen de inhoud gissenderwijs als
6
volgt weergeven:
527* Daer hi den viant gemoette+
528* Die hem stappans groette+
529 [Ende] sede...

Daar de lezing van v. 527*-528* niet ver mis kan zijn, moeten we aannemen dat in
v. 523-526 wordt meegedeeld dat de vader van Rosafiere op zeker moment in een
bos rijdt. En gelet op de overbodige elementen (v. 524 en voerden cloesteren in v.
526) zal deze mededeling in één rijmpaar zijn gedaan. Om de oudere lezing te
achterhalen, moeten we inzien welke veranderingen er nodig waren.
De nieuwe bepaling < in > den derden dach vraagt om een specificatie. Terwijl
danderden na het voorgaande een duidelijke en zelfstandige tijdsbepaling is, roept
het nieuwe telwoord de vraag op naar de reeks: ‘de derde dag van wat’? De enig
mogelijke aanvulling is een specificatie als na Paschen of de naam van een maand,
en de meest algemene en neutrale aanduiding is meye. Terwijl april, juni of welke
maandnaam ook een specifieke periode van circa 30 dagen aanduidt, heeft meye
7
ook de meer algemene en vage betekenis van ‘lente’. Behalve een eigennaam is
meye ook een soortnaam. Deze ruimere en vagere betekenis maakt meye tot de
meest geschikte aanvulling. Daar het hier niet om een reële datering gaat, gold voor
de kopiistbewerker ‘hoe vager hoe beter’. De vermelding van de derde mei is dus
uit de nood geboren; het is een willekeurige datum; we hoeven niet naar een diepere
betekenis te zoeken.
De toevoeging van van meye nu moest tot verdere aanpassingen leiden. Terwille
van het rijm is in een valleye toegevoegd, dat waarschijnlijk in een wout heeft
vervangen. De nieuwe plaatsbepaling werd met het aan de context ontleende voer
den cloesteren tot een vers aangevuld. Het resultaat was het rijmpaar v. 525-526
zoals we dat
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nu kennen. Het verweesde vers 523*, waarvan hij quam ghereden de kern vormde,
is met v. 524 tot een paar aangevuld. De stoplap met groeter cracht, die op nacht
moest rijmen, kan de vervanging zijn van het synonieme met ghewout. Er is, alles
bijeen, een goede kans dat de verzen 523-526 teruggaan op deze twee verzen:
523* Hij quam ghereden met ghewout+
525* Danderden dach in een wout

De verlezing danderden → den derden heeft een correctie nodig gemaakt, waarbij
het rijmpaar tot vier verzen is uitgebreid (toevoegingen staan tussen gebroken
haken, vervangingen tussen schuine strepen):
523
524
525
526

Hij quam ghereden /met groeter cracht/
< Tusschen dach ende nacht >
< In > den derden dach < van meye >
< Voerden cloesteren > /in een valleye/

3. Tot slot
Vatten we het bovenstaande samen. Er bestond geen verband tussen Jonathas
ende Rosafiere en de viering in Vlaanderen van de Kruisvinding en van het H. Bloed.
De twee vermeldingen van de derde mei zijn jongere toevoegingen aan de tekst.
Vers 744 is naar het voorbeeld van v. 525 bijgerijmd, en in v. 525 is de datum
tengevolge van een verlezing ontstaan: danderden dach → den derden dach < van
meye >.
De analyse van de twee kleine tekstfragmenten maakt ook duidelijk, dat de ons
bekende tekst ingrijpend bewerkt is. De opeenhoping van fouten en correcties die
we kunnen waarnemen, wijst op een betrekkelijk lange en bewogen
tekstgeschiedenis. Voor de letterkunde is dat een feit van belang. Bovenstaande
reconstructies wettigen ook het vermoeden, dat het verhaal oorspronkelijk minder
rommelig en rijmelig was dan het zich nu laat aanzien.

Adres van de auteur: Instituut voor Neerlandistiek UvA, Spuistraat 134, NL-1012 VB
Amsterdam.

Eindnoten:
1 Ik heb gebruik mogen maken van Rob Resoorts afschrift van de tekst, waarvoor ik hem dank.
Zoals bekend is de uitgave van De Pauw voor studiedoeleinden niet zeer geschikt.
2 Dezelfde gedachte vinden we bij C. Dobson, ‘Jonathas ende Rosafiere: An answer to the
Beatrijs?’, in: Dutch Crossing 35, augustus 1988, p. 13.
3 Ook in de Theophilus vindt de ontmoeting met de duivel in het holst van de nacht plaats, en de
zwarte ridder Elegast, die Karel in het donker ontmoet (middernacht b 190), wordt voor de duivel
aangezien.
4 Vgl. onder meer v. 532-533 (Al waerdi noch alsoe stout ghij en mocht ontriden noch ontgaen)
met Eleg. v. 362-363 (Eer gi mi ontrijt van hier Al waerdi noch also fier).
5 MNWI, 409; Van Helten, Middelnederlandsche spraakkunst, Groningen 1887, p. 496 meent dat
de /d/ van telwoorden als derde, vierde, vijfde is overgenomen. Zie ook WNTII, 415.
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6 De verzen 527-528, de bovenste twee van f. 10v, zijn afgesneden, maar Resoort heeft de resten
van de -s en de daarop volgende g- nog kunnen identificeren.
7 Zie MNWIV, 1335 en vgl. A.M. Duinhoven, Middelnederlandse syntaxis, synchroon en diachroon.
Dl. I De naamwoordgroep (Leiden, 1988), p. 15. In figuurlijk gebruik (als de mei van het leven;
Van Dale 1992) speelt het begrip ‘lente’ nog steeds een rol.
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Anthonia Feitsma
Taalkundig reisplan voor een gezelschap Hollanders J.H.
*
Halbertsma als taalideoloog en taalkundige
Abstract - The Frisian linguist Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) admired the
eighteenth century linguist Tiberius Hemsterhuis and at the same time took an active
part in nineteenth century historical-comparative linguistics. His ideas seem to bear
resemblance to those of for example Von Humboldt and Grimm. Besides,
Halbertsma's views have a specific background in Frisian language situation and
ideology. He proclaims the high value of the spoken vernacular both in itself and as
a tool for historical-comparative linguistics. In this way romanticist linguistics and
Frisian identity are closely connected in Halbertsma's linguistic concepts.

1. Inleiding
In de Provinciale Bibliotheek van Friesland bevindt zich een handschrift van Joast
Halbertsma (1789-1869) uit 1833, getiteld Taalkundig reisplan voor een gezelschap
Hollanders. Ging het in dat reisplan om vergelijking van verwante talen, in dit artikel
wil ik het hebben over de ideeën van de Fries Joast Halbertsma als taalideoloog en
taalkundige.
Joast Halbertsma was geboren en getogen in het Friese dorp Grou, met Fries als
moedertaal, en met een sterk Fries taalbesef. De accenten die Halbertsma legde
binnen het toentertijd beschikbare taalkundig erfgoed, hebben voor een belangrijk
deel te maken met die Friese achtergrond. Mijn uitgangspunt vormen Halbertsma's
eigen gedrukte teksten, waarin de inleiding op zijn Maerlant-commentaar (1851)
een centrale plaats inneemt. Die inleiding doet qua opzet en strekking wel wat
denken aan de voorwoorden van Grimm in de uitgaven van zijn Deutsche Grammatik
I van 1819 en 1822. Ik ga er verder van uit dat we zijn ideeën in principe ook bij
anderen kunnen aantreffen, en dat ik nog maar een begin gemaakt heb met het
opsporen van het relevante vergelijkingsmateriaal.
Voordat Halbertsma in Amsterdam werd opgeleid tot doopsgezind predikant,
bezocht hij de Latijnse school in Leeuwarden (1800-1806). Via de rector Valentinus
Slothouwer heeft hij zijn eerste taalkundige ideeën opgedaan in het kader van de
traditie van de Schola Hemsterhusiana. Die Schola, die uitging van
achttiende-eeuwse hoogleraren Grieks in Franeker en Leiden, heeft een
systematische beoefening van de taalkunde, met name van de etymologie, opgezet.
De hemsterhusianen stonden zeer kritisch tegenover de eerdere beoefening van
de etymologie. Tiberius Hemsterhuis (1739: 111-112) was van mening dat de ety-
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mologen niet systematisch genoeg waren en niet genoeg aan taalvergelijking deden.
Die kritiek werd door latere generaties overgenomen, zij het dat die toen tegen de
hemsterhusianen zelf werd gericht, omdat die de woorden en woorddelen onjuist
zouden hebben geanalyseerd. Grimm (1854 [1984: 108-109]) bijvoorbeeld liet niet
veel heel van de prestaties van de hemsterhusianen, maar de school van
Hemsterhuis had omstreeks 1800 nog altijd veel invloed in West-Europa. Evenals
Halbertsma hebben taalkundigen als Rask en Bopp mede aan de hand van de
hemsterhusiaanse methoden hun eerste stappen op het pad van de taalkunde gezet.
En dat zal voor veel meer taalkundigen (ook voor Grimm) gegolden hebben, ook al
hebben we daar niet altijd expliciete getuigenissen over (cf. Noordegraaf 1995).
Karakteristiek voor de onafhankelijkheid van Halbertsma was het feit dat hij, terwijl
hij toen allang het nieuwe licht had gezien, nog in 1845, temidden van de verguizing
van de hemsterhusianen, zijn bewondering voor Hemsterhuis demonstreerde door
het uitgeven van diens Lectio publica de originibus linguae Graecae. Van die
bewondering getuigt nog na zijn dood de retorische vraag van zijn vriend Sloet tot
Oldhuis (1869: 43): ‘Wie was hem grooter philoloog dan Tiberius Hemsterhuis?’
Voor Halbertsma (1845: 371-379) bleef met name Hemsterhuis en in mindere mate
diens leerling Valckenaer het grote voorbeeld, in tegenstelling tot Van Lennep en
Scheidius, die later de zaak te ver zouden hebben doorgevoerd en daarmee de
Schola Hemsterhusiana een slechte naam hadden bezorgd (cf. Feitsma 1994: 84-87;
1996: 23).

2. Het Fries
In 1822 publiceerde Halbertsma niet alleen zijn eerste etymologische publicatie,
maar ook, samen met zijn broer Eeltsje, de eerste druk van de Lapekoer fen Gabe
Skroor. Dat was een bescheiden verzameling Friese poëzie en proza, die in de loop
van vijftig jaar zou uitgroeien tot de Friese klassieker Rimen en Teltsjes (1871).
Die Friese literaire publicaties dienden mede het behoud van het Fries. Halbertsma
(1829: VII) had zich afgevraagd
of het niet mogelijk zou zijn deze grijze dochter der Germaansche
oudheid nog enigen tijd het verder doorglippen te beletten? [...]. Ten dien
einde kwam mij niets natuurlijker voor dan haar door het zelfde middel
vast te houden, hetwelk de nabuur bezigt om haar te verdringen; namelijk,
van de spreektaal ene schrijftaal te maken, [...]
Ruim drie decennia later kijkt Halbertsma (1865: 2) niet zonder voldoening op het
resultaat terug:
Ook na [de Friese dichter] Gijsbert Japix [1603-1666] bleef het
vooroordeel voortleven, dat het Land-Friesch wel voor eene pots, maar
geheel niet voor ernstige, [...] onderwerpen geschikt was. Mijn broeder
Eeltje en ik hebben, door onze opstellen, de valschheid van dit denkbeeld
verder pogen te bestrijden, en ik geloof, dat men thans algemeen tot het
begrip komt, dat het Friesch veêrkrachtig genoeg is, om zich naar allerlei
onderwerpen te plooijen.
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De ambiguïteit van de Friese taalsituatie komt ook tot uiting in Halbertsma's stelling
(1865: 8) naar aanleiding van zijn Friese Mattheusvertaling, dat
[het] Friesch geen klove gevestigd [heeft] tusschen volkstaal en schrijftaal;
[...] in geregelde huisgezinnen en onder eerlijke burgerlieden wordt in het
dagelijksche leven geene andere taal gebruikt, dan welke men woord
voor woord met aller goedkeuring ter perse kan leggen.
In tegenstelling tot het Fries waren de deftige Nederlandse boekentaal en de
Nederlandse volkstaal met haar ontelbare menigte onwelvoegelijke woorden en
uitdrukkingen beide ongeschikt voor een vertaling van het Mattheus-evangelie. Voor
het vertalen van Shakespeare acht Halbertsma (1862: 252-253) het Fries, dat ‘het
karakter van het oude volk even ongedwongen als waarachtig afspiegelt’, eveneens
bij uitstek geschikt. Het Engels van Shakespeare en het Fries komen overeen in
hun natuurlijkheid, ‘niet gekunsteld of door de pedante regels van domme grammatici
misvormd, maar zoo uit den mond des volks genomen’.
De Friese volkstaal, als schepping en eigendom van geheel het volk en van ouds
bekend om zijn verwantschap met het Engels, gaf Halbertsma een uitstekend
uitgangspunt voor zijn letterkundige activiteiten en zijn taalkundig onderzoek. Zijn
stijl - ook in het Nederlands - was in overeenstemming met zijn ‘Friese ideologie’:
niet deftig, maar met een passend gebruik van stijlmiddelen uit de spreektaal,
levendig en boeiend.
Naar aanleiding van het Gysbert Japiks-feest van 1823 in Bolsward kwamen,
voornamelijk van de hand van Joast Halbertsma, de twee delen Hulde aan Gysbert
Japiks (1824-1827) uit, vooral bestaande uit studies over de dichter en uitgaven
van Friese teksten. Vóór die tijd, in zijn Bolswarder periode (1814-1821), was
Halbertsma al bezig met zijn Friese Lexicon. En als hij in 1856 in Deventer met
emeritaat gaat, zal hij zich met des te meer energie op zijn lexicografisch levenswerk
geworpen hebben. Voor zijn taalkundige artikel van 1822 vormden ‘een paar regels
uit Giisbert Japiks’ zijn uitgangspunt: vandaaruit betrok hij verschillende Germaanse
talen en het Grieks in zijn onderzoek.

3. Genius linguae, analogie en organisme
Halbertsma's voorkeur voor de gesproken volkstaal komt duidelijk tot uiting in de
discussie over de ‘genius linguae’, de taalgeest. Die term werd al sinds het begin
van de zeventiende eeuw gebruikt voor het eigen karakter van een taal, mede in
verband met de genius van het volk dat zo'n taal sprak (Christmann 1976: 69).
Hemsterhuis was van mening dat de geest van de taal voortkomt uit de beoefening
en veredeling van de taal door grote mannen, en dus betrekking heeft op de
geschreven taal. Dat is het domein van de elite, terwijl het gewone volk over de
gesproken taal heerst (cf. Feitsma 1994: 91; 1996: 26-27). De beperking van de
taalgeest tot de veredelde geschreven taal zou betekenen dat talen die weinig of
niet geschreven worden, niet over een taalgeest beschikken. Daartegenover
beschouwt Halbertsma (1845: 403) de ‘genius linguae’ veeleer als een voor elk volk
verschillend karakter van de gesproken taal (‘dictionis proprietas’).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

127
Een soortgelijk verschil manifesteert zich met betrekking tot de analogie, die voor
Hemsterhuis (en Halbertsma) niet meer alleen voor regelmaat stond, maar ook voor
een soort taalscheppend vermogen. Tegen de opvatting van Hemsterhuis en anderen
dat het boerse dialect in het geheel geen regels heeft, komt Halbertsma (1845: 394;
cf. Von Humboldt 1810/11 [1981: 134]) nadrukkelijk in het geweer: ook het boerse
dialect heeft vaste wetten, die gemaakt zijn door het volk (‘leges fixae grammatices,
quae populum habent autorem’). Die schepping van de taalregels is het werk van
de aangeboren innerlijke analogie, het instinct der analogie, waarvan de spreker
zich niet bewust is (1851: 1-2). Von Humboldt (1812 [1981: 121-122]) zegt iets
soortgelijks: ‘der Mensch selbst, [...], ist sich nicht immer der Analogie, welcher er
instinctmässig folgt, bewusst, [...]’.
Grote schrijvers kunnen die taal veredelen, maar ze kunnen haar ook bederven
en de analogie van de natuurlijke taal verstoren. Grote geesten wilden de taal soms
zelf maken; ‘alles dikwerf met verkrachting van het gebruik, hetwelk de hoogste wet
is, en aandruischende tegen de analogie der taal’ (Halbertsma 1851: 14-15). Zo
ontstaat ‘eene taal van overeenkomst (convenance)’: niet alleen treedt willekeur in
de plaats van het natuurlijk uitvloeisel, er is ‘in de taal der hooge aristocratie ook
iets hoofsch en gemaakts, hetwelk nog meer aandruischt tegen de natuur der taal’
(Halbertsma 1851: 7). Halbertsma spotte dan ook met de pogingen om met behulp
van oude berijmde kronieken en met Hooft en Vondel als autoriteiten ‘de
Nederlandsche taal wederom op te bouwen’ (Sloet tot Oldhuis 1869: 41-42). Dat
materiaal stond immers veel te ver af van de volkstaal.
Ook Ten Kate (1723 I: 13, 365) was al van mening dat men ‘de Taelwetten moet
vinden en niet maken’. En Grimm (1819: XIV) stelt vast: ‘erst das, was der Gebrauch
[...] anerkennt, darf von der Grammatik angenommen werden.’ Nog dichter bij
Halbertsma staat het onderscheid dat de grammaticus K.F. Becker (1824: 7-8)
maakt tussen de hogere ‘conventionele’ taal, die op ‘Uebereinkunft und Nachahmung’
berust, en de natuurlijke taal die, ‘wie jeder andere Organism als solcher, sich selbst
Gesetz und Regel’ is. Dit spraakgebruik heeft ‘als Ausdruck der organischen
Sprachentwickelung eine innere Nothwendigkeit’; het wortelt in de volkstaal en heeft
in oorspronkelijke talen ‘die oberste Herrschaft’. (Cf. Von Humboldt 1822a [1972:
23] over conventionele taal).
Zo'n ‘oorspronkelijke [taal], waarin geest en ligchaam harmonisch in elkander
sluiten’ onderscheidt Halbertsma (1851: 74) van ‘eene verbasterde taal, die uit het
mengsel van twee of drie andere ontstaan is’, zoals het Frans. Fichte (1808: 117
[1978: 60]) had zelfs verschil gemaakt tussen de Duitsers, die ‘die ursprüngliche
Sprache des Stammvolks behielten und fortbildeten’ en andere Germaanse volkeren,
die een vreemde taal ‘annahmen, und dieselbe allmählich nach ihrer Weise
umgestalteten’. Oorspronkelijke talen hebben zich, aldus Halbertsma, volgens de
wetten der analogie regelmatig ontwikkeld uit de oude primitieve taal. ‘Verschillende
oorzaken kunnen den gang storen [der] natuurlijke, en voor de eigendommelijke
kracht en het leven der taal alleen heilzame, ontwikkeling’ (Halbertsma 1851: 6), en
iedere tijd brengt ‘some disturbance of the system, and the intermixture of foreign
ingredients’ (Halbertsma 1836b: 40). Anderen, zoals Von Humboldt (1812 [1981:
121]) en Grimm (1819: XXXII), hadden al eerder zulke verstoringen gecon-
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stateerd. Maar een taal kan zich van die schade herstellen. Von Humboldt wijst erop
dat bij het opnemen van vreemde elementen een ‘assimilirende Thätigkeit’ begint
(cf. Christmann 1979: 529). Grimm (1819: XV) beschrijft de herstelwerkzaamheden
zo:
Die Sprache hat mancherlei Schaden erlitten und muß ihn tragen. Die
wahre, allein zuträgliche Ausgleichung steht in der Macht des unermüdlich
schaffenden Sprachgeistes, der wie ein nistender Vogel wieder von neuem
brütet, nachdem ihm die Eier weggethan worden; [...].
Bij Grimm zijn het dan weer met name de ‘Dichter und Schriftsteller’ die ‘in der
Begeisterung und Bewegung durch ihr Gefühl [...] sein unsichtbares Walten [sc. des
Sprachgeistes] vernehmen’.
Volgens Halbertsma (1851: 31) kan een taal nog oorspronkelijk genoemd worden
‘zoolang zij hare zinnen construeert met hare eigene praeposities, adverbia en verba
auxiliaria, en die constructie het karakter harer eigendommelijkheid uitdrukt’. Anders
dan het Frans heeft het Engels zich - ondanks alle storende invloeden - als
‘oorspronkelijke taal’ kunnen handhaven, ook omdat het vreemde woorden veel
meer in de eigen taal inpast dan het Nederlands (Halbertsma 1836b: 39).
Het Engels
has lost some of its power of inversion in the structure of sentences, the
means of denoting the differences of gender, and the nice distinctions by
inflexion and termination - almost every word is attacked by the spasm
of the accent and the drawing of consonants to wrong positions; yet the
old English principle is not overpowered. Trampled down by the ignoble
feet of strangers, its spring still retains force enough to restore itself; [...],
it impregnates the innumerable strangers entering its dominions with its
temper, and stains them witch its colour, [...].
Ook Grimm (1852 [1984: 96]) heeft veel goede woorden over voor het Engels.
R.J. Dam (1935: 144) meent dat Halbertsma door zijn analogie-begrip de
taalcultuur laat vallen en op weg is naar de natuurwet in plaats van de norm (cf.
Jongsma 1933: 59, 66). Toch heeft Halbertsma die weg maar ten dele afgelegd; er
is bij hem wel degelijk sprake van goed en verkeerd in de taal. Hij had enige keren
tot zijn schrik opgemerkt ‘dat [door het kanaal van het lezen] enige Hollandsche
woorden binnen sluipen, voor welke de Friesche vormen onmerkbaar plaats ruimen’
(Halbertsma 1829: VII). Gevaarlijker nog dan losse vreemde woorden acht hij
‘vreemde constructiën en valsche beteekenissen’, want ‘door de werking der
ingeschapene analogie’ brengen die de besmetting verder (Halbertsma 1851: 31-32).
Weliswaar was Halbertsma geen purist, maar hij vindt de taal, en zeker het Fries,
te goed om die op te offeren aan allerhande externe analogieën. Hij houdt vast aan
de norm van het onverbasterde Fries, aan wat men de ‘interne’ analogie zou kunnen
noemen. De ‘ausnahmslose Lautgesetze’ van de Junggrammatiker zijn nog heel
ver weg.
Halbertsma mag het dan oneens zijn met Hemsterhuis over aard en status van
de supporters van de ‘genius linguae’, voor het overige neemt hij het onderscheid
tussen analogie en taalgeest van hem over, ook al ligt de grens tussen die twee bij
hem niet altijd even vast. De analogie met zijn vaste elementen hoort bij de regel-
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matige taalontwikkeling, de mechanische wetten van klankverandering en flexie,
terwijl de beweeglijker delen van het taalgebruik, ‘de phrase, de syntaxis, de genius
der spraak’ (misschien ook de betekenis?) voor Halbertsma in zekere zin de kern
van het taalgebruik vormen (Halbertsma 1835: 169).
Ook Von Humboldt (1827/29 [1972: 186]) legt daarop speciale nadruk: ‘Die
Sprache liegt nur in der verbundenen Rede, Grammatik und Wörterbuch sind kaum
ihrem todten Gerippe vergleichbar’. De woorden en de ‘Redeverbindung’ zijn
respectievelijk ‘die Materie und Form der Sprache’ (1824/26 [GS V: 399]). Er is
verder verschil tussen het organisme van de taal (dat van de hele natie stamt en bij
de physiologie van de intellectuele mens behoort) en de ‘Ausbildung’ (die, in het
kader van de historische ontwikkeling, grotendeels berust op individuen) (1822a
[1972: 7]). Alles in een taal berust op analogie en de bouw van een taal is organisch
(1812 [1981: 121]), terwijl voor de ‘Verfeinerungen und Bereicherungen’ van de taal
de ‘Geist eines Volks’ en speciaal de ‘Genius einzelner grosser Männer’ van belang
is (1836 [1972: 557-558]). Tot zover Von Humboldt. Het woord ‘organisme’ hoort
overigens niet bij Halbertsma's taalkundige terminologie.
Grimm (1852 [1984: 65]) maakt eveneens een scheiding tussen de regelmatig
ontwikkelde taalvormen en de syntaxis. Maar hij beschouwt de syntaxis als ‘halb
schon auszerhalb der grammatik liegend’ (cf. Grimm 1840: XIII en Noordegraaf
1985: 497). Terwijl Grimm de syntaxis op die manier wat wegschuift, behoort die
juist tot het voor Halbertsma zo belangrijke domein van de vrijheid. Op het gebied
van de regelmatige taalontwikkeling, waar bij Halbertsma de analogie heerst, laat
Grimm (1852 [1984: 88, 89, 97-98]) de ‘sprachgeist’ de zaken regelen. Dat verschil
wordt heel duidelijk gedemonstreerd door het feit dat Halbertsma in zijn exemplaar
van Grimm's Geschichte der deutschen sprache (1848: 417) boven de ‘sprachgeist’,
die volgens Grimm de klankverschuiving volvoerde, het woord ‘analogie’ schrijft.
Er is waarschijnlijk verband tussen het omvangrijke takenpakket van Grimm's
‘sprachgeist’ en de ideologische waarde die hij toekent aan klankwisselingen als
de ‘Ablaut’, terwijl de volgens hemzelf onorganische ( = onregelmatige)
‘Lautverschiebung’ zelfs de Duitse heerschappij symboliseert. Zulke
klankontwikkelingen ressorteren voor Grimm allemaal onder de ‘sprachgeist’.
Halbertsma's taalideologie heeft vooral te maken met het domein van zijn taalgeest,
het gebied van de vrijheid. Daardoor zullen klankveranderingen en klankwisselingen
als zodanig bij hem van minder ideologisch gewicht zijn.

4. Woordvolgorde en inversie
Een aantasting van de vrijheid in de taal ziet Halbertsma in de vaste woordvolgorde
van het Frans. Die volgorde, dat gebrek, zoals Halbertsma (1845: 404) het noemt,
komt volgens hem niet uit het Latijn of het Germaans, maar heeft een andere
oorzaak.
De Fransen zouden namelijk zeer trendgevoelig zijn en graag de mode volgen.
Nadat de foutieve opvatting van een stuk of wat pseudo-filologen over de vaste
woordvolgorde door velen was goedgekeurd, hadden de Fransen gedwee de woord-
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volgorde overgenomen, die de schooljongens volgden bij het aanleren van het Latijn
(‘gens eadem facile inducta est ut ad ordinem grammaticum, quem pueri in
construenda lingua Latina sequuntur, suae linguae constructionem conformaret’).
In de tijd van Montaigne was er nog vrijheid tot variëren van de woordvolgorde door
inversie geweest, maar in de loop van de tijd werd de inversie in het Frans steeds
meer de kop ingedrukt (Halbertsma 1845: 404-405). De kritiek van Halbertsma op
de schoolse woordvolgorde van het Latijn moet aan de didactiek van Du Marsais
(1676-1756) refereren. Die was van mening dat ten behoeve van beginnende
leerlingen de gevarieerde Latijnse woordvolgorde moest worden omgezet in de
zogenaamde natuurlijke volgorde van het Frans, die volgens hem ook de
gemakkelijkste was (Ricken 1978: 86-87).
De achttiende-eeuwse rationalisten waren van mening dat de in het Frans
voorgeschreven ‘ordre naturel’, de ‘construction simple’ - in tegenstelling tot de
‘construction figurée’ - de logische volgorde vertegenwoordigde, die weer samenhing
met de aangeboren universele rede. Die volgorde was daarmee ook een bewijs van
de ‘clarté du français’ (Ricken 1978: 16, 24). Veranderingen in de natuurlijke volgorde
door inversies zouden die ‘clarté’ aantasten. Volgens Du Marsais hoorde alleen de
‘ordre naturel’ bij de grammatica. Overigens nam Du Marsais later (1754) nog een
derde volgorde aan tussen de ‘construction simple’ en de ‘construction figurée’ in,
die hij heel tekenend de ‘construction usuelle’ noemde (Ricken 1994: 123).
Tegenstanders van de rationalistische opvatting vonden juist dat de ‘construction
figurée’ met inversie, die ook de ervaring en de emoties (‘les passions et
l'imagination’) bod gaf, de taal veel levendiger maakte (Ricken 1978: 35).
Evenals Halbertsma had ook Herder (1767 [1985: 219-221]) zich tegen de vaste
woordvolgorde in het Frans uitgesproken en vóór de ‘Inversionen’, die tot de
‘deutsche Freiheit’ behoorden: ‘Je mehr [die Sprache] lebt: desto mehr Inversionen;
je mehr sie zur toten Büchersprache zurückgesetzt ist; desto mindere.’ Voor
Halbertsma (1851: 23) heeft de bewegelijke woordvolgorde van het Nederlands
verre de voorkeur boven de vaste volgorde in het Frans en het Engels:
Men weet, dat het Fransch en het Engelsch daarin verre bij ons ten
achter staan, als die de woorden alleen in eene soort van logische orde
kunnen rangschikken, waardoor hunne constructien gelijken op de reijen,
in welke de orgelpijpen naast elkander gerangschikt staan.

5. Geest en lichaam
Het verschil dat Halbertsma (1851: 70-71) maakt tussen geest en lichaam in een
taal, lijkt eveneens samen te hangen met de ‘genius linguae’:
[...]; er is [...] eene etymologie, waar de woorden verschillen, maar de
beteekenis of de spreekwijze, die aan beiden ten grondslag ligt, dezelfde
is. [...]. [De vertaling van Ulfilas in het Gothisch is] slechts [...] eene
woordelijke vertaling van Hebreeuwsch- Grieksch, waarvan de gansche
aart in strijd met het Gothisch was. De vormleer, de leer der declinatiën
en conjugatiën, de ruwe omtrekken der syntaxis, kunnen ons de
fragmenten van Ulfilas vrij volkomen leeren, doch de phraseologie van
het echte
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natuurlijke Gothisch kunnen wij er even weinig uit opmaken, als uit eene
woordelijke vertaling des bijbels de volksphraseologie van het Hoogduitsch
of Hollandsch.
Op vergelijkbare wijze werd al vanaf op zijn minst de zeventiende eeuw aan het
Grieks van het Nieuwe Testament een Griekse ‘materia’ (= ‘corpus’, lichaam, stof)
en een Hebreeuwse ‘forma’ (= ‘mens’, geest) toegeschreven (cf. Amama 1627: *3v
en Salmasius 1643: 175-176). Op dezelfde manier ligt volgens Halbertsma (1851:
31, 42) de grond van het Frans in het Nederlands:
Het ligchaam der Fransche taal bestaat uit Latijnsche woorden; de
bindsels der constructie zijn Latijnsche woorden; ook hare constructie is
onfrankisch; zij heeft geene andere aanspraak op oorspronkelijkheid
overgehouden, dan de woorden van het bedorven Latijn te denken en te
vervormen in den geest van het Frankisch. [...]. De Franken hebben als
't ware gedacht in het Nederlandsch met Latijnsche woorden, [...]. Al
hebben [de Franschen] alle stoffelijke deelen der taal uit het
middeneeuwsch Latijn hairklein opgehelderd; den geest, die dit stof in
beweging brengt, kennen zij niet; [...].
De verhouding tussen ‘materia’ en ‘forma’ in verschillende talen - en met
verschillende begrenzingen - heeft consequenties voor het concrete etymologische
onderzoek (Halbertsma 1851: 74-75):
Dewijl de meeste Romantische [= Romaansche] talen in het
Germaansch zijn gedacht, begrijpt ieder, hoe onmisbaar zij zijn om de
ontwikkeling en de overgangen der beteekenissen in de Germaansche
talen na te gaan. [...]. Om het Fransch te verstaan, moet men kennen het
Latijn en de afwijkingen van het Latijn in de Latinitas barbara; men moet
kennen het Germaansch in het algemeen en het Nederduitsch in het
bijzonder, om te weten hoe zij daarin gedacht en zich met woorden der
barbara Latinitas hebben uitgedrukt.
In zijn commentaar op Maerlant heeft Halbertsma (1851: 70-71) dergelijke
mengingen van geest en lichaam uit verschillende talen ‘telkens aangeteekend,
zoodra het woord, in de eene taal gedacht, door de andere geleverd werd’, zoals
bijvoorbeeld bij de woordelijke vertaling door de Franken van ‘afdoen’ met ‘B.L. [=
barbaars-latijns] defacere’, later vervormd in ‘defaire’.

6. Verscheidenheid in de eenheid
‘Varietas in unitate [...] in linguis suprema lex est naturae’ schrijft Halbertsma (1845:
398), ‘In human language, [...], the great law of beauty and happiness is this - variety
in unity’ (Halbertsma 1836b: 39), en: ‘Verscheidenheid in de eenheid is de groote
wet door geheel de natuur’ (Halbertsma 1842: 192). Dat niet de eenheid maar de
verscheidenheid bij Halbertsma voorop staat, zal niet toevallig zijn. Die voorkeur
voor de verscheidenheid past goed bij zijn voorliefde voor en belang bij volkstaal
en dialecten. Zelfs het ons overgeleverde Gotisch vertoont volgens Halbertsma
‘verscheidenheid in de eenheid’: varianten in een paar Gotische codices verlossen
de Gothische taal definitief ‘uit dat enge cirkeltje, waarin de Grammatici
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onzer dagen hare vokalen en consonanten lieten rondwandelen’ (Halbertsma 1835:
172; cf. 1845: 398).
Even vanzelfsprekend maakten politieke Duitse belangen dat Grimm (1840: 22)
- niettegenstaande zijn waardering voor het ‘sinnliche’ karakter van de verschillende
(vooral oude) dialecten - de nadruk legde op de Duitse eenheid en standaardtaal.
Grimm (1819: XIV-XV) beoordeelde verscheidenheid van dialecten weliswaar positief,
maar die was volgens hem ontstaan uit de anomalieën en gebreken van de taal.
Halbertsma (1836b: 38) schrijft veel van de ‘diversity in language’ juist toe aan de
noodzakelijke ‘mechanical rules’.
Die aandacht voor de verscheidenheid was niet nieuw. Schulenburg (1937: 4, 8)
constateert dat het ‘unbefangene Vergnügen am Reichtum der Welt’ bij Leibniz ook
geldt voor ‘die bunte sprachliche Vielheit innerhalb eines geenigten Sprachgebiets’
en ‘die Fülle der Dialekte oder Mundarten’: ‘im Streben nach Einheit bewahrt er stets
das Gefühl für den Wert des Mannigafaltigen.’
Geheel in de lijn van Leibniz wijst ook Von Humboldt (1822b [1972: 64]) op het
belang van de verscheidenheid in de taal. Maar terwijl Leibniz de ‘Vielfalt’ ziet in het
licht van de eenheid en de natuurlijke ordening der algemene begrippen, erkent
Von Humboldt geen eeuwige ideeën in de taal. Het reële spraakgebruik en de
verscheidenheid daarvan speelt bij hem een grote rol bij de voortgaande interpretatie
van de ideeën; die blijven in beweging (Borsche 1990: 103-117). En hoewel het
streven naar eenheid voor Von Humboldt (1827/29 [1972: 160]) een centraal punt
is, richt hij zich (evenals Halbertsma) allereerst op de verscheidenheid in de taal.
Halbertsma (1845: 398) poneert dat er bij vrije volkeren altijd veel dialecten zijn,
zoals Ten Kate (1723 II: 18) al eerder verband gelegd had tussen volkeren die vrijer
van aard zijn en hun velerhande en ‘merkelijk verschillige’ dialecten. Vooral de vrije
Friezen en Angelsaksen demonstreren hun vrijheid in de verscheidenheid in hun
taal en in hun talrijke dialecten (Halbertsma 1836b: 37):
Applying this principle [of liberty] in language, the very mirror of the
soul, we find the same variety; so that among a people so fond of liberty
as the Angles and Friesians, not only every district, but every village, nay,
every hamlet, must have a dialect of its own.
Halbertsma vermeldt als voorbeelden de dialecten van Schiermonnikoog en van
Hindelopen die voor andere Friezen onverstaanbaar zijn. Zo moet het ook geweest
zijn bij de Angelsaksen (1836b: 37-38).
Deze beschrijving van verscheidenheid bij Halbertsma volgt een soortgelijk
stramien als Diderot (1798 [1951: 1165]):
Dans chaque partie du monde, chaque contrée; dans une même
contrée, chaque province; dans une province, chaque ville; dans une ville,
chaque famille; dans une famille, chaque individu; dans un individu,
chaque instant a sa physionomie, son expression.
Overigens is er nog een oorzaak van dialectische verscheidenheid: het ontbreken
van een gevestigde boekentaal, want een boekentaal beperkt de verscheidenheid
en nuances, vooral van klanken. Zo is de gevarieerdheid van de Friese
vocaalgeluiden mede veroorzaakt door het goeddeels ontbreken van een boekentaal
(Halbertsma (1822a: 582):
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De Vriesche taal, die nimmer uit boeken geleerd werd, heeft deze rijke
verscheidenheid van vokaalgeluiden, [...], tot op dezen dag behouden,
[...]: hare zuster, de Hollandsche, die haar eenmaal, [...], verre overtrof,
moest het een en ander noodwendig verliezen, sedert men den kinderen
zeide: ‘Leest zoo als er staat!’ en hen dwong, om al de vokaalbuigingen
van de welluidendste taal der aarde tot één' dier klanken terug te brengen,
die er door de zamenstelling van 5 in schrift vertoonde vokalen kunnen
gevormd worden.
Een heel ander, meer literair aspect van de taalverscheidenheid vinden we in
Halbertsma's opgetogen beschrijving van de Griekse dialecten, die niet als dialect
veracht werden maar elk voor bepaalde literaire genres werden gebruikt. Halbertsma
(1845: 384) bewondert de Grieken, die de kracht en de schoonheid van de
verschillende dialecten uit elkaar hielden en aan elk dialect het gebied waar het
geschikt voor was, toewezen. De Attische schrijvers met hun archaïsmen en
anomalieën ‘wisten [...] de deftigheid en het gezag eener boekentaal met de
bekorende oorspronkelijkheid, de losheid en naiviteit eener op zich zelve staande
dialect te vereenigen’ (Halbertsma 1851: 15-17). Evenzovele idealen van de Friese
literator Halbertsma.
Court de Gébelin (1782: ccxj-ccxij) had zich al eerder heel positief uitgelaten over
de ‘avantage unique’ van de Griekse dialecten. Die dialecten werden niet aan elkaar
opgeofferd: ze werden gesproken door onderling volkomen gelijkwaardige
republieken en gehanteerd door de beste schrijvers. Die mogelijkheden ontbreken
in een monarchie, waar alle schrijvers de geest en de taal van het Hof moeten
volgen, als ze gelezen willen worden, en dat komt het peil niet ten goede: ‘dans les
Etats Monarchiques, trouve-t-on une multitude de personnes remplies de goût, &
peu d'hommes de génie’.

7. Oorsprong en ontwikkeling van de taal
De oude taal kende, zo betoogt Halbertsma, een grote verscheidenheid aan
synonieme vormen. Die zijn later vaak geografisch of semantisch gedifferentieerd.
Zo zou ten tijde van Gysbert Japiks op één plaats verenigd zijn geweest, waarvan
‘nu hier en daar de brokken van verspreid [zijn]’, en zouden in de Germaanse talen
oorspronkelijk ‘alle de dialekten toen door elkander gemengd’ zijn geweest (± 1822;
1822a: 585). ‘Hetzelfde woord heeft in het Friesch, gelijk in het Angelsaxisch, dikwerf
twee vormen’ (1858: VI), terwijl in zijn jeugd nog verschillende synonieme
woordvormen naast elkaar voorkwamen in het dialect van zijn dorp (1836b: 37;
1840: 131). En, als klap op de vuurpijl: ‘Zoo spreekt de oude Homerus al de dialekten,
waardoor zich zijne navolgers onderscheiden hebben’ (1822a: 585).
Volgens Maittaire (1808: ***4v) gebruikte Homerus een kunstvaardige en
harmonische menging van dialecten (‘His omnibus [dialectis] artificiosè & harmonicè
mixtis’), maar dat duidt eerder op dichterlijke vaardigheid dan op een oorspronkelijke
toestand van de taal. Ook bij Court de Gébelin (1782: ccxxiij-ccxxiv) lijkt de
dialectmenging in het Grieks meer van literaire dan van taalkundige aard te zijn. ‘Le
génie Grec’, aldus Court de Gébelin, gaf zijn dichters veel vrijheid om de woorden
naar believen te veranderen. Zo kon ook Homerus zijn woorden aanpassen aan
zijn
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poëzie. Een verandering in een woord ‘se trouvoit constamment justifié par l'usage
de quelqu'un des Dialectes Grecs’.
Dichter bij Halbertsma's ideeën komt Herders stelling over de onlogische en
onnodige overvloed aan synonienmen in de oudere primitieve taal (1772 [1985:
755]):
Je ursprünglicher eine Sprache ist, je häufiger solche Gefühle sich in
ihr durchkreuzen; desto weniger können diese sich genau und logisch
untergeordnet sein. Die Sprache ist reich an Synonymen: bei aller
wesentlichen Dürftigkeit hat sie den größten unnötigen Überfluß. [Cf. Von
Humboldt 1836 [1972: 435]).
In de briefwisseling Von Humboldt-Bopp over de Ablaut (Lefmann, 1897: 53) en
in de casusleer van Valentinus Slothouwer (1791: 9-12) wordt eveneens uitgegaan
van oorspronkelijke synonymie van later gedifferentieerde vormen.
Ook in andere opzichten was Halbertsma een aanhanger van een affectieve
theorie over de oorsprong van de taal en hij heeft het natuurlijke ontstaan van taal
op verschillende manieren beschreven. Hij wijst het arbitraire karakter van het
oorspronkelijke taalteken af. ‘De talen zijn niet in eene Nationale Conventie gemaakt’,
aldus Halbertsma (1835: 172). En (1851: 3):
De taal is [...] niet de schepping van eenige hoofden, die hare wetten,
even als die der hedendaagsche grondwetten, uitgedacht, uitgewerkt en
aan den volke voorgeschreven hebben. Het is de schepping van het volk
zelven, hetwelk er zijne ondervinding en wetenschap, zijn karakter en
neigingen, met één woord, zich zelven in heeft uitgedrukt en opgenomen.
[cf. Sloet tot Oldhuis 1869: 40-41].
De afwijzing van de parallel met de wetten is mogelijk bedoeld als kritiek op Ten
Kate's karakterisering van de taal (1723 I: 13) ‘als een Voesterling van de Rede’,
zodat de taalwetten te vergelijken zouden zijn met de staatswetten.
Volgens Halbertsma (1845: 403-404) gaat het natuurlijke ontstaan van taal als
volgt in zijn werk: menselijke stemmingen en ideeën beïnvloeden de spraakorganen,
waardoor de thema's op natuurlijke wijze tot stand komen, want de spraakorganen
worden verschillend door verschillende stemmingen beïnvloed; de liefde lokt niet
alleen een andere vocaal uit de keel dan de haat, maar maakt bovendien, door de
spraakorganen verschillend inelkaar te drukken, te buigen en uit te rekken, dat er
verschillende consonanten voor of na die vocaal komen:
Organa loquelae itidem ut reliquae corporis humani partes, varie a variis
affectibus afficiuntur; amor non tantum aliam e gutture elicit vocalem quam
odium, sed insuper varie comprimendo, flectendo, extendendo organa
loquelae efficit ut variae consonantes eam vel praecedant vel sequantur.
Hetzelfde geldt voor de ideeën die door objecten, hetzij levende of dode, in ons
worden voortgebracht. Wel zijn intussen, in de loop der eeuwen, de oudste woorden
sterk veranderd. Deze beschrijving heeft elementen in zich van bijvoorbeeld Epicurus
(75), Lucretius (V: 1028-1090), Leibniz (1710 [1768: 187]), Court de Gébelin (1776),
Fichte (1808: 119-120 [1978: 61]), Von Humboldt (1836 [1972: 433-434]) en Heyse
(1838: 123ff.). Daarbij onthoudt Halbertsma zich van enigerlei concretisering van
de oertaal.
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Uitgaande van het de mens aangeboren bevattingsvermogen en analogie-beginsel
(1851: 1), wijst Halbertsma (1836b: 38-40) verder op de strenge wetmatigheid van
de ontwikkeling van de taal. Iedere taal is een geheel waarin alle elementen
samenhangen (een ‘organisme’ in de terminologie van Von Humboldt 1822a [1972:
3]; 1836 [1972: 446]), en de ontwikkeling van de taal en haar dialecten vindt geheel
plaats volgens de ‘mechanical rules fixed by the frame of the organs of speech, to
which all tongues submit’ (cf. Fichte 1808: 120-121 [1978: 61-62]). Ieder volk kiest
de klanken uit die het beste passen bij zijn menselijke spraakorganen en zijn
stemmingen, en uit die eerste keuze vloeit al het andere voort. Aan het begin van
alle Germaanse talen staan mensen die samen in een tentenkamp leven, en die
één taal spreken die de kiemen van alle latere dialectverschillen bevat:
the period when the progenitors of all the tribes were gathered within the
compass of a little camp under a few tents, and spoke one language,
containing the germs of all the diversities by which the dialects of their
posterity were distinguished.
En zodoende (Halbertsma 1845: 398) wordt er juist in talen van een heel oud en
zuiver karakter een grote verscheidenheid gevonden.
Ontstaan en ontwikkeling van een taal voltrekt zich volgens Halbertsma (1851:
4, 45) over een langdurig tijdsbestek: ‘De taal is [...] niet op één oogenblik geboren’
en ‘koomt niet als Minerva volwassen en gewapend uit het hoofd van Jupiter te
voorschijn’. Dit in tegenstelling tot Von Humboldt (1822a [1972: 11]), die van mening
is dat ‘die Erfindung [der Sprache] nur mit einem Schlage geschehen [konnte]’. Die
tegenstelling wordt evenwel weer gerelativeerd, als men bedenkt dat Von Humboldt
(1822a [1972: 5]) voor de ontwikkeling van een taal uitgaat van een periode van
‘die erste, aber vollständige Bildung ihres organischen Baues’ en van een periode
daarna van ‘ihre innere und feinere Ausbildung’. Met behulp van een biologisch
beeld en de ἔπεα πτερόρυτα (de gewiekte woorden) uit Homerus beschrijft
Halbertsma (1851: 4, 45; cf. 14) hoe ‘de woorden en spreekwijzen [...] in den loop
der eeuwen achter elkander op[kwamen]’:
[De taal] groeit, zij ontwikkelt zich gelijk planten en boomen uit kleine
en zeer onaanzienlijke kiemen voort. Elk denkbeeld in de menschelijke
ziel schiet zich eenen vleugel aan om over te komen in het oor van den
natuurgenoot, en die vleugel, die het woord is, is naar het denkbeeld, dat
het overbrengen moet, gewijzigd. [...]. Wat [...] de denkbeelden eener
natie zich meer uitbreiden [...], wat de vormen der woorden en hunne
verbuigingen rijker zullen worden, [...] tot dat de taal ten laatste haar
bijzonder toppunt van volkomenheid hierin bereikt heeft.
Dat toppunt van de ontwikkeling der flexie noemt Von Humboldt (1822a [1972:
5]) het punt ‘der vollendeten Organisation’, of het ‘Culminationspunkt’ (cf. Trabant
1994: 246). Daarna kan de taal zich nog verder ontplooien, ‘maar de oude vormen
staan stil’, zij verliezen het verband met de betekenis en slijten af totdat wij woorden
zonder geslacht en flexie overhouden (Halbertsma 1851: 45-46; cf. 37-38):
[...], zoo kunt gij ook een denkbeeld vormen, met welk eene ellendige
uitgewischte munt gij elkander uwe gedachten toetelt; zonder nog de
valsche Fransche stukken te rekenen, die ook loop hebben, en welke gij
elkander zoo rijkelijk onder de Nederlandsche in de handen stopt.
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Von Humboldt (1836 [1972: 474]) gebruikt het beeld van ‘eine stumpf ausgeprägte
Münze’ positief als een stadium in de ontwikkeling van de flexie (1836 [1972:
637-639]). Zowel Von Humboldt (1824/26 [GS V: 433-434]; 1836 [1972: 548]) als
Grimm (1819: XXXI) wijzen op de voortgang van de taal, en ook voor Halbertsma
(1851: 65) staat de taal nooit stil: de taal ‘leidt nieuwe woorden af, zij spruit uit in
nieuwe vormen, broeit op nieuwe spreekwijzen, [...]. Het ware en eerste element
nu dier teelkracht is vrijheid, [...].’ Dat doet wat denken aan de stelling van Humboldt
(1795 [1980: 274]): ‘Die geistige Zeugungskraft ist das Genie’ (cf. Trabant 1989:
513-514).

8. Waarde van het Fries en de dialecten voor de etymologie
Halbertsma was zelf belanghebbende als hij de waarde van het Fries en de dialecten
voor de etymologie proclameerde. Maar ook in dit opzicht had hij een illustere
voorganger. Leibniz (1717: § 32-35) was een groot en actief voorstander van
verzameling en bestudering van eigentijdse ‘boerenwoorden’. In de dialecten waren
oude woorden bewaard gebleven die elders verloren waren gegaan. Voor een goed
begrip van de eigentijdse ‘dialectus communis’ zou onderzoek van oude taal en
levende dialecten van groot belang zijn (Schulenburg 1937: 6-8).
Al in 1822a (586, 631) wijst Halbertsma op de waarde van de dialecten, in het
bijzonder van het eigentijdse Fries, voor de etymologie. Hij wil bewijzen, ‘wat nut
men uit de betrekking, waarin twee verschillende tongvallen tot elkander staan,
halen kan’. Hij presenteert zich uitdrukkelijk als een beginner, maar wel als een
beginner die iets nieuws te bieden heeft op grond van zijn kennis van het Fries:
de fouten, door Junius, Hickes en andere beroemde taalkenners
begaan, [hebben hem er steeds meer van overtuigd], dat de geheele
Noordsche taalkennis op losse schroeven blijft staan, zoo lang er zich
niemand vertoont, die voor de Dialekten van den Germaanschen taalstam
datgene doet, wat Maittaire gedaan heeft voor die van Griekenland.
In het bijzonder voor het opsporen van de uitspraak van het Angelsaksisch
propageert Halbertsma (1836b: 39) naast het belang van een oude taal als het
Gotisch ook de waarde van het eigentijdse na verwante Fries, ‘for, however altered
in some of its features, it must still retain genuine traits of its original countenance’
(cf. Bowring 1829: 52). Omgekeerd is ook het ‘Angelsaksisch en deszelfs kind het
Engelsch’ van belang voor de studie van het Fries en van Gysbert Japiks (Halbertsma
± 1822; 1822a: 586).
In een brief van omstreeks november 1841 aan Grimm betoogt Halbertsma dat
kennis van het Nieuwfries en van de taal van Gysbert Japiks Richthofen op de
meeste plaatsen aan de goede oplossing voor het Oudfries zou hebben geholpen,
want ‘hoe de vormen verwaterd zijn, de naiviteit en de oneindige nuances der
betekenissen in haar geheel zijn gebleven’.
Grimm (28-4-1842) antwoordt dat de eigentijdse Friese volkstaal veel minder kan
betekenen voor de interpretatie van het Oudfries dan Halbertsma denkt, omdat
‘deren abstand von der alten form der gesetze sehr bedeutend ist’. Volgens Grimm
(1852 [1984: 87]) zijn eigentijdse woorden in het algemeen te ondoorzichtig om
‘dem geheimnis ihres ursprungs’ nader te komen.
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Halbertsma (1822a: 586) wijst er overigens zelf al op dat er in de dialectvergelijking
heel wat onzekerheden zitten, ‘omdat de woorden in hunne vervormingen geen’
gelijken tred houden, en het een in denzelfden tongval, ik laat staan in twee
verschillende, den hoed van de mode veel vroeger opzet dan het ander’. Verder
vertoont ook de Friese ‘dialectus communis’ verloop (Halbertsma 1867: 8-9) en is
die zodoende ‘bij verre na zoo oud niet [...] als sommige andere zuster-dialecten
van minder bekendheid en uitgebreidheid, die nader aan de taal der oude Friesche
wetten kwamen’ (zoals het Hindelopers en het Schiermonnikoogs). En tenslotte is
ook Halbertsma (1836b: 40) overtuigd van de grote betekenis juist van de oudere
taalstadia, die de ‘period of order’ vertegenwoordigen in vergelijking met ‘the dialects
lying in their present confusion’, en wijst hij op het unieke belang van een oudere
taal als het Gotisch, ‘spoken by one unmixed tribe of warriors, [...], quite original and
sui generis, [...] dressed in its own native costume, without a shred of foreign
ornament’.
Halbertsma beperkt zich niet tot het Fries. In zijn Woordenboekje van het
Overijselsch wijst Halbertsma (1836a: I) zijn Nederlandse lezers erop dat in de
Platduitse woordenboeken
de genius hunner taal, of in den vorm des woords, of in deszelfs
bijzondere beteekenis, of in de spreekwijzen, [...] doorkijkt op eene wijze,
die eene overgroote menigte van verkeerde afleidingen of uitleggingen
met het grootste gemak verhelpen kan.
Dialecten met veel oude woordvormen hebben specifieke eigen kenmerken, maar
ook elementen die ze gemeenschappelijk hebben met andere Germaanse talen en
die soms elders al verdwenen zijn (Halbertsma 1845: 398-399). Maar dat principe
kende Turgot (1756 [1961: 11]) ook al, om van Leibniz nog maar niet te spreken.

9. Taalkundige regels
De nieuwe historisch-vergelijkende taalwetenschap van de negentiende eeuw
pretendeert orde te scheppen in etymologie en grammatica. Dat die orde ook weer
betrekkelijk is, blijkt wel uit de latere kritiek van de Neogrammatici op de slordige
regelgeving van de generatie van Grimm en Bopp. Ook bij Halbertsma staan orde
en regel hoog in het vaandel: van het begin af aan proclameert hij herhaaldelijk en
nadrukkelijk de waarde van vaste regels in de etymologie. Over die aspecten van
Halbertsma's taalkundige werkwijze hoop ik in ander verband nog te publiceren.
Hier wil ik als laatste punt een synchrone taalregel aan de orde stellen. Naar
aanleiding van de a in het woord ‘toán-beyen’ (= ‘doorn-bessen’, bramen) vóór de
stomme r, gaat Halbertsma (1867: 20-34) uitvoerig in op de zogenaamde Friese
breking. Hij laat zien dat dat verschijnsel veel algemener is en zich voordoet ‘niet
alleen voor de verdwijnende r, maar ook voor t, s, sk, l, n, zonder dat deze
consonanten eenige de minste verandering ondergaan’. Die regel voor de breking
brengt hij in verband met de vocaalverkorting: breking en verkorting treden beide
op als een monosyllabisch woord er een lettergreep achter krijgt (Halbertsma 1867:
29-30, 32):
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Het accent verkort, verdunt, of verandert de vokaal; b.v. â wordt a in
Lf. hân (hōān), hand, lân (lōān), land, wanneer deze monosyllaben,
tweesylbig wordende, in het meervoud het accent op het thema krijgen,
pl. hannen, lannen. [...]. Het tegenwoordig Nederlandsch is geheel
ongevoelig voor dien invloed [...]. Dezelfde macht nu heeft van moat
(moort) moádje, [...], van bûr (boer) buórren, buurt, buren, [...] gemaakt:
want eigenlijk gezegd zijn oá en uó kort; [...].
Ter vergelijking voert Halbertsma (1867: 31-32) het Engelse ‘child-children’ aan.
Grimm (1822: 388) zegt ‘dat in het Eng. child, kind, die zutrit einer zweiten sylbe
[...] die production [hemmt]’, maar waarom? ‘Child is éénsylbig; door de toevoeging
van den pluralen uitgang en of ren wordt het tweesylbig en ontvangt als thema den
accent, wiens stoot ei tot i verkort’. Ik kan Halbertsma's beschrijving van het
verschijnsel niet goed thuisbrengen. Het doet enigszins denken aan de
‘Gravitätsgesetze’ van Bopp (1837: 694-713). En de stoot van het accent op het
thema herinnert aan de acutus op een korte klinker in een spits opperwoordlid ‘met
een scherpe of haest-daelende hort des Aesems’ naar de beschrijving van Montanus
(1635: 125).
Halbertsma (1867: 30-31) constateert verder dat de Friese brekingsproducten oá
en uó overeenkomen met Franse klanken zoals de oá in ‘bois’. Hij vertelt dan met
smaak hoe verschillend een man de la bonne société die klanken in het Fries en in
het Frans had beoordeeld: ‘Hetzelfde taalgeluid’, aldus Halbertsma's conclusie, ‘dat
mooi, vol en glorioos [was] in het Fransch, [was] misselijk in het Friesch.’ Op grond
van deze vergelijkingen tussen Frans en Fries komt Halbertsma (1867: 32-33) tot
‘een groot besluit’:
De volken die de Romeinsche wingewesten veroverden [...], waren
Germanen; Germanen met Germaansch taalinstinkt, met Germaansche
spraakorganen, die op Germaansche wijze de consonanten en vocalen
van het Latijn hunner overwonnene onderdanen vervormden en [...] dikwerf
[...], op dezelfde gewrochten moesten uitkomen als in hunne eigene
moedertaal.
Zodoende, aldus Halbertsma (1845: 390-391), vertonen de Romaanse talen niet
alleen Germaanse taalkenmerken uit de tijd van de verovering, maar ook de latere
ontwikkeling van de Germaanse neigingen, die destijds als evenveel kiemen
(‘semina’) nog niet waren ontsproten, maar in de schoot van het volk lagen te slapen,
opdat ze later zouden uitbotten en in de taal vrucht zouden dragen. Zo hebben de
Germanen, wat zij, toen ze bij elkaar waren, bij zich droegen, later, toen ze
gescheiden waren, in dezelfde vormen, hoewel in woorden van verschillende talen,
te voorschijn gebracht. (‘Sic Germani, quod juncti sinu gestabant, disjuncti sub
eisdem formis, diversarum licet linguarum vocabulis, extulerunt’).
Op dezelfde wijze zijn de ‘Anglen gemengd met Friezen’, die vóór hun vertrek
naar Brittanje ‘schier ééne taal’ spraken, na een ontwikkeling van zovele eeuwen
en ‘ten spijt van zoo vele en zoo machtige storende omstandigheden’ in menig punt
tot dezelfde uitkomsten gekomen als de op het vasteland achtergebleven Friezen
(Halbertsma 1867: 33-34; cf. 1851: 48):
Terwijl tronen instorteden en weder verrezen, geslachten en volkeren
opkwamen en verdwenen, wist het taalinstinkt, sterker dan die allen, gelijk
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in beiden gelijk waren, hare eigene bloemen en vruchten voort te brengen.
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Zo zouden in kiem aanwezige kenmerken van een taal een hele periode van
scheiding kunnen overbruggen, zodat ze zich later niet alleen in het moederland
maar ook in heel andere stamverwante gebieden konden openbaren. Het idee van
zulke kiemen vinden we ook elders bij Halbertsma, en de kiem als onderdeel van
de biologische beeldspraak voor taal was destijds heel gewoon. Maar of die kiemen
het volgens de toen gangbare ideeën zo lang konden uithouden als Halbertsma
hier veronderstelt, zou ik niet durven zeggen.

10. Besluit
Ik ben in mijn betoog uitgegaan van de taalideologische belangen van Halbertsma.
Zijn daarmee samenhangende ideeën lopen voor een belangrijk deel parallel met
die van Grimm. Maar op centrale punten zoals analogie, taalgeest, syntaxis,
verscheidenheid en dialect staat zijn taaldenken dichter bij Von Humboldt. Dat komt
ook tot uiting in de constatering van Sloet tot Oldhuis (1869: 41) dat er
volgens H[albertsma] eene wijsgeerige taalstudie [is], die men misschien
ook de psychologische kan noemen, maar die altijd iets raadselachtigs
in de taal onverklaard zal laten. De historische taalstudie is hiermede niet
in strijd, dan alleen in het oog van den oningewijde. [cf. Halbertsma 1851:
2].
Von Humboldt gebruikt de methode van de empirisch-speculatieve synthese (Böhler
1973: 209-210) en wil daarbij het gevaar vermijden dat ‘dem vergleichenden
Sprachstudium gleich verderblich von der einseitigen Einschlagung des historischen,
wie des philosophischen Weges droht’ (Von Humboldt 1830 [1972: 114]; cf. Bopp
1816: IX). Hij wijst er verder op dat ‘immer etwas unerkannt in [der Sprache] übrig
[bleibt]’ (Von Humboldt 1836 [1972: 421]). Maar aan de relatieve overeenstemming
met Humboldt over het wezen van de taalstudie zou ik op dit moment geen conclusies
durven verbinden voor de praktijk van Halbertsma's onderzoek.
Volgens Halbertsma bestonden er in waarheid (of moeten we zeggen: in theorie?)
geen onregelmatige vormen (Sloet tot Oldhuis 1869: 41): de (schijnbare?) anomalie
en de verscheidenheid zijn voor hem zonder meer sieraden van de taal, terwijl de
taal voor Grimm principieel anomalieën en gebreken kent, waardoor haar regels
niet ‘ausnahmslos’ zijn en regels met uitzonderingen regel: ‘jedes Wort hat seine
Geschichte’ (1819: XIV-XV; maar vergelijk ook 1840: XIV). Nu heeft Grimm in zijn
grammatica heel wat met taalkundige regels en de uitzonderingen daarop te stellen
gehad, meer dan Halbertsma. Maar die heeft dan ook geen grammatica gemaakt,
zelfs niet een historisch-vergelijkende, en in zijn breed opgezet Fries Lexicon kwam
hij veel minder voor de praktische consequenties te staan van de door hem
gepostuleerde regelmatige analogie.
Hoewel Halbertsma zelf het woord organisme niet gebruikt, wijzen zijn biologische
beelden en zijn poëtische en metaforische beschrijving van de taal als een natuurlijk
fenomeen wel degelijk in die richting. Maar hij blijft relatief nuchter. Een voorbeeld
hoe resoluut Halbertsma zichzelf weer met beide benen op de grond kon zetten, is
zijn combinatie van een groot vertrouwen in de regels van de
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‘interne’ analogie, met zijn constatering van de gedweeheid waarmee ‘gewone
mensen’ zich vergapen aan de voorschriften van boven af, die de eigen ‘interne’
analogie verstoren (1851: 18, 37; cf. Feitsma 1994: 92; 1996: 27). Wat dat betreft
was Halbertsma ook een beetje sociolinguist. En bij alle kritiek die hij op bepaalde
verschijnselen had: de taalontwikkeling als geheel wordt door Halbertsma niet
dogmatisch als achteruitgang gekarakteriseerd, evenmin trouwens als dat bij Von
Humboldt en Grimm het geval is.
De tot wetenschapper uitgegroeide Friese dorpsjongen verloochent zijn afkomst
noch zijn status, en schiet vandaaruit de scherpe pijlen van zijn oordeel het publiek
in, hij maakt er wat moois van, en hij irriteert. En in de slotalinea van zijn inleiding
op de Maerlant-aantekeningen (1851: 83-84) richt de auteur zich meer tegen de
pedanten die zich ergeren aan iemand als Halbertsma, ‘die zoo losbandig door
hunne regels heen trad’, dan tegen immanente historisch-taalkundige kritiek op zijn
werk.

Adres van de auteur: De Boeijer 23, NL - 9001 JJ Grou.
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Eindnoten:
* Enigszins aangepaste versie van de derde Lambert ten Kate-lezing van de Stichting Geschiedenis
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te Amsterdam.
Drs. Anne Dykstra en drs. Ton Klijnsmit hebben een eerdere versie kritisch bekeken.
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H.T.M. van Vliet
De overwinnaar overwonnen
Over Couperus' De stille kracht
Abstract - Louis Couperus wrote his novel De stille kracht (The hidden force, 1900)
during his stay in the Dutch East Indies. In the novel he incorporated current affairs
of those days. The description of the colonial government was based upon
information given by Couperus' brother-in-law, Gerard Valette, resident on Java.
The anti-colonial point of view however is from Couperus himself. It is connected
with the theme of his whole work: the Fate. The structure of De stille kracht resembles
that of a Greek tragedy. The story itself also has many dramatic effects. For the
elaboration in detail Couperus used all forms of repetition.

1. Historische achtergronden
1

Begin maart 1899 vertrok Louis Couperus met zijn vrouw vanuit Genua naar Indië.
Na een bootreis van een maand kwamen zij aan in Tandjong Priok. Couperus
logeerde eerst bij zijn broer Mr. John Ricus Couperus, assistent-resident van
Meester-Cornelis op Java. Later reisde hij door naar zijn zuster Trudy en zijn zwager
Gerard Valette, resident van Tegal. Tijdens Couperus' verblijf werd Valette
2
overgeplaatst naar Pasoeroean. In januari 1900 was Couperus weer voor korte tijd
bij zijn broer op Meester-Cornelis. De weken vóór de terugreis logeerde hij in Batavia.
Na een verblijf van bijna een jaar in Indië vertrok hij op 2 maart 1900 met de Franse
3
mail terug naar Europa.
Vóór het vertrek naar Indië had Couperus zijn uitgever L.J. Veen laten weten een
‘groote pension-roman’ voor te bereiden die hij ‘in Indië's blauwe bergen’ hoopte te
4
schrijven. Over eventuele andere plannen liet hij zich niet uit. In juli 1899 begon hij
aan de pensionroman, die zou uitgroeien tot Langs lijnen van geleidelijkheid. En
twee maanden later schreef hij aan Veen: ‘Ook heb ik zeker het plan een Indische
roman te schrijven uit de ambtenarenwereld, en mijn zwager, de heer Valette,
Rezident van Passoeroean, en die zeer veel van litteratuur houdt en vroeger ook
wel eens geschreven heeft, zal mij helpen aan alle gegevens, die ik noodig mocht
5
hebben.’ Ruim twintig jaar later, bij het begin van zijn derde reis naar Indië,
herinnerde Couperus zich nog de hulp van zijn zwager: ‘Met dankbaarheid herdenk
ik, dat ik logeerende bij mijn zwager de La Valette, rezident van Tegal en later van
Passoeroean, door den blik, dien hij mij liet slaan in de psyche der hoogere
ambtenaren, een boek als De Stille Kracht heb durven schrijven [...]. Ik had nooit
dit boek kunnen ontwerpen als ik zijne voorlichting had moeten missen. Nu kon ik,
door het vele wat hij mij vertelde, mij voorstellen, hoe een rezident, hoofd van
6
gewestelijk bestuur, zich voelen moest, zoo hij een persoonlijkheid was.’

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

146
De idee voor een Indische roman zal Couperus dus in Indië hebben opgedaan,
tijdens de gesprekken met Valette en anderen over het Nederlands koloniale bestuur
en over de praktische problemen van een langdurig verblijf in Indië. Gerard Valette
moet voor Couperus een waardevolle informant zijn geweest. In zijn ambtelijke
carrière had hij verschillende functies bekleed. Na zijn opleiding voor Indisch
ambtenaar ging Valette in 1872 werken op de Algemene Secretarie van het
binnenlands bestuur te Batavia. Eind 1878 werd hij benoemd tot secretaris van de
residentie Banjoemas. Na een ziekteverlof in Europa was hij achtereenvolgens
werkzaam als secretaris van de residentie Pasoeroean (1882), assistent-resident
van Buitenzorg (1896), resident van Tegal (1898) en resident van Pasoeroean
7
(1899).
De ambtelijke wereld die Couperus, met behulp van Valette, in De stille kracht
heeft geschilderd, komt tot in detail overeen met de toenmalige werkelijkheid, zoals
8
blijkt uit de studie van Van den Doel. Onder de ambtenaren waren in die tijd
voortdurend klachten over het isolement waarin vooral de hoofden van het gewestelijk
bestuur verkeerden, over de onvoldoende bezoldiging van de controleurs en
assistent-residenten en over hun geringe promotiekansen. In 1892 werd
geconstateerd dat er onder de ambtenaren van het binnenlands bestuur ‘een zekere
malaise, een geest van moedeloosheid, van ontevredenheid heerscht, waaraan
zelfs de besten hunner zich niet weten vrij te houden’. En in het begin van de
9
twintigste eeuw was de stemming zelfs ‘ronduit slecht’. De resident Van Oudijck in
De stille kracht voelt zich in zijn functie eenzaam ‘om het izolement, dat een hoofd
10
van gewestelijk bestuur altijd min of meer omringt’ (p. 10). In zijn carrière heeft hij
geluk gehad, maar: ‘Nu was het wanhopig met de promotie; hij kende tal van
assistent-rezidenten, die zijn tijdgenooten waren en die in jaren nog geen kans
hadden rezident te zullen worden’ (p. 33). Zijn controleurs en assistent-residenten
‘bestudeerden [...] tegenwoordig veel meer dan vroeger den Regeeringsalmanak
en de Ranglijst, voor hunne promotie’ (p. 34). Couperus doelt hiermee op de
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië die elk jaar verscheen. Het tweede
gedeelte daarvan bevatte voor de verschillende ambtelijke functies een ‘Ranglijst’
die aangaf hoeveel collega's men bij mogelijke promoties nog voor moest laten
gaan.
De controleur Van Helderen klaagt tegenover Eva Eldersma over zijn toekomst:
‘jaren lang controleur blijven, dan - misschien, assistent-rezident worden...en het
blijven. En dan eindelijk ontslag krijgen, of vragen, en te Soekaboemi gaan wonen,
11
vegeteerende op een klein pensioen’ (p. 68). De vooruitzichten voor de man van
Eva, de secretaris Eldersma, zijn niet minder somber: ‘Nu had hij nog zeventien
controleurs, secretarissen boven zich. Dat was zoo al sedert jaren, dat uitzien naar
een ver verwijderde toekomst van promotie als het smachten naar een fata-morgana.
Rezident worden, daar dacht hij zelfs niet aan. Assistent-rezident een paar jaar, en
dan naar Holland, met pensioen...’ (p. 155-156) Couperus typeert Eldersma als een
bureau-ambtenaar die het altijd druk heeft met het afhandelen van een eindeloze
stroom brieven en andere documenten. Dit beeld moet zeer herkenbaar zijn geweest.
Het toenmalige bestuur in Indië werd vrijwel geheel vanuit Batavia geregeld. Alles
wat een plaatselijke bestuursambtenaar wilde doen, vereiste de goedkeuring van
de bureaus van de Algemene Secretarie in Batavia. Alle pleidooien aan het einde
van de negentiende eeuw voor decentralisatie van het bestuur ten spijt bleef deze
12
centralistische bureaucratie met haar enorme papierstroom gehandhaafd.
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Couperus heeft in De stille kracht naast de realistische beschrijving van de
ambtenarenwereld talrijke verwijzingen verwerkt naar toentertijd actuele zaken. Dit
is een wezenlijk kenmerk van Couperus' werkwijze. Als een fijnzinnige eclecticus
maakte hij gebruik van de actualiteit voor een zo realistisch mogelijke achtergrond
van zijn contemporaine romans. In zijn historische romans deed hij dat op een
vergelijkbare wijze met behulp van eigentijdse bronnen. Couperus liet weinig of
niets aan het toeval over. Dat bijvoorbeeld Van Naghel, de minister van Koloniën
in De boeken der kleine zielen, vroeger advocaat te Semarang is geweest, is geen
willekeurige, maar een bewuste keuze van Couperus. In Semarang was het
gerenommeerde advocatenkantoor van baron Sloet van Hagensdorp gevestigd en
de in 1891 aangetreden nieuwe minister van Koloniën, baron Van Dedem, was
13
advocaat geweest bij dit kantoor. Ik wil hiermee niet suggereren dat de figuur Van
Naghel geïnspireerd is op Van Dedem. Zó werkte Couperus naar mijn mening niet.
Maar ik wil alleen aangeven dat de combinatie ‘advocaat’ en ‘Semarang’ voor
Couperus' tijdgenoten plausibel was en daardoor bijdroeg aan een realistische
perceptie door de lezer.
In De stille kracht gaat het om Indische zaken die Couperus meestal zonder uitleg
noemt en zo kòn noemen omdat ze, zeker bij een deel van de lezers, bekend waren.
Voor ons zijn ze alleen met een nadere toelichting te begrijpen. Zo wordt in het
eerste hoofdstuk over Van Oudijck verteld dat hij moe was ‘van zijne berekeningen
der duitenkwestie - die afschaffing der duiten, door den Gouverneur-Generaal zijner
persoonlijke verantwoordelijkheid opgelegd als een kwestie van belang’ (p. 9). Bij
wet van 20 april 1855 was bepaald dat binnen vijf jaar de dubbele, hele en halve
duiten van de Nederlands-Indische munt uit de circulatie zouden worden gehaald.
Maar dit werd niet overal gedaan. Daarom werden bij wet van 22 juli 1899 - toen
Couperus dus in Indië was - voor geheel Java de duiten afgeschaft en op 15 maart
1900 uit de circulatie genomen. Dit vergde talrijke omrekeningen en aanpassingen
14
aan de 2½, 1 en ½ centstukken. In hetzelfde hoofdstuk maakt Van Oudijck met
vrouw en kinderen een rijtoer door Laboewangi. Het rijtuig voert het gezelschap
onder andere door de Chinese wijk waar ‘vooral trof een blanke paleisvilla van een
schatrijken ex-opiumpachter - rijk geworden in de dagen vóor de opium-régie’ (p.
38). In 1893 had het gouvernement in Indië besloten de opiumpacht te vervangen
door de zogenaamde opiumregie. De opiumpachters hadden met hun handel veel
macht en invloed verworven en hadden belang bij een zo groot mogelijk debiet voor
de opium. Hiertegen werd van verschillende kanten, onder andere door de
Anti-opiumbond, geageerd. Naar het voorbeeld van Frans Indo-China werd daarom
de opiumregie ingevoerd, waarbij de Staat de bereiding, verpakking en verkoop in
15
eigen beheer nam.
Het derde hoofdstuk van De stille kracht speelt te Patjaram waar de suikerfabriek
van de familie De Luce is gevestigd. De familie was ‘vroeger millionair, door de
laatste suikercrizis niet zoo rijk meer’ (p. 71). Toen in Europa de teelt van suikerbieten
werd gestimuleerd, leidde dit tot een zo sterke overproduktie en prijsdaling dat in
1884 een suikercrisis uitbrak. Verschillende suikerfabrieken op Java werden gesloten
of verkocht. Tegelijkertijd werden de aanplantingen in de riettuinen geteisterd door
16
een ziekte. Ten tijde van de suikercrisis verschenen in Nederland brochures waarin
met grote nadruk op het economisch belang van de suikercultuur in Indië werd
17
gewezen. Eind 1894, begin 1895 trad opnieuw een sterke daling van de suikerprijs

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

148
op. Belanghebbenden bij de suikerindustrie dienden verzoeken in bij de Indische
regering de suikerteelt te steunen tegen de oneerlijke concurrentie van de in Europa
18
gesteunde suikerbietenteelt. Overigens waren in de residentie Pasoeroean van
Couperus' zwager Valette verschillende suikerfabrieken gevestigd.
Ida van Helderen gaat ‘voor hare malaria naar Tosari’ (p. 141). Tosari was een
sanatorium in de residentie Pasoeroean, gelegen op 1700 meter in het
Tenggergebergte. Het werd omschreven als: ‘Zoowel voor lijders en herstellenden
aan malaria als voor die met aandoeningen van het darmkanaal, der lever en der
19
longen is Tosari zeer aan te bevelen.’ In hetzelfde hoofdstuk mijmert Eva Eldersma
over allerlei zaken, onder andere over ‘in Indië de opkomende kwestie der Indo's’
(p. 144). Hoewel de kinderen van gemengde relaties, de Indo's, dezelfde rechten
hadden als de volbloed-Europeanen, werden zij niet geaccepteerd en door de blanke
elite gediscrimineerd. Ze hadden veelal slechtbetaalde klerkenbaantjes of waren
20
aangewezen op liefdadigheid. Aan het einde van de vorige eeuw laaide de discussie
over de positie van de Indo's op met pleidooien voor beter onderwijs en grotere
toegankelijkheid van functies in het binnenlands bestuur.
In het zesde hoofdstuk met de dramatische scène van het sirih-spuwen voert
Couperus op geraffineerde wijze de spanning op met angstaanjagende
natuurbeschrijvingen en het gehuil van de ‘pontianaks’, de zielen van kleine kinderen
die huilen in de bomen. Volgens Oerip wordt de nieuwe put door de inlanders niet
gebruikt: ‘Want uit de nieuwe put rijst de vrouw met het bloedende gat in de borst...’
(p. 161) Waarschijnlijk is dit een verwijzing naar de Javaanse legende van de
‘poentianak’. Deze legende gaat over drie mooie zusters die onder een
pinang-sinagar-palm elkaars haar zaten te reinigen. De jongste werd getroffen door
een pinang-noot. De noot veroorzaakte een diepe wond onder in de rug van de
vrouw die daardoor een miskraam kreeg en een dood kindje baarde. Het gat in haar
rug werd door de bevalling groter en vormde met haar schaamdeel een
cilindervormige opening. De vrouw stierf en haar geest werd een spook in de
gedaante van een buitengewoon mooie vrouw met prachtig, lang haar, maar met
een gat in de plaats van het schaamdeel. Jaloers op vrouwen die moeder worden,
probeert zij hen te doden en het kind te doen verdwijnen. Daarom heet zij ‘poentianak’
21
(‘doen verdwijnen van kinderen’).
In het laatste hoofdstuk van de roman wordt Eva Eldersma geconfronteerd met
het lege, materialistische leven te Batavia. Belangrijke culturele evenementen vinden
niet meer plaats ‘en zij moest lachen om de rubriek: publieke vermakelijkheden, in
de Javabode, onder welke vermakelijkheden meestal geen andere keuze was te
doen dan uit drie, vier vergaderingen van aandeelhouders’ (p. 214). Ook dit heeft
Couperus niet verzonnen. In de Java-bode van bijvoorbeeld 5 oktober 1899 wordt
in de rubriek ‘Vermakelijkheden, vergaderingen enz.’ onder andere aangekondigd
een ‘Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de
Cultuur-maat-schappij Maswati’.

2. Anti-koloniale visie
Couperus heeft in De stille kracht niet louter een realistisch beeld willen schetsen
van
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de ambtenarenwereld in het toenmalige Nederlands-Indië. De visie die hij in de
roman heeft verwoord en verbeeld en die de verwikkelingen in het verhaal bepaalt,
maakt dat De stille kracht nog altijd boeit en nu gerekend wordt tot een van de beste
romans van Couperus. Over die visie of het thema schreef hij in 1919 aan W.F.C.
Timmermans: ‘De Stille Kracht geeft vooral weêr de geheimzinnige vijandschap van
Javaanschen grond en sfeer en ziel, tegen den Nederlandschen veroveraar. Deze
22
niet verborgen hostiliteit is een mystiek element in het boek.’
De Nederlandse overheersing van Indië wordt in De stille kracht voorgesteld als
een verschijnsel van decadentie. Zij is tot ondergang gedoemd, geheel volgens de
(naturalistische) wet van ‘bloeien, groeien en vergaan’. Begonnen als een
overwinning ‘in den glorietijd van zijn republiek, met de jonge kracht van een jeugdig
volk’ (p. 105), toen de Indische vorstendommen in verval waren, is zij onder invloed
van een jarenlange ondermijning door een voor de overheerser verborgen en niet
te doorgronden mystieke Oosterse kracht verzwakt en gecorrumpeerd. Het
binnenlands bestuur kan zich alleen handhaven door de brute kracht van geweld
of een dreiging daarmee. De uitvoerders van het bestuur, de ambtenaren, worden
slechts gedreven door de zucht naar promotie en materieel gewin. De Nederlanders
in Indië zijn moreel en fysiek in verval. Léonie van Oudijck is bij uitstek het toonbeeld
van decadentie en perversie. Zij wordt alleen getekend in haar lichamelijkheid,
geestelijk is zij leeg. Léonie is ‘van een stille, correcte perversiteit, fyziek en moreel’
(p. 26). Onder invloed van de stille kracht verliest zij haar volstrekte onverschilligheid:
ze wordt ‘hysterisch’ en ‘brutaal’ (p. 197). Léonie eindigt in Parijs waar zij leeft in
‘een onuitzegbare verdorvenheid’ (p. 215).
Al in het eerste hoofdstuk van De stille kracht wordt gesproken over ‘tijden van
algemeene malaise: de koloniën arm, de bevolking verarmd, de koffiecultuur slechter
dan ooit [...] Indië kwijnde’ (p. 33). Van Oudijck ziet niet het verval in Laboewangi:
die immense zuilenvilla's, getuigende van vroegere planterswelvaart verlaten, verwaarloosd, in verwilderde erven [...]. Treurig blankten de
verlaten huizen op, met portieken van pilaren, die in de woest vergroeide
erven spookten in de maan, als tempels van onheil...(p. 39-40)
De malaise heeft ook het karakter van de kolonist veranderd, zoals de oude mevrouw
De Harteman in Batavia aan Eva vertelt:
versomberd door het omslaan der kansen, door de teleurstelling, dat
hij niet spoedig zijn doel bereikte: zijn materialistisch doel van rijkdom.
En in die bitterheid scheen het, dat zijne zenuwen zich ook vernijdigden;
zooals zijn ziel versomberde, verslapte zijn lichaam en bood het geen
weêrstand aan het vernietigende klimaat...(p. 213)
De familie De Luce is getroffen door de suikercrisis. Zij probeert de aloude Indische
tradities te bewaren, maar het aureool van de grootmoeder, dochter van een Solose
prins, is verbleekt. Zij is in de ban van het dobbelspel, het ‘verderf, waarin
verongelukte de hoogheid der Javaansche geslachten’ (p. 87). Haar kleinzoon Addy,
de mooie verleider, is ‘als een mooi dier, in zijn ziel en zijn hersenen ontaard, maar
ontaard tot niets, tot éen groot niets, tot éene groote leêgheid’ (p. 76).
Het verval van de Nederlandse overheersing heeft in De stille kracht ook het oude
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adellijke geslacht van de Adiningrats aangetast: de Regent van Ngadjiwa gaat ten
onder aan zijn drank- en geldzucht, die beide met de overheerser worden
geassocieerd. Van Oudijck probeert het proces nog te keren, maar hij blijkt
machteloos. Langzaam maar zeker wordt hij zelf, de overwinnaar, overwonnen door
een voor hem ongrijpbare, niet te bestrijden kracht. Het motief van de
‘overwinnaar-overwonnen’ hangt in Couperus' werk nauw samen met de genoemde
wet van ‘bloeien, groeien en vergaan’ en de noodlottige invloed die uitgaat van een
23
langdurig verblijf op ‘bloedvreemden, zielvreemden grond’ (p. 106). Na de
manifestaties van de stille kracht begint Van Oudijck te geloven aan
eene stille kracht, die school waar wist hij niet, in Indië, in den grond
van Indië, in een diep mysterie, ergens, ergens - een kracht, die hem
kwaad wilde, omdat hij was Europeaan, overheerscher, vreemdeling op
den geheimzinnig heiligen grond. [...] En hij geloofde aan een haat, die
rondom hem walmde uit den haatdragenden grond, als een pest. Hij
geloofde aan [...] een stille kracht, een stille macht, vijandig aan ons
temperament, aan ons bloed, aan ons lichaam, aan onze ziel, aan onze
beschaving, aan al wat ons goeddunkt te doen en te zijn en te denken'
(p. 189-190).
In feite heeft Couperus in De stille kracht niet alleen het onvermijdelijke einde van
het Nederlands koloniaal bestuur in Indië verbeeld, maar ook de onmogelijkheid
ervan. Het is de vraag of Couperus' zwager, Gerard Valette, heeft bijgedragen aan
deze visie. Bastet, en later Marjolein Vierhouten, hebben gewezen op Valettes relatie
met Multatuli. Valette had weliswaar kritiek op Multatuli en de Max Havelaar, maar
volgens Bastet bewonderde hij in Multatuli ‘diens onkreukbaarheid [...] naast zijn
moed om de zijde van de verdrukte Indische bevolking te kiezen. Dit laatste nu moet
sterk onderstreept worden. In De stille kracht doet Couperus dit immers ook duidelijk.
Het vermoeden ligt voor de hand dat Couperus wat dit betreft in 1899 sterk onder
24
invloed van Valette moet hebben gestaan.’ Deze conclusie lijkt mij onjuist. Couperus
benadrukte in zijn omschrijving van het thema van De stille kracht het mystieke
element. En in 1921, toen hij de hulp van Valette bij het schrijven van de roman
herdacht, maakte hij een duidelijk voorbehoud: ‘hoewel het mystische element er
25
in niet zijn invloed was’. Maar dat is wel de kern van het boek! Bovendien hebben
noch Multatuli noch Valette het Nederlands koloniaal bestuur ooit ter discussie
gesteld. Het ging Multatuli erom de door zijn eigen inlandse Hoofden verdrukte
Javaan te verheffen en eerherstel voor zichzelf te verkrijgen. In De stille kracht gaat
het helemaal niet om de verdrukte Javaan, maar staan de Europeanen centraal die
ten onder gaan in een hun wezensvreemde omgeving.
Bastet en Marjolein Vierhout noemen in dit verband ook het artikel van Conrad
Th. van Deventer, getiteld ‘Een eereschuld’, verschenen in De gids van augustus
26
1899. Van Deventer rekende daarin voor hoeveel miljoenen Nederland in de loop
der jaren aan Indië heeft onttrokken en pleitte voor een geheel andere koloniale
politiek: een politiek niet van exploitatie, maar van ontwikkeling. De vele miljoenen
moesten weer terugvloeien naar Indië en besteed worden aan verbetering van het
onderwijs en versterking van de economische positie van de inlandse bevolking.
Het artikel van Van Deventer vormde een belangrijk keerpunt in de Nederlandse
koloniale politiek. Samen met andere publicaties gaf het de stoot tot de zogenaamde
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‘ethische richting’ die de koloniale politiek in de twintigste eeuw zou beheersen.
Couperus zal het artikel van Van Deventer ongetwijfeld gelezen hebben en met
zijn zwager hebben besproken. Maar de in zijn roman ontwikkelde visie is er niet
wezenlijk door beïnvloed. Immers, ook de ethische politiek stelt niet het koloniaal
bestuur ter discussie, maar alleen de inhoud ervan. Ook de ethische politici meenden
dat de Nederlanders in Indië een missie hadden te vervullen, nu weliswaar ten
dienste van de inlandse bevolking, maar nog altijd vanuit een Westers
superioriteitsgevoel. En dat wordt in De stille kracht juist ondergraven. De figuur
Van Helderen lijkt nog het dichtst bij de ethische richting te komen met zijn
opmerking:
Het proza is: een reusachtige maar uitgeputte kolonie, steeds uit Holland
bestuurd met éen idee: winstbejag. De werkelijkheid is niet: de
overheerscher groot in Indië, maar de overheerscher kleine armzielige
uitzuiger; het land uitgezogen en de werkelijke bevolking [...] neêrgedrukt
in de minachting van den overheerscher (p. 70).
Maar Van Helderen is niet de spreekbuis van Couperus of van de ‘implied author’.
Zijn geloofwaardigheid wordt ondermijnd door zijn passiviteit, cynisme en romantisch
gedweep. Bovendien voelt deze in Indië geboren creool zich niet verbonden met
het land en zijn bevolking; hij kent maar één verlangen: zich zo Europees mogelijk
te gedragen en eens Europa te bezoeken. De conclusie moet wel zijn dat de radicale
visie in De stille kracht niet is ingegeven door Valette of anderen, maar voortvloeit
uit het door Couperus zelf ingebrachte ‘mystieke element’ dat op zijn beurt weer
samenhangt met het in Couperus' werk verankerde noodlot. Het is het telkens
terugkerende Noodlot van het raadselachtige leven dat voor de mens niet te
doorgronden is en derhalve door hem ook niet te beïnvloeden is.

3. Structuur
Voor de structuur van De stille kracht greep Couperus terug op het beproefde model
van zijn vroegere romans Eline Vere, Noodlot, Extaze en Majesteit: grote
hoofdstukken die in paragrafen zijn onderverdeeld. Deze structuur heeft een sterk
toneelmatig karakter. De hoofdstukken zijn te vergelijken met bedrijven en de
paragrafen met scènes. De overgangen tussen de veelal korte paragrafen zijn dan
ook gradueel, zoals een scènewisseling in een toneelstuk. Daarentegen bestaat er
tussen de hoofdstukken een duidelijke, in de eerste plaats inhoudelijke, scheiding.
Opvallend genoeg heeft Couperus deze structuur na De stille kracht nooit meer
voor een roman gebruikt.
Het dramatisch karakter van de structuur keert terug in het verhaalverloop. De
eerste drie hoofdstukken vormen samen de inleiding waarin de hoofdpersonen
worden geïntroduceerd. De roman begint en eindigt met de hoofdpersoon: de
resident Van Oudijck. Het verschil tussen de grote, fysiek sterke en machtige resident
aan het begin en de oude, uitgebluste man aan het einde illustreert de desastreuze
werking van de stille kracht. In de romans waarin één hoofdpersoon het verhaal
domineert, gebruikte Couperus meestal dergelijke tegengestelde, de hele roman
28
omsluitende, scènes rond de hoofdpersoon.
Na de introductie van Van Oudijck en zijn gezin in hoofdstuk I volgen Eva
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Eldersma en haar clubje in hoofdstuk II en de familie De Luce te Patjaram in
hoofdstuk III. Een van de hoofdpersonen van het verhaal, de Regent Raden Adipati
Soerio Soenario treedt slechts een enkele maal op. Aan hem en zijn familie is geen
apart hoofdstuk gewijd. In overeenstemming met zijn rol blijft hij op de achtergrond.
Hij is immers sterk verbonden met de mystiek van de stille kracht die per definitie
in het verborgene werkt.
In het vierde hoofdstuk volgen de eerste verwikkelingen die vooruitwijzen naar
de stille kracht, zoals de anonieme brieven die Van Oudijck ontvangt. Het is opvallend
hoezeer de beschrijving hiervan is gesteld in termen die later zullen worden gebruikt
in de dramatische scène van het sirih-spuwen: ‘venijnig uit stille hoekjes uitgespogen
laster, nu een assistent-rezident, dan een controleur bekladderend; nu de Indische
hoofden, dan zijn eigen familie besmeurend’ (p. 100). Het dronken optreden van de
Regent van Ngadjiwa en zijn daarop volgende ontslag markeren het keerpunt. De
tegelijkertijd georganiseerde fancy-fair en passer-malam illustreren de
onoverbrugbare scheiding tussen Europeanen en inlandse bevolking. De resident
Van Oudijck triomfeert, maar het blijkt een Pyrrusoverwinning. De verteller laat er
geen onduidelijkheid over bestaan. De tweede paragraaf van het vierde hoofdstuk,
aan begin en eind gemarkeerd door een stippellijn, en als enige in de hele roman
in de tegenwoordige tijd gesteld, bevat een zeer expliciete vertellerstekst over de
stille kracht die schuilt ‘op dat eiland van geheimzinnigheid, dat Java is...’ (p. 105)
Toeval of niet deze paragraaf staat precies in het midden van het boek, hij vormt
29
het centrum ervan!
In de hoofdstukken V en VI volgt dan de manifestatie van de stille kracht. Ze
vormen een spiegelbeeld van de eerste twee hoofdstukken. Aan het begin eerst
Van Oudijck en dan Eva, nu eerst Eva en dan Van Oudijck. Deze volgorde heeft
uiteraard te maken met het langzaam toewerken naar het dramatisch hoogtepunt
van de roman: de badkamerscène met Léonie van Oudijck. Het laatste hoofdstuk
geeft de afwikkeling van het verhaal; de gevolgen van de stille kracht worden
duidelijk.
Voor de uitwerking van het verhaal in detail maakte Couperus, zoals in al zijn
romans, gebruik van allerlei vormen van herhaling, variërend van eenvoudige
woordherhalingen tot vooruit- en terugverwijzingen, parallellen en antithesen. De
belangrijkste en meest frequente woordherhaling is verbonden met de titel. Het
woord ‘stille’ daarin heeft twee betekenissen: ‘geen of weinig geluid voortbrengend’
en ‘zijn hoedanigheid niet openbarend’. De verschillende varianten van beide
woordvelden komen op een paar honderd plaatsen, verspreid door het gehele boek,
30
voor, op de meeste bladzijden meer dan eenmaal. Alleen al de eerste alinea bevat
negen variaties: ‘doodsche stilte’, ‘zwijgen’, ‘rust’, ‘geluideloosheid’, ‘stille’, ‘zonder
geluid’, ‘doodstil’, ‘stilte’ en ‘zwegen zij stil’. Doordat de twee woordvelden weer
verbonden zijn met andere, zoals ‘donker’, ‘avond’ en ‘nacht’, bestaat er in de roman
op woordniveau een zeer dicht net van inhoudelijke verbindingen. Het is een van
de middelen waarmee Couperus samenhang en eenheid in zijn werk bracht.
Uit het thema van De stille kracht volgt de belangrijkste antithese, die tussen
Oosten en Westen, of tussen Javaan en Europeaan. Couperus heeft deze
tegenstelling uitgewerkt in de beschrijvingen, de gebeurtenissen en in de personages,
zowel in hun typering als in hun optreden. Als in het eerste hoofdstuk Van Oudijck
's avonds in gedachten
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verzonken over de zee uitkijkt, denkt zijn Javaanse hoofdoppasser: ‘Zoo vreemd,
die Hollanders...Wat denkt hij nu...Waarom doet hij zoo...Juist op dit uur op deze
plek...De zeegeesten waren nu om...[...] Het is hier niet goed, het is hier niet goed...’
(p. 11). Dit soort onbegrip, veroorzaakt door het grote culturele verschil, komt
veelvuldig in De stille kracht voor. Eva haalt het dochtertje van haar hulp Saïna in
huis, maar moet haar na een paar dagen weer laten gaan. Zij begrijpt niet waarom,
totdat de kokkin het haar zegt. Eva had het kindje Melati genoemd, een naam alleen
gebruikt voor ‘dansmeisjes’:
Het waren kleine voorvallen, zoo in haar dagelijksch leven van
huisvrouw, anecdoten in hare huishouding, maar zij werd er bitter om,
omdat zij er in voelde een scheiding, die altijd bestond tusschen haar en
de menschen en dingen van Indië. Zij kende het land niet, zij zoû de
menschen nooit kennen. (p. 158)
Sommige Europeanen proberen tegen beter weten in hun gewoonten te handhaven,
terwijl het Indische klimaat een andere levensstijl vraagt. Eva probeert ‘zooveel
Europeesch element als maar mogelijk’ (p. 45) om zich heen te verzamelen. Haar
dinertjes zijn, net als de door haar georganiseerde toneelvoorstellingen en fancy-fair,
geheel Europees:
[...] zij eischte, dat hare heeren in rok kwamen en niet in hun
Singaporesche jasjes, zonder hemd. Zij stelde rok en witte das in, en zij
was onverbiddelijk. [...] Maar hare arme heeren stribbelden tegen, pufden
de eerste maal, kregen congestie in hun hoogen boord [...]
Maar toen men eerst een paar maal gepufd had in dien rok en dien hoogen
boord, vond iedereen de dinertjes van mevrouw Eldersma verrukkelijk,
juist omdat ze zoo Europeesch werden gehouden. (p. 47)
In Batavia is het niet anders. Een receptie daar betekent ‘zich warm aankleeden in
Europeesch toilet, dat was het verschrikkelijke uur van Europeesch even meêdoen
met salon-beschaving en wereldschheid’ (p. 211).
Vooral de resident Van Oudijck en Eva Eldersma zijn de vertegenwoordigers van
het ‘Europeesche element’. Door de figuur van Eva heeft Couperus het thema van
de roman verbreed en verdiept. Het gaat in De stille kracht niet alleen om de
ambtenaren van het koloniaal bestuur, maar om alle Europeanen. Voor hen allen
is Indië wezensvreemd en daardoor vijandig. Couperus heeft de lotgevallen van
Van Oudijck en Eva weliswaar in twee afzonderlijke lijnen uitgewerkt, maar die lijnen
lopen parallel. In hun overeenkomst versterken zij elkaar, in hun verschil verbreden
en veralgemeniseren zij het thema van de roman.
Een voorbeeld van een overeenkomst is dat de tegenstelling Europees-Indisch
zowel het gezin van Van Oudijck als het groepje van Eva beheerst en uiteindelijk
uiteen doet vallen. Van Oudijck en Eva raken beiden in een isolement en blijven
alleen achter. Hoewel Van Oudijck ‘alles wat half-bloed was’ haatte (p. 99), hebben
al zijn kinderen, ook zijn vermeende zoon si-Oudijck, gemengd bloed en is zijn vrouw
Léonie in Indië geboren. Onder invloed van de gebeurtenissen valt het gezin in
onderlinge jaloezie, achterdocht en haat uiteen. Ook Eva's groepje is een mengeling
31
van Europees en Indisch bloed en valt uiteen door onderlinge achterdocht.
In hun onderscheiden karakter en rol vertegenwoordigen Eva en Van Oudijck de
twee kanten van de Europeaan. Eva is een ‘sensitieve vrouw’ (p. 179) die alles
gevoels-
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matig benadert. In de passages over haar is het werkwoord ‘voelen’ het centrale
32
woord. Zij heeft een poëtische kijk op Indië waarin ze vrij snel teleurgesteld wordt.
Later leert zij de schoonheid van het land zien en waarderen. In haar pogingen de
artistieke levenswijze die zij in Nederland gewend was, in Indië voort te zetten, gaat
zij ten onder. Eva is ‘te Europeesch, te artistiek [...] om met welbehagen rustig te
leven in een Indische binnenstad [...] in een klimaat, dat haar ziek maakte; een
natuur, die haar overweldigde; een omgeving, antipathiek’ (p. 153). Zij krijgt heimwee
naar Holland en lijdt aan spleen. Eva is weliswaar gevoelig voor de geheimzinnige
kracht van Indië, maar zij kan het land en haar angstgevoelens toch niet doorgronden.
Van Oudijck is het type van de rationele Europeaan. Alles beredeneert hij met
verstand en logica. In de passages over hem is het werkwoord ‘zien’ het centrale
33
woord. Wat tegen zijn westerse logica indruist, ziet hij niet of ontkent hij
eenvoudigweg. De stille kracht treft hem in zijn zwakste punt: zijn huis en huisgezin.
Als resident bestuurt hij een heel gewest, maar dicht bij huis, in zijn gezin is hij
ziende blind:
[...] en voor zijne vrouw was hij zoo blind, Léonie had hij zoo altijd blijven
zien in de rust van hare glimlachende onverschilligheid [...]. Hij hield van
zijn vrouw [...] en daar hij haar in gezelschap steeds bijna stil zag [...]
blikte hij nooit in den verdorven afgrond, die haar ziel was. Trouwens, hij
was thuis geheel blind. Hij had thuis die volslagen blindheid, die zoo
dikwijls hebben mannen, zeer kundig en bekwaam in betrekking en
werkkring, gewend scherp om te blikken in het wijde perspectief van hun
arbeidsveld [...] (p. 100-101)
Maar ook voor de stille kracht heeft hij geen oog: ‘Hij was blind voor het leven, dat
er werkt onder het leven. [...] Hij geloofde alleen aan wat hij zag met het open oog’
(p. 104). Zijn streven het geslacht van de Adiningrats voor de ondergang te behoeden
is ‘een ideaal van Westerling in het Oosten, en van Westerling, die het Oosten zag,
zooals hij het zien wilde en alleen zien kon’ (p. 115).
Het motief van het ‘zien’ komt ook voor in de confrontaties van Van Oudijck met
de Regent en zijn familie. Bij elke confrontatie blikt men elkaar in de ogen, maar
ziet men andere dingen of langs elkaar heen. Het is symbolisch voor het onbegrip
tussen de twee mannen en de twee werelden die zij vertegenwoordigen. In de
beschrijving van de Regent Soenario wordt sterk de nadruk gelegd op zijn
34
geheimzinnige blik. In zijn eerste confrontatie met Van Oudijck staren zijn ogen
‘als zag hij verre dingen, door Van Oudijck heen’ (p. 51). De wijze van kijken toont
hun onderlinge verschil:
Zij zagen elkaâr strak aan, en de kalme, flinke blik van Van Oudijck
ontmoette den transe-vonk van den Regent. (p. 52)
Ook in de confrontaties met de Regent van Ngadjiwa en later met diens moeder
35
spelen starende ogen een belangrijke rol. Pas als het te laat is, leert Van Oudijck
‘dingen te zien om hem heen, waarvoor hij blind was geweest in zijn stoere kracht
van heerschman en hooghartig hoofdambtenaar’ (p. 206). En de roman eindigt heel
toepasselijk met de ‘doffen, belangeloozen blik’ van Van Oudijck tegenover het
‘kijken met zijn grijnslach’ van de grote hadji (p. 218, 226).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

155

4. Islam
Het mystieke element in De stille kracht is nauw verbonden met de islam. Volgens
Snouck Hurgronje kenmerkte de islam in Indië zich door ‘eene groote voorliefde
voor mystieke bespiegling [...] die bij de lagere klassen samengaat met velerlei grof
36
bijgeloof.’ Couperus heeft het islamisme in zijn roman een anti-koloniale lading
gegeven door het nadrukkelijk te verwerken in de typering van de Regent Soenario,
door het optreden van de geheimzinnige figuur van de hadji en door toespelingen
op het Pan-islamisme. Ook hiermee sloot Couperus aan bij de actualiteit.
Aanvankelijk meende men in Indië met een zachtmoedige vorm van Islam van doen
te hebben. Maar in 1883 waarschuwde de arabist Snouck Hurgronje, adviseur van
de gouverneur-generaal en later hoogleraar in Leiden, tegen deze opvatting:
Kunt ge niet gelooven, dat het buskruit is, waarmeê gij speelt, voordat de
lont erin gestoken wordt? Dat dit buskruit, eenmaal ontbrand, zijnen gloed
ook aan de minder ontvlambare brandstof in zijne omgeving zal
mededeelen? Dat bijna alle bewegingen, die men gevaarlijk acht voor de
klassieke Indische RUST, van moslimschen ijver uitgaan, is overbekend.
Tot de Javaansche volkslitteratuur behooren geschriften over het laatste
der dagen, waarin met waren wellust wordt stilgestaan bij de schets van
al de ellende, die men den Hollanders en anderen ongeloovigen zal
aandoen, dán als men kan.
In de Menangkabausche Oendang-oendang wordt niet alleen de komst
der ‘Satansche Hollanders’ als een aanval op den Islâm voorgesteld,
maar ook herinnerd dat het de plicht is der moslims, de broeders in het
geloof te helpen en alle kâfirs te haten. Volken, die zulke voorstellingen
scheppen en zich erin verlustigen, zijn zeker wel als brandstof te
beschouwen. Het buskruit zijn dan de hadji's, die hunnen geloofstrots in
Arabië verlevendigden; ook de Arabieren, die in Indië ten handel komen
en de leerlingen, die zij daar vormen. En de lont? Die ontbreekt gelukkig
vooralsnog. En de Hemel beware er de oppervlakkige beoordeelaars van
den Oost Indischen Islâm voor, om van haar te moeten leeren, dat waarlijk
37
ook Javanen en Maleiers Mohammedanen zijn!
38

In deze lijn ligt Couperus' beschrijving van de gedachten van Soenario:

Zijn oogen, achter in Van Oudijcks rug, priemden met een mysterie van
haat den Hollander toe, den minnen Hollander, den burgerman, den
onreinen hond, den goddeloozen Christen, die niet hàd aan te roeren met
eenige voeling van zijn vuile ziel iets van hèm, van zijn huis, van zijn
vader, van zijn moeder, van hunne oer-heilige edelheid en adel...ook al
hadden zij altijd gebogen onder den druk van wie sterker was...(p. 53)
Ook het Pan-islamisme waarover Van Oudijck in de krant leest (p. 39), was rond
1900 actueel en werd als een serieuze bedreiging voor het Nederlands koloniaal
bestuur gezien. Deze beweging, geïnspireerd en gesteund vanuit Turkije, had tot
doel de mohammedanen overal ter wereld te verenigen, ook in politieke zin, en
vanuit die eenheid de suprematie van de islam te vestigen. Illustratief voor de onrust
die de beweging in Indië teweeg bracht, waren de aanhoudende problemen met de
Turkse consul. De consul Kiamiel Effendi werd op aandringen van de Nederlandse
regering in december 1898 teruggeroepen ‘wegens de openlijk door hem gedreven
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panislamistische propaganda’. Tegen zijn opvolger, Emin Bey, werden vrij snel na
39
zijn aantreden dezelfde beschuldigingen geuit.
Als hèt symbool van het fanatieke islamisme werd de hadji beschouwd, de moham-
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medaan die de bedevaart (hadj) naar Mekka had volbracht en na terugkeer de
40
Arabische tulband en meestal ook witte Arabische kleding droeg. Aanvankelijk
maakten slechts enkelen uit Indië de bedevaart. De tocht per zeilboot was lang en
zeer moeilijk. Maar na de opkomst van de stoomboot ondernamen duizenden per
jaar de reis naar Mekka. Regelmatig gingen in Indië en in Nederland stemmen op
om de toenemende stroom in te dammen of het dragen van hadjikleding te verbieden.
Nog in maart 1899, enkele weken vóór Couperus' aankomst in Indië, werd een
41
discussie over het onderwerp gevoerd in De locomotief en de Java-bode.
Ironisch genoeg is in De stille kracht de vermeende zoon van de resident,
si-Oudijck, ‘stil [!] agent’ (p. 92) van goedkope stoombootondernemingen die op
Mekka varen. Maar belangrijker is het verschijnen van de witte hadji op enkele
cruciale plaatsen in de roman: na de tafeldans, 's nachts in Patjaram, aan het einde
van hoofdstuk IV, als Van Oudijck meent alles weer onder controle te hebben, vlak
vóór het sirihspuwen en aan het slot van het boek. Deze geheimzinnige, zwijgende
verschijning is door zijn witte tulband en kleding tegelijkertijd de meest zichtbare
manifestatie van de stille kracht.

Adres van de auteur: Constantijn Huygens Instituut, Postbus 90754, NL- 2509
LT's-Gravenhage
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Boekbeoordelingen
Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen: een
wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren / door Gerardus
Henricus Petronella Sonnemans. - Boxmeer : G. Sonnemans, 1995. - 2
dl. (306, 265 p.). ; 24 cm ISBN 90-9008474-6
Uitvoerige theoretische en kritische reflecties over wezen en doel van de literatuur
zijn zeldzaam in de Middelnederlandse letterkunde. Men kan verwijzen naar
Boendales bekende poëticale hoofdstuk in het derde boek van Der leken spieghel,
naar Maerlants bekende uitval tegen de borderes in de vierde partie van zijn Spiegel
historiael en naar het recentelijk opnieuw uitgegeven Deen gheselle calengiert den
1
anderen die wandelinghe. Veruit de meeste poëticale uitspraken vindt men echter
in de prologen, waar de auteurs vaak vrij uitvoerig uitspraken doen over hun
bedoelingen en beweegredenen, hun literaire opvattingen, het publiek dat ze voor
ogen hebben, hun inspiratiebronnen enzovoorts.
Hoewel de prologen dus interessante informatie geven over de literaire opvattingen
van onze middeleeuwse auteurs, zijn ze tot nog toe niet het voorwerp van enige
synthetische studie geweest. Uiteraard ontbreken de - soms zeer diepgravende analyses van sommige specifieke prologen niet (men denke slechts aan de
Reynaert), maar een algemeen overzicht, dat meteen ook het Middelnederlandse
literatuurbeschouwende discours voor een groot deel in beeld zou brengen, ontbrak.
Met zijn dissertatie heeft Gerard Sonnemans deze leemte nu in een belangrijke
mate opgevuld.
Zoals zijn titel het al aangeeft, heeft Sonnemans zich tot de versprologen beperkt.
En ook binnen deze groep heeft hij zich beperkingen opgelegd door alle prologen
bij lyrische en dramatische teksten, en bij teksten die korter zijn dan 250 regels, uit
te sluiten. Ook prologen binnen literaire werken, door Sonnemans subprologen
genoemd, - men denke bijvoorbeeld aan de prologen op de diverse boeken van de
Roman van Heinric en Margriete van Limborch of aan de boeiende prologen in het
Leven van Lutgart - heeft hij niet meegenomen. Toch komt hij nog aan een corpus
van 126 prologen, dat qua omvang zeker representatief moet worden geacht. Deze
prologen zijn in het tweede deel van het proefschrift afgedrukt, en alleen al om deze
kostbare verzameling moet men Sonnemans zeer dankbaar zijn.
Het proefschrift zelf valt in twee delen uiteen. In het eerste deel
(‘Standpuntbepaling’) bezint Sonnemans zich uitvoerig over de opzet en de methode
van zijn onderzoek. Hij gaat na in hoeverre de prologen als afzonderlijke literaire
entiteiten afgebakend kunnen worden en of poëticale theorieën die in de
Middeleeuwen in hoog aanzien stonden, zoals de klassieke retorica, de
middeleeuwse Latijnse artes poeticae en de accessus-traditie, de moderne
onderzoeker een handvat kunnen bieden om de middeleeuwse volkstalige prologen
te onderzoeken. Sonnemans komt, mijns inziens zeer terecht, tot de conclusie dat
deze geschriften niet geschikt zijn als uitgangspunt voor verder prologenonderzoek.
Deze conclusie brengt hem ertoe zelf een analysemodel te construeren waarmee
hij de poëtica van de proloog kan beschrijven.
Sonnemans gaat hierbij uit van de premisse dat prologen zoveel
gemeenschappelijke kenmerken hebben, dat men kan spreken van een
proloogregister, een geheel van ongeschreven literaire conventies die de auteurs
in hun hoofd hadden wanneer zij een proloog vervaardigden. Bij de reconstructie
van dit register richt Sonnemans zich vooral op wat hij de ‘gedachteeenheden’
noemt, een beperkt aantal grotere semantische entiteiten (men zou ook van ‘thema's’
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kunnen spreken) die samen het proloogregister constitueren. Sonnemans
onderscheidt er zeven: het prolooggebed, de autobiografie (de auteur spreekt over
zichzelf), het publiek (de auteur richt zich tot zijn geïntendeerde publiek), algemene
literatuuropvattingen, inspiratiebronnen, de inhoudelijke introductie van de narratio
en passages die het nut van de
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narratio in het licht stellen. Een achtste gedachte-eenheid komt slechts in één enkele
proloog voor (en haar registraal statuut lijkt me dan ook betwistbaar): het gaat om
de verzen 55-58 van Boendales Van den derden Eduwaert, waarin de relatie tussen
de hoofdtekst of narratio en de proloog zelf (ofwel, om met Genette te spreken, de
‘paratekstuele’ functie van de proloog) gethematiseerd wordt: ‘Dit so heet ene prologe
Daer ic u eens deels in toge Die materie die hier na Volghet also ict versta’.
Elk van de bovengenoemde gedachte-eenheden vormt dan het onderwerp van
een hoofdstuk in het tweede deel (‘Rubrieken’). Die hoofdstukken worden steeds
op dezelfde wijze ingedeeld: eerst wordt de gedachte-eenheid ten overstaan van
de overige afgebakend, vervolgens worden de belangrijkste algemene aspecten
van zo'n gedachte-eenheid besproken, dan komen de verschillende categorieën en
subcategorieën aan bod en tenslotte wordt nagegaan welke de functies van de
bestudeerde gedachte-eenheid zijn geweest. Als voorbeeld geef ik het hoofdstuk
over het prolooggebed. De afbakening tegenover de overige gedachte-een-heden
is hier doorgaans vrij eenvoudig, doordat het om dat onderdeel van de tekst gaat,
waarin de auteur zich tot God, Maria of een of andere heilige richt. Onder het kopje
‘algemene aspecten’ gaat Sonnemans vervolgens in op de vraag hoe deze
‘geadresseerden’ aangeroepen of beschreven wordt, en ook op de omvang en de
structuur van prolooggebeden. In de paragraaf ‘Categorieën’ geeft hij een typologie
van de prolooggebeden: lofgebeden en dankgebeden blijken maar zelden voor te
komen, de belangrijkste categorie vormen de smeekbeden die dan nog eens in
inspiratiebeden, voorspraakbeden en persoonlijke beden kunnen worden
onderverdeeld. Ten slotte komt dan de functie van de prolooggebeden aan bod:
naast hun primaire functie (vragen om inspiratie e.d.), blijken ze ook vaak een formele
functie te hebben doordat ze belangrijke overgangen binnen de proloog of de
overgang van proloog naar narratio markeren, Bovendien lijken ze ook vaak te
passen binnen de strategie van de auteur om zich van de welwillendheid van zijn
publiek te verzekeren. Zo worden ook de overige gedachteneenheden in de zes
volgende hoofdstukken systematisch afgewerkt, waarna dit boek met een hoofdstuk
‘Balans en perspectief’ een Engelse samenvatting, een bibliografie en een index
wordt afgerond.
Wat ik in Sonnemans' studie zeer bewonder, is de doordachte wijze waarop hij
over methodische kwesties reflecteert, de zorgvuldige afwegingen die hij maakt
tussen de voor- en nadelen van een bepaalde démarche, en de consequentie
waarmee hij vervolgens de eenmaal genomen methodische beslissingen ten uitvoer
brengt. Deze voorkeur voor methodische reflecties komt ook in andere Nijmeegse
proefschriften (Paul Wackers, Anda Schippers) voor, zodat men hier wellicht van
een beginnende Nijmeegse traditie mag spreken. Ik leg hier graag enige nadruk op
omdat de medioneerlandistiek doorgaans niet uitblinkt in omstandige theoretische
bespiegelingen en het contact met de theoretische literatuurwetenschap - zo ze dat
ooit heeft gehad - nagenoeg helemaal verloren heeft.
Maar toch moet ik bekennen dat juist datgene waarvoor ik Sonnemans hoor te
prijzen (en ook prijs), zijn zin voor methodiek en systematiek, er wellicht
verantwoordelijk voor is dat zijn boek in mijn ogen minder spannend - laat ik maar
zeggen: saaier - is geworden dan het had kunnen zijn. ‘Spannend’ en ‘saai’ zijn
natuurlijk geen categorieën waarmee men een wetenschappelijk werk hoort te
beoordelen, en ik besef zeer goed dat ik nu de verdenking op mij laad zelf ook al
te zeer door het vigerende, weinig theorie-minnende medioneerlandistische
paradigma te zijn besmet. Wat ik in Sonnemans' dissertatie echter mis, is - om het
nu op een wat ouderwetse manier te formuleren - belangstelling voor de proloog
als literatuur, voor de wijze waarop middeleeuwse auteurs in hun prologen concreet
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met taal hebben gewerkt. Sonnemans is daarentegen op zoek naar het
boven-individuele proloogregister, naar een abstract patroon dus, dat nog abstracter
wordt doordat hij dat proloogregister niet op het lexicale vlak van woorden en
combinaties van woorden, maar op dat van de gedachteneenheden beschrijft.
Ik blijf hier even bij stilstaan want Sonnemans aandacht voor het ‘(proloog)register’
is - zoals hij zelf aangeeft (p. 61-62) - vergelijkbaar met mijn proefschrift over
Hadewijch, waarin ik eveneens heb gepoogd de Strofische Gedichten van de
2
Brabantse mystica als registrale poëzie te beschrijven. Maar er is ook een belangrijk
verschil. Want al heb ik daar ook aandacht
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geschonken aan grotere semantische eenheden (‘gedachte-eenheden’), toch bewoog
mijn analyse zich vooral op het talige niveau, en lag de nadruk op de variatie, op
de wijze waarop Hadewijch met een beperkte woordenschat bekende ‘gedachten’
steeds anders had geformuleerd. Sonnemans' 126 prologen moeten echter vooral
dienen als leveranciers van bouwstenen voor de constructie van het proloogregister:
in dat opzicht is - zoals hijzelf op p. 266 zegt - het belang van de ene proloog nooit
groter of kleiner dan dat van de andere proloog, terwijl ook hun onderlinge
chronologie er weinig toe doet. De wijze waarop de middeleeuwse auteurs, in de
tegenovergestelde richting, met het proloogregister zijn omgegaan, blijft echter
grotendeels buiten beeld. Dat ook dat een interessante onderzoeksvraag is, daarvan
is Sonnemans zich overigens bewust: zijn boek eindigt (!) niet voor niets met een
hulde aan ‘het vakmanschap van “de” Middelnederlandse auteurs’ (p. 282;
Sonnemans' aanhalingstekens), waarbij dat generaliserende en abstraherende ‘de’
hem overigens wel typeert. Want uiteindelijk moet het mijns inziens toch gaan om
de grotere of geringere creativiteit en literaire gevoeligheid van individuele auteurs:
van Penninc, van Willem die Madocke makede, van de Beatrijs-dichter, van Willem
van Hildegaersberch en van al die anderen die met meer of minder talent hun publiek
tot lezen en/of luisteren trachtten te verleiden. Over hun literaire tics en tricks, over
de manieren waarop ze met hun collega's hebben gepolemiseerd of hen hebben
gekopieerd, met andere woorden: over hun omgang met het proloogregister, daarover
komt men in dit proefschrift maar weinig te weten. Hoewel Sonnemans in zijn
‘Standpuntbepaling’ en ook in zijn slothoofdstuk ernstige argumenten aangeeft
waarom hij aan deze zaken geen aandacht heeft besteed, vind ik het jammer dat
de ijzeren consequentie waarmee hij zijn methodologische uitgangspunten trouw
is gebleven hem heeft belet op interessante literair-historische samenhangen in te
gaan of - waarom niet ? - de grotere of geringere kunstvaardigheid van afzonderlijke
middeleeuwse auteurs in het licht te stellen. En ook vraag ik me af - en hier beweeg
ik mij nu weer binnen de door Sonnemans zelf getrokken krijtlijnen - of zijn geringe
aandacht voor de concrete verschijningsvorm van de tekst hem op sommige plaatsen
niet tot al te haastige of dubieuze interpretaties heeft gebracht.
Zo is er mijns inziens geen reden om aan te nemen dat de uitspraken over de
Brabantse hertogen in de prologen van de Brabantse Yeesten en de Cornicke van
Brabant als aanduidingen van een ‘beoogd primair publiek’ (p. 150) mogen worden
opgevat. Wat de Brabantse Yeesten betreft, is Sonnemans wellicht door een foutieve
interpretatie van het ww.belieghen (niet ‘leugens vertellen aan’, maar ‘leugens
vertellen over’) tot deze opvatting gekomen. Dat Melis Stoke zich als schrijver van
een rijmkroniek zou excuseren voor een bezigheid ‘die maatschappelijk gezien niet
overal even hoog gewaardeerd werd’, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk en de parafrase
van het citaat op p. 123 onnauwkeurig en daardoor tendentieus. Dat Maerlant met
zijn uitval in de proloog van zijn Rijmbijbel één collega-dichter (enkelvoud) geviseerd
zou hebben (p. 158), is onjuist: de (rijm)woorden smeker en verrader moeten hier
3
als meervoud worden opgevat. In de proloog van het Gruuthusegedicht O
almoghende God Emanuel is niet de auteur die zinspeelt op zijn fysieke beperkingen
aan het woord (p. 162-163), maar een acteur, die zich voordoet als een (oude)
eremiet. En dat de auteur van het schitterende eerste Gruuthusegedicht (Const,
cracht, wille sonder daet) in zijn proloog ‘zijn weinig middeleeuwse opvattingen over
literatuur en kunstzinnigheid met een sterk staaltje compositie en stilistiek kracht bij
wil zetten’ en zich als een aanhanger van ‘kunst-om-de-kunst’ zou profileren (p.
184) is niet alleen verbazend, maar ook onjuist. Bevinden we ons met het
Gruuthusehandschrift immers niet - zoals het recente onderzoek duidelijk heeft
4
gemaakt - op de drempel van de rederijkerstijd? Als we daar rekening mee houden,
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dan wordt in deze op het eerste gezicht uitzonderlijke, en zelfs ‘onmiddeleeuwse’
proloog veel duidelijk: de triomfantelijke opening met het woord Const bijvoorbeeld,
niet ‘kunst’ in onze moderne betekenis natuurlijk, maar const als ars, als beheersing
van een techniek, een woord dat in de poëticale exposés van de rederijkers, van
de beoefenaars van de const der rhetoriken, een grote toekomst tegemoet gaat. In
deze proloog kondigt zich het typische rederijkersdiscours aan, compleet met het
rijm van jonst op const, de gekunstelde (of kunstige) zegging en het bijbelse beeld
van de margrieten die voor de zwijnen worden gezaaid, een zegswijze die we onder
andere ook in een refrein van Anna Bijns over hetzelfde thema, met als stok Tes
verlooren Rosen voor soghen gestroydt, kunnen aantreffen.
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Dergelijke foutieve interpretaties lijken mij tekenend te zijn voor een benadering die
literaire teksten meer als middelen voor de constructie van een theoretisch bouwsel
beschouwt, dan als de centrale objecten van het literair-historische onderzoek zelf.
Maar toch wil ik Sonnemans daar niet te zwaar om vallen. Want wat hij geeft, is veel
en waardevol. Dank zij hem zijn de Middelnederlandse versprologen voor het eerst
verzameld, beschreven en in kaart gebracht. Zijn boek is een formidabele uitnodiging
voor verder onderzoek. Laten we dan ook hopen dat de medioneerlandistiek deze
kans niet zal laten liggen.
Frank Willaert

Proeven van bekwaamheid : Jacob van Maerlant en de omgang met zijn
Latijnse bronnen / Petra Berendrecht. - Amsterdam : Prometheus,
1996.-372 p. ; 22 cm. - (Nederlandse literatuur en cultuur in de
middeleeuwen, ISSN 0926-9746 ; 14) - Ook verschenen als proefschrift
Rijksuniversiteit Leiden, 1995. ISBN 90-5333-422-X Prijs: ƒ 55, Hoewel mij niets bekend is van een Maerlantjaar - al stierf Maerlant, zo wordt gezegd,
in 1296 - kende 1996 een opvallende start. In kort tijdsbestek verschenen twee
lijvige boeken over deze ‘vader der Dietsche dichteren algader’ en meest productieve
middeleeuwse schrijver, Jacob van Maerlant: Berendrechts Proeven van
bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen en Van
Oostroms Maerlants wereld. Proeven van bekwaamheid is uitgegeven binnen de
serie Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, maar gelukkig op mooier
papier dan een aantal andere bundels in die reeks. Het boek is bijzonder goed
ontsloten door uitvoerige bijlagen en registers, die tezamen met noten en bibliografie
maar liefst 140 pagina's beslaan.
Berendrecht stelt Maerlants omgang met zijn Latijnse bronnen centraal, en wel
voor Alexanders Geesten (hoofdstuk 2), de Rijmbijbel (zowel het Scolastica-deel,
hoofdstuk 3, als de Wrake van Jerusalem, hoofdstuk 4) en Spiegel Historiael
(hoofdstuk 5). Het onderzoek begint met de vraag welke bronnen hij heeft gebruikt,
om te vervolgen met: wat nam hij daaruit over, hoe heeft hij dat bewerkt, en waarom?
Deze vragen, of: Maerlants keuzen en motivatie, vormen de grondslag van het boek.
De selectie van Maerlants werken wordt verantwoord in de inleiding (hoofdstuk 1).
Allereerst is natuurlijk dat deel van het oeuvre uitgesloten dat teruggaat op een
niet-Latijnse bron. Een tweede selectiecriterium betreft de stand van onderzoek.
Van de op Latijnse bronnen gebaseerde werken van Maerlant zijn het juist
Alexanders Geesten, Rijmbijbel en Spiegel Historiael waarvoor geldt dat het
onderzoek verouderd en/of onvolledig is. Met het beschikbaar komen van edities
van middeleeuws-Latijnse bronnen en dankzij stu-
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dies naar middeleeuwse tradities is er thans veel nieuw materiaal aanwezig. Ook
ontbrak het aan een totaalbeeld van Maerlants vertaal- en werkwijze, ‘waardoor het
lastig is de bijzonderheid van gegevens uit deelstudies naar waarde te schatten’ (p.
10). Ontbrak, want in het neerzetten van een totaalbeeld is Berendrecht mijns inziens
zeker geslaagd: met deskundigheid en oog voor details toont ze overeenkomsten
tussen Latijnse bronnen en de Middelnederlandse teksten, legt ze uit wanneer
Maerlant ingrijpt en wat zijn motivate daarvoor zou kunnen zijn. Omdat ze haar boek
aanbiedt als een bundel van vier studies, zullen ze hier afzonderlijk worden
besproken.
De eerste studie, over de bronnen van Alexanders Geesten, is de uitvoerigste.
Maerlant schreef dit werk tussen 1257 en 1260. Als hoofdbron fungeerde de
Alexandreis van Walter van Châtillon, van ruim tachtig jaar eerder. Maerlant gebruikte
daarnaast nog tal van andere werken (ook ‘niet-Alexander’-bronnen) ter aanvulling,
bijvoorbeeld de Zacher- of Julius Valerius-Epitome, de Epistola Alexandri ad
Aristotelem, glossen en Ovidius' Metamorphosen. Berendrecht baseert haar
onderzoek op Francks inleiding tot zijn editie (1882), en stelt zichzelf ten doel deze
negentiende-eeuwse studie ‘aan de huidige (verbeterde) stand van onderzoek te
toetsen en de witte plekken die bij hem nog voorkomen, in te kleuren’ (p. 14). Met
verve slaagt Berendrecht hierin: de passages waarin Maerlant iets toevoegt ten op
zichte van Châtillons Alexanderverhaal, worden besproken, in categorieën ingedeeld,
en in bijna alle gevallen aan een bron toegekend. In tweede instantie probeert ze
Maerlants bewerkingstechniek te formuleren.
Uit de analyse blijkt dat Maerlants bewerking van de Alexandreis zelf zich laat
omschrijven ‘in termen van vereenvoudiging van de stijl, doorzichtigheid van de
structuur, en aansluiting bij het kennisniveau en de (literaire) belevingswereld van
een lekenpubliek’ (p. 81). De niet-Alexandreis-passages heeft hij er zorgvuldig
ingelast, en hij brengt daarnaast zelf dingen in: zo voegt hij een zekere ‘verhoofsing’
toe en past het. Alexanderbeeld enigszins aan door hem iets meer te idealiseren.
Uit de analyse komt ook naar voren dat Maerlant met zijn bronnen verschillend te
werk ging. Berendrecht verdedigt een vrijere bewerkingswijze bij Maerlant ten
opzichte van zijn additionele bronnen: hij vertaalt niet woordgetrouw en comprimeert.
De vraag naar het waarom wordt enerzijds verklaard door de functie van deze
toevoegingen. Ze zijn aanvullend, bedoeld ter verlevendiging van het verhaal of
voor kennisoverdracht. Anderzijds wordt de mogelijkheid geopperd dat Maerlant
niet in alle gevallen over de bronnen beschikte maar uit het hoofd vertaalde, en
daarom minder strikt vertaalt. Mijns inziens wordt dit laatste punt te weinig
geëxpliciteerd en bediscussieerd, waardoor de grens tussen ‘bewust gecomprimeerd’
en ‘uit het geheugen naverteld’ onduidelijk blijft. Bovendien lijken hier
vooronderstellingen aan ten grondslag te liggen die discutabel zijn: vertalen uit het
geheugen levert een ‘niet-letterlijke ontlening’ op en betreft voornamelijk kortere
1
passages en feitjes. Zo is te lezen: ‘Hoewel Maerlant de “clou” vaak goed weergeeft,
wijkt hij op specifieke punten nogal van Thomas [van Cantimpré] af. Deze afwijkingen
zouden zich goed laten verklaren als we ervan uitgaan dat Maerlant uit zijn geheugen
navertelde’ (p. 55). Het is jammer dat de mogelijkheid dat Maerlant gegevens en/of
verhalen uit een compendium of encyclopedie heeft gehaald vrijwel alleen in de
noten wordt besproken.
In het volgende hoofdstuk wordt Maerlants Scolastica gerelateerd aan Petrus
Comestors Historia Scholastica. Hoewel expliciet als verkennend onderzoek
gepresenteerd, lijkt Berendrecht hier werkelijk een vinger te krijgen achter Maerlants
bewerkingstechniek: hij richt zich op de verhalende historie (‘Maerlant kiest die
episoden uit de HS die passen binnen het narratieve geschiedverhaal dat hij wil
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schrijven’, p. 95), waarbij hij tevens de chronologie zoveel mogelijk herstelt. Behalve
weggelaten passages worden ook ‘uitbreidende bewerkingen’ beschreven, zoals
moralisaties, voorliefdes van Maerlant zelf en typologieën. Onder andere uit deze
typologieën blijkt Maerlants optiek: het Oude Testament is een voorgeschiedenis,
het hoogtepunt in de geschiedenis van de mensheid is het leven en sterven van
Christus. Zo zullen ook ‘de lezers en luisteraars [van de Scolastica] het directe
morele profijt (met betrekking tot het zielenheil) toch vooral uit het Nieuwe Testament
putten’ (p. 113).
Maerlants bewerking van De Bello Judaico, de Wrake van Jerusalem - het tweede
deel van de Rijmbijbel - is het minst spannende deel van Proeven van bekwaamheid.
Dat is echter geen
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tekortkoming van de auteur. De bewerkingstechniek die Maerlant hier hanteert, lijkt
eenvoudig, of beter gezegd: eenduidig. In de delen die hij het meest uitgebreid
vertaalt ‘is steeds sprake van een directe gewapende confrontatie tussen de joden
en de Romeinen’ (p. 122). Informatie daaromheen die geen invloed heeft op de
hoofdlijn van het verhaal, laat hij doorgaans weg. Meer dan in de andere boeken
vertaalt Maerlant hier één bron. De belangrijkste aanpassing van Maerlant is de
heilshistorische ‘omkadering’ die hij heeft aangebracht: ‘de onderwerping van de
joden door de Romeinen is Gods wraak voor de dood van Zijn Zoon, waaraan de
joden schuldig zijn. Deze voorstelling ontbreekt in De Bello Judaico’ (p. 122).
De laatste studie behandelt Maerlants laatste werk, de Spiegel Historiael,
geschreven in opdracht van Floris V. We zien hier Maerlant goochelen met de
structuur van zijn bron: Vincentius van Beauvais' wereldgeschiedenis Speculum
Historiale. Zijn voorliefde voor en handigheid in (thematisch) ordenen worden
zichtbaar. Wellicht hierdoor ligt de nadruk in dit hoofdstuk op de (aanpassingen van
de) structuur van de Spiegel: gelardeerd met vele voorbeelden toont Berendrecht
op de niveaus van partie, boek en kapittel wat Maerlant ten opzichte van het
Speculum heeft verschoven en waarom. Het bespreken van additionele bronnen
en de vraag hoe hij aan die informatie kwam, komt helaas nauwelijks ter sprake.
Maerlants herordeningen zijn binnen de boek- en kapittel-indeling te zien; de
basisverdeling van de hoofdbron is intact gebleven. Weer lijken hier zijn gerichtheid
op de hoofdhandeling, chronologie en thematische verbondenheid een
doorslaggevende rol te spelen. Berendrecht concludeert: ‘In de Spiegel Historiael
ligt het accent - méér dan in het Speculum - op de wereldlijke gebeurtenissen
waaraan Maerlants ‘ridderlijke’ gehoor zich kon spiegelen en waaruit het kon leren
over Gods bedoelingen met de mensheid’ (p. 197). Maerlant schreef echter niet
alleen voor leken (zo zegt hij zelf), ook de geestelijkheid kon er haar voordeel mee
doen vanwege de doget ende der zielen leringe die erin wordt beschreven (p. 198).
Toch verklaart Berendrecht Maerlants werkwijze vooral als afstemming op zijn
lekenpubliek. Hoe de verhouding lekengeestelijken ligt, wordt niet besproken. De
lezer kan concluderen dat schrijven voor de ene lezersgroep een andere kennelijk
niet uitsluit.
Berendrecht besluit haar boek met een synthese (hoofdstuk 6), die in eerste
instantie een samenvatting omvat van de bevindingen over brongebruik en
bewerkingstechniek, aangevuld met belangrijke discussiepunten die in de
afzonderlijke studies onderbelicht blijven, zodat ik aanraad het boek ‘gewoon’
helemaal te lezen en niet zozeer als afzonderlijke studies te beschouwen. Want
eerst hier is bijvoorbeeld te lezen dat kennis van louter en alleen de bronnen voor
bepaalde vragen niet toereikend is en dat voor het beantwoorden hiervan bekend
moet zijn welke handschriften werden gebruikt. Pas dan kan bijvoorbeeld de discussie
over uit het hoofd vertalen meer duidelijkheid krijgen, want wanneer vast staat wat
hij uit handschriften heeft vertaald, kan inzicht in zijn eigen toevoegingen verkregen
worden. Ook een discussie over de terminologie vertaling-bewerking-omwerking
en een wat bredere verklaring voor Maerlants omgang met zijn bronnen (zijn
latinitas-achtergrond en zijn motivatie) vinden we aan het einde van het boek.
Al met al toont Proeven van bekwaamheid de ‘compositorische adelaarsblik’ van
2
Maerlant. Hiermee heeft Berendrecht het Maerlant-onderzoek een grote dienst
bewezen, zoals al blijkt uit de verwijzingen ernaar in Maerlants wereld. Toch is het
niet enkel een ‘Maerlant-boek’. Berendrechts analyse laat een bemiddelaar tussen
Latijn en volkstaal aan het werk zien. Daardoor is Proeven van bekwaamheid tevens
een waardevolle aanvulling voor het latinitas-onderzoek in het algemeen, met name
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waar het bewerkingstechniek, ideeënoverdracht en een nadere bepaling van het
begrip lekenliteratuur betreft.
Mariken Goris
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Brevitas: beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de
Renaissance / door Jeroen Jansen. - Hilversum: Verloren, 1995. - 2 dl.
(946 p.).; 25 cm - Ook verschenen als proefschrift Universiteit van
Amsterdam. ISBN 90-6550-511-3 Prijs: ƒ 195, De dissertatie van Jeroen Jansen vult twee imponerende boekdelen, samen een
kleine duizend bladzijden. De noten (373 klein gedrukte pagina's), de bibliografie
(50 pagina's) en de registers (48 pagina's) zijn ondergebracht in een afzonderlijke
band, wat prettig werkt. Jansen verwacht dat zijn boek gezien de omvang vaak via
de registers zal worden geraadpleegd (p. 66). De gebruiker zal er dan toch eerst
achter moeten komen waarvoor hij het kan raadplegen en dat kan hij alleen maar
door te gaan lezen.
De bedoeling van het werk is, zoals Jansen in de inleiding aangeeft, de
Nederlandse poëticale theorieën uit de zeventiende eeuw in internationaal perspectief
te plaatsen. Daarbij is de kwestie wanneer en in welke mate men brevitas
(beknoptheid) dient aan te wenden als aandachtspunt gekozen. Deze keuze wordt
als volgt gemotiveerd: omdat beknoptheid geen vanzelfsprekende eigenschap van
een goede stijl was, komen verschillen in opvatting juist naar voren wanneer auteurs
dit onderwerp bespreken.
Jansen maakt het zijn lezers niet eenvoudig. Ik had al snel de neiging cursorisch
te gaan lezen, op zoek naar passages die duidelijk konden maken hoe de stof die
aan de orde kwam, samenhing met de vraagstelling van het boek. Allerlei
interessante kwesties zag ik aan me voorbij trekken zonder dat altijd duidelijk was
welke hypothese erdoor werd ondersteund. Soms leek het onderwerp van de
beknoptheid zelfs naar de achtergrond te verdwijnen. Na enkele hoofdstukken
besloot ik me eenvoudigweg mee te laten voeren langs alle boeiende onderwerpen
die Jansen aan de orde stelt en me niet meer te bekommeren om de vraag waar
de tocht heen zou leiden. Het is al met al niet makkelijk een overzicht van de inhoud
van dit boek te geven. Wat nu volgt, geeft hopelijk toch een indruk van wat de lezer
zoal kan verwachten.
Het eerste deel (p. 67-120) betreft de functie van brevitas. Onderscheid wordt
gemaakt tussen de ‘heldere’ beknoptheid, die niets overbodigs toelaat, en de
‘duistere’ beknoptheid, die een tekst het karakter van een raadsel geeft. De eerste
vorm kan verbonden worden met het functioneren van teksten in een
onderwijssituatie. Via korte tekstvormen als sententie en apophthegma, die hun
effect doorgaans ontlenen aan een zekere mate van duisterheid, komt Jansen bij
de beknoptheid als intellectueel spel voor een kleine kring die behagen schept in
een tekst die niet onmiddellijk zijn bedoeling prijsgeeft.
Het tweede deel (p. 121-310) handelt over de keuze van voorbeeldauteurs op
grond van stijlkenmerken. Onderwerpen als brevitas in de geschiedschrijving en de
ontwikkeling van het begrip ‘laconisme’ leveren vele lezenswaardige bladzijden op.
Veel plaats is ingeruimd voor de voorkeuren, stijlopvattingen en invloed van Lipsius.
De literaire opvattingen van Neolatijnse auteurs uit de noordelijke Nederlanden
vertonen opvallend weinig invloed van Lipsius. Dit geldt ook voor Nederlandse
beschouwingen over het juiste gebruik van de moedertaal, die het accent leggen
op de stijldeugden (virtutes dicendi). De brevitas komt wel ter sprake als iets waartoe
de moedertaal in staat is.
Het laatste deel (p. 311-441) betreft beschouwingen over taalgebruik in ambtelijke
kring en aan het hof. Jansen vraagt onder meer aandacht voor verschuivingen met
betrekking tot functie en publiek die zich kunnen voordoen bij teksten die hierover
uitspraken doen. Verder legt hij in dit deel verband tussen de taal van het hof en
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het streven naar taalzuivering. In het laatste hoofdstuk komen traditionele opvattingen
over het gebruik van beknoptheid door en tegenover gezaghebbers aan de orde.
De nabeschouwing (p. 442-450) richt zich geheel op de eigenheid van de
Nederlandse situatie inzake beschouwingen over vorm en stijl. Hier is nog eens
goed te zien hoezeer Jansen oog heeft voor de pluriformiteit van de literaire theorie
in de zeventiende eeuw en wars is van verklaringen die een versimpeling inhouden.
Er is hier en daar een gedeelte aan te wijzen dat minder overtuigt. Het onderscheid
in drie typen brevitas op p. 62-63 heb ik weinig verhelderend gevonden, dit in
tegenstelling tot het in deel I gemaakte onderscheid tussen heldere en duistere
beknoptheid. Wat is de winst wan-
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neer we een tekst van geringe omvang omschrijven als een tekst die zich kenmerkt
door ‘absolute dispositionele brevitas’? Jansen introduceert verder de term
‘inventionele brevitas’, die hij omschrijft als de kortheid ‘die optreedt wanneer een
auteur snel van onderwerp wisselt. We treffen deze soort beknoptheid met name
aan in genres als epigrammen, spreukenverzamelingen, aforismen.’ Het gaat hier
blijkbaar om doorgaans in verzamelingen ondergebrachte korte teksten, waarvan
het effect nauw samenhangt met de geringe omvang. Het verband met het retorische
begrip inventio is ondoorzichtig. Jansen presenteert zijn indeling op een markante
plaats, namelijk aan het slot van zijn inleiding. Ik kreeg hierdoor de indruk dat een
structuurbepalend element werd geïntroduceerd. Voor de opbouw van het boek
bleek de indeling evenwel niet van belang.
Nogal verwarrend is paragraaf II.4.5, getiteld ‘Herlezen als communicatief ideaal’.
Het begin van deze paragraaf verwijst naar het negatieve oordeel van Quintilianus
over de sententieuze stijl van Seneca (Inst. or. 10,1,129-130). Jansen citeert
vervolgens de weerlegging van Quintilianus' mening door Lipsius (p. 177). Hoe deze
kwestie functioneert in het geheel van de paragraaf, wordt niet aangegeven, wat
onzekerheid bij de lezer teweegbrengt. Die onzekerheid wordt nog groter wanneer
Erasmus' mening over Seneca's stijl ter sprake komt. Uitgangspunt is een citaat uit
de opdracht bij Erasmus' uitgave van Seneca uit 1529 (zie p. 613 n. 44). Op p. 177
schrijft Jansen op grond van dit citaat dat ‘de concieze en beknotte stijl’ van Seneca
volgens Erasmus leidt tot ‘welsprekende scherpzinnigheid, soms bijna tot
enigmatische obscuritas aan toe’. Jansen geeft Erasmus' woorden hier een positieve
invulling, zoals ook blijkt uit de context. Op p. 178 evenwel luidt het onder verwijzing
naar hetzelfde citaat: ‘Seneca's stijl, die nog door Erasmus werd veroordeeld omdat
ze overal naar oratorische scherpzinnigheden greep (nusquam non affectat
declamatorias argutias).’
Ook de noten bevatten wel eens iets waar men vraagtekens bij kan zetten. Zo
lijkt het onjuist verband te leggen tussen Lipsius' Politica en het genre cento, een
term die voor een zeer specifiek type gedicht gereserveerd is (p. 629 n. 76).
Een enkele keer is discussie mogelijk over de omgang met een tekstfragment.
Op p. 216 wordt een citaat uit Quintilianus gegeven waarin sprake is van beknoptheid
die inhoudt dat men niets zegt, tenzij wat noodzakelijk is. Jansen komt via
Quintilianus' woorden nihil dicit op ‘nietszeggendheid’ uit. Twijfel heb ik ook bij het
citaat van Barlaeus op p. 304. Zou dit niet eerder Barlaeus' onvoorwaardelijke
bewondering voor de klassieken uitdrukken?
Het volgende geval betreft brevitas in de geschiedschrijving. Op p. 198 wordt de
mening van Sebastianus Foxius weergegeven, die een vloeiende, rijke stijl
propageerde, echter, zo schrijft Jansen: ‘Indien een onderwerp toch bondig verlangde
te worden verteld, was Livius het voorbeeld. Hij was in het spreken zeer overvloedig
en rijk, maar zijn bondigheid was ook uitstekend (summa illa dictionis brevitas)’.
Foxius zegt volgens mij iets anders: een geschiedschrijver dient een beknopte stijl
te hanteren wanneer het onderwerp dat vereist, quemadmodum apud Livium etiam
uberrimum & copiosum in dicendo autorem summa est illa dictionis brevitas, in
Carthaginiensium Romanorumque exercitibus ad Trebiam pugnaturis describendis
(p. 646 n. 16). Dit is: ‘zoals bij Livius, ja, een auteur met een zeer overvloedig en
woordenrijk taalgebruik, de zojuist bedoelde beknopte stijl volop aanwezig is waar
het gaat om een beschrijving van de legers der Carthagers en Romeinen vlak voor
de slag aan de Trebia’.
De lectuur van Brevitas wordt hier en daar bemoeilijkt door formuleringen die niet
helder zijn. Een voorbeeld: ‘In navolging van Quintilianus gaf Erasmus zijn oordeel
over Seneca's stijl in een brief van januari 1529 aan Peter Tomiczki [...]’ (p. 177).
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Hier staat waarschijnlijk wat anders dan Jansen bedoelt. Het lijkt onbelangrijke
kritiek, maar dergelijke formuleringen maken het boek werkelijk ondoorzichtig op
plaatsen waar tot nu toe weinig bestudeerde of moeilijk te bevatten materie aan de
orde komt. Elders is sprake van ‘toespelingen, beelden en metaforen [...] die Lipsius
zo belangrijk vond om de lezer door middel van lering en vermaak aandachtig op
de inhoud en vooral boven de inhoud uit (“extra rem”) te houden’ (p. 178). Dit keer
is de obscuritas ten dele te wijten aan Lipsius zelf: de paradoxale formulering quae
[...] in rem animum, atque extra rem mittunt (p. 613 n. 41) is een doordenkertje
geheel in lipsiaanse trant. Met atque extra rem zal bedoeld zijn dat de lezer
bovendien over het verwoorde aan het denken wordt gezet (zie ook de vertaling in
de zojuist vermelde noot). In het nu volgende
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geval gaat de door Jansen besproken auteur vrijuit: ‘Voor Hippocrates had de
verzameling medische aforismen een zuiver praktische betekenis: door zoveel
mogelijk gelijksoortige specimena [sic] aan te leggen zou de Griekse geneesheer
tot een juiste beoordeling van de situatie zijn gekomen’ (p. 105; het gedeelte na de
dubbele punt eveneens op p. 193). En wat te denken van ‘het inzicht dat tegenspoed
het eeuwige heil in Gods rijk dichterbij bracht’ (p. 173)?
Jansen stelt belangrijke vragen en legt interessante verbanden. Het zou daarom
te betreuren zijn wanneer zijn dissertatie alleen als een soort encyclopedie op het
gebied van poëticale geschriften uit de renaissance gebruikt zou worden. Het gebrek
aan ‘heldere beknoptheid’ dat deze studie kenmerkt, zal echter menige lezer die
zich niet tot een dergelijk gebruik wil beperken, ontmoedigen.
Tineke ter Meer

De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en
1813 / Evert Mattijs Wiskerke. - Hilversum : Verloren, 1995. - 378 p. ; 24
cm. - Tevens verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam,
1995. ISBN 90-6550-514-8 Prijs: ƒ 69,In zijn verhaal Meerhuijzen (1834) schetst Aarnout Drost een zomermiddag op het
buitenverblijf van Hendrik Laurensz Spieghel in 1601. Aanwezig zijn onder anderen
Samuel Coster en Roemer Visscher, toen samen met Spieghel de vooraanstaande
leden van de Amsterdamse kamer De Egelantier. De jonge Pieter Cornelisz Hooft,
net teruggekeerd van zijn reis naar Italië, wordt door het gezelschap enthousiast
verwelkomd en leest voor uit zijn nieuwe treurspel Theseus en Ariadne. Tot slot
plaatst Hooft de veertienjarige Vondel, die aandachtig heeft geluisterd, op de
schouders van Roemer Visscher. ‘Ik ben boven allen verheven!’ laat Drost de knaap
uitroepen.
Zoals blijkt uit de onderzoeksresultaten die Evert Wiskerke in zijn proefschrift
presenteert, was de door Drost voorgestelde constellatie geenszins zijn eigen
vinding, maar kon hij een beroep doen op het beeld van de zeventiende-eeuwse
literatuur dat gevormd was door literatuurbeschouwingen uit de periode tussen 1780
en 1813. Volgens de pioniers van de historische letterkunde in Nederland werden
binnen De Egelantier door een intensieve bemoeienis met de beschaving en zuivering
van de moedertaal de voorwaarden geschapen voor de bloei van de dichtkunst in
de zeventiende eeuw. Hooft en Vondel bouwden voort op dit fundament, waarbij
Hooft vooral de verdienste wordt toegekend zijn uitgebreide kennis van de klassieken
ten gunste van de poëzie te hebben ingezet. Zijn reis naar Italië wordt in dit verband
als keerpunt in de ontwikkeling van de versificatie beschouwd (p. 238). Vondel had
weliswaar geen academische opleiding genoten, maar vulde zijn aanvankelijke
gebrek aan kennis door studie aan. Vanwege zijn groot talent geldt hij als het genie
bij uitstek en wordt hij tot Nederlands grootste dichter gepromoveerd. De literaire
canon zoals die zich aan het begin van de negentiende eeuw voordeed, is binnen
de historische letterkunde zowel qua samenstelling als qua interne hiërarchie tot
de dag van vandaag haast ongewijzigd overeind gebleven. ‘Vondel en Hooft zelf
waren met Cats - en in die volgorde - de drie grootsten, gevolgd door dichters als
Camphuysen, Huygens, De Decker en Antonides’ (p. 347). Alleen Bredero werd
pas later tot de Parnassus toegelaten. En wat zeker sinds het begin van de
negentiende eeuw onomstotelijk vaststaat, is de opvatting dat de eerste helft van
de zeventiende eeuw de bloeiperiode van de Nederlandse literatuur was.
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De ontwikkeling van deze opvatting vormt het uitgangspunt van Wiskerkes studie.
Hij noemt Jeronimo de Vries als degene die in 1804 deze voorstelling van de literaire
evolutie voor het eerst bondig samenvatte, vier jaar later gevolgd door Jacobus
Scheltema, van wie de benaming afkomstig is, waaronder het tijdperk voortaan
bekend zou staan: ‘de Gouden Eeuw onzer Letterkunde’ (p. 11). Naar de redenen
voor de afbakening van zijn onderzoeksperiode verwijst Wiskerke alleen vrij summier
door over ‘de voor de waardering van de zeventiendeeeuwse literatuur cruciale
jaren 1780-1813’ (p. 12) te spreken. Jeronimo de Vries’ Proeve eener geschiedenis
der Nederduitsche dichtkunde (geschreven in 1804, gepubliceerd in 1810) krijgt
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daarmee de rol van een eerste summa van de geschiedschrijving van de
Nederlandse literatuur toegewezen. Wiskerke slaagt erin een coherent betoog te
leveren door de stapsgewijze ontwikkeling van argumentatielijnen te schetsen die
uiteindelijk door De Vries tot een synthese verwerkt zijn. Maar juist deze teleologische
werkwijze laat duidelijk blijken dat het hier, zoals in alle geschiedschrijving, om een
constructie gaat, wel om een plausibele constructie, maar slechts om één van de
mogelijke constructies. In een studie over de geschiedenis van de
literatuurgeschiedenis was het op zijn plaats geweest dat de onderzoeker rekenschap
had afgelegd over zijn werkwijze.
Als onderwerp en doel van zijn studie noemt Wiskerke ‘het geven van een
verklaring voor de groeiende waardering en aandacht voor de zeventiende-eeuwse
literatuur tussen 1780 en 1813 en het nagaan van de stappen die gezet moesten
worden vooraleer een standpunt, zoals De Vries en Scheltema dat formuleerden,
mogelijk was’ (p. 11). Hij gaat daarbij uit van een tweetal vooronderstellingen. Zijns
inziens wordt de omgang met de zeventiende-eeuwse literatuur in de eerste plaats
bepaald door de poëticale en literatuurhistorische opvattingen van de
literatuurbeschouwers in kwestie (p. 12). Doorslaggevend voor hun waardering van
de zeventiende-eeuwse literatuur, aldus zijn tweede hypothese, is uiteindelijk hun
beleving van de eigen tijd (p. 18). De verklaring van de beschreven verschijnselen
wordt daarom gezocht in de historische context.
Het materiaal, aan de zeventiende-eeuwse literatuur gewijde verhandelingen,
voorredes bij uitgaven van zeventiende-eeuwse teksten, literatuurhistorische werken
en een aantal poëticale geschriften, wordt in chronologische volgorde gepresenteerd
en onder een aantal systematische gezichtspunten geanalyseerd. Het eerste
hoofdstuk ‘schetst de kaders waarbinnen de omgang met de zeventiende-eeuwse
literatuur geplaatst moet worden' (p. 19). Hier worden de hoofdlijnen van het poëticale
en literatuurhistorische denken tijdens de achttiende eeuw geschetst. Vervolgens
wordt onder de titel ‘Verval en nationaal gevoel’ ingegaan op de beleving van de
eigen tijd gedurende de onderzoeksperiode. Wiskerke baseert zijn betoog hier op
de studies van Van Sas, die voor de tijd na 1795 de ervaring van een definitieve
breuk met het verleden en van een onomkeerbaar verval op alle gebieden van het
maatschappelijke leven constateert (p. 58-59).
Hoofdstuk twee behandelt qua voorgeschiedenis ‘De waardering voor de
zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1680 en 1780’. Gemeten aan de normatieve
regelpoëtica die door Andries Pels en de mannen van Nil Volentibus Arduum
gehanteerd wordt, bezit de zeventiende-eeuwse literatuur te vele onvolmaaktheden
om de eigentijdse dichtkunst tot voorbeeld te kunnen strekken. Volgens auteurs als
Johannes Antonides van der Goes en Joachim Oudaan daarentegen moet de
dichterlijke praktijk van met name Vondel als norm beschouwd worden en kan zij
daarom nog steeds als model dienen. Deze richtingenstrijd wordt in de ‘Poëtenoorlog’
in het tweede decennium van de achttiende eeuw voortgezet. Hier neemt onder
anderen Justus van Effen het woord. Uit de artikelen die in de vanaf 1758
verschijnende Tael- en letterkundige by-dragen gepubliceerd werden, blijkt een
groeiend besef van een verval op literair gebied. De zeventiende-eeuwse literatuur
komt daardoor in een positiever licht te staan.
Vervolgens behandelt Wiskerke de poëticale analyses van Hieronymus van Alphen
en Jeronimo de Bosch (hfst. 3), de waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur
tussen 1780 en 1795 (hfst. 4), de literatuurhistorische analyses van Matthijs
Siegenbeek en Jeronimo de Vries (hfst. 5) en de omgang met de
zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1795 en 1813 (hfst. 6). Bij de bespreking van
de teksten wordt telkens op de literatuurhistorische en poëticale vooronderstellingen
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ingegaan, voordat de toepassing daarvan op de zeventiende-eeuwse literatuur aan
de orde komt. Onder de ietwat misleidende titel ‘Gevolgen’ worden de
literatuurbeschouwingen afsluitend in een bredere context geplaatst en met elkaar
vergeleken. Wiskerke schetst een reeks onderling samenhangende ontwikkelingen
binnen het poëticale denken sinds de laatste decennia van de zeventiende eeuw
die de voorwaarden voor de waardering van de zeventiende eeuw als bloeitijd van
de Nederlandse literatuur schiepen. Bij de beschrijving van de ideale dichter werd
in de poëticale traditie teruggegrepen op het horatiaanse begrippenpaar natura en
ars. Aan het begin van de geschetste ontwikkeling lag de klemtoon nog op de ars,
op de normen en regels waaraan de dichter moest voldoen, maar
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geleidelijk werd de natura, de verbeeldingskracht en het gevoel van de dichter,
steeds hoger gewaarderd. Voorstanders van de normatieve regelpoëtica huldigden
meestal een denken in termen van vooruitgang, die zich volgens hen ook in de
geschiedenis van de dichtkunst manifesteerde. Onder deze voorwaarden kon poëzie
uit een verleden tijdperk nooit even volmaakt zijn als de eigentijdse literatuur,
aangezien die profiteerde van een toename van zowel het inzicht in de regels als
de kennis van navolgenswaarde modellen. Toen men begon de dichter vooral naar
zijn creatieve potentieel te beoordelen, betekende dat een relativering van het
vooruitgangsdenken, want het genie is principieel van alle tijden.
In de loop van de tijd ontwikkelden de literatuurbeschouwers steeds meer aandacht
voor de historische omstandigheden waaronder literatuur ontstaat. Cyclische
modellen van de literatuurhistorische evolutie als opeenvolging van opkomst, bloei
en verval werden onder invloed van een groeiend besef van een malaise waarin de
eigentijdse literatuur verkeerde zodanig toegepast, dat de zeventiende eeuw tot
bloeiperiode van de Nederlandse literatuur werd gepromoveerd. De vrijheidstraditie
van de Republiek, economische bloei en een toename in kennis van de klassieke
literatuur werden als belangrijkste factoren voor de voorspoedige ontwikkeling van
de dichtkunst genoemd. In de context van de nationale ondergangsstemming die
aan het begin van de negentiende eeuw om zich heen greep, stond de
zeventiende-eeuwse literatuur uiteindelijk vooral om ideologische redenen in de
belangstelling. De kleine natie spiegelde zich aan haar groot verleden en stelde
zich de normen en waarden ten voorbeeld, die ze door de zeventiende-eeuwse
dichters en hun werken op ideale wijze zag belichaamd.
Wiskerke beschrijft deze ontwikkelingen heel nauwkeurig en gedetailleerd. Door
zijn zorgvuldige omgang met de bronnen krijgt zijn studie een gedegen karakter.
Zijn argumentatie overtuigt, al boeit de presentatie van de resultaten niet altijd. Door
de grote waarde die de auteur aan poëticale aspecten hecht, krijgt de theorie soms
zo veel gewicht dat men het eigenlijke onderwerp, de waardering van de
zeventiende-eeuwse literatuur, uit het oog dreigt te verliezen. Het duurt lang voordat
de lezer(es) voor de moeite wordt beloond die het doorwerken van de eerste twee
hoofdstukken kost. En dan overheerst nog steeds het gevoel dat het allemaal wat
bondiger had gekund. De telkens weer tussengevoegde samenvattingen van en
vergelijkingen tussen de opvattingen van de verschillende literatuurbeschouwers
zorgen er wel voor dat de rode draad van het betoog steeds zichtbaar blijft, maar
ze brengen ook veel herhalingen en redundantie met zich mee.
Hoe dichter Wiskerke bij zijn onderwerp blijft, hoe meer hij erin slaagt te boeien.
Dit geldt met name voor het laatste gedeelte van hoofdstuk zes, waar hij de betekenis
van de zeventiende-eeuwse literatuur en van haar makers als bron van nationale
trots en morele ontwikkeling beschrijft. Hier wordt ons onder andere de
ontstaansgeschiedenis van de ‘Muiderkringmythe’ verteld. Jacobus Scheltema heeft
niet alleen door zijn mededelingen over Hoofts vrienden‘kring’ de beeldvorming ten
aanzien van de zeventiende-eeuwse literatuur blijvend beïnvloed. Hij slaagde er
eveneens in, een opvatting over een tweedeling in het zeventiende-eeuwse literaire
leven te canoniseren. Dit is het resultaat van zijn poging, de verschillen tussen de
poëzie van Anna Visscher en van Maria Tesselschade Visscher te beschrijven door
de zusters in onderscheiden milieus te plaatsen. ‘Anna's gedichten behoren daarmee
tot de minder verheven en eenvoudiger te begrijpen poëzie van de “Dordtsche
Dichtschool” onder leiding van Cats, die van Tesselschade tot de verheven,
hoogdravende en vaak moeilijk toegankelijke poëzie van de “Amsterdamsche
Dichtschool” onder leiding van Hooft’ (p. 331).
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Het hoeft niet te verbazen, dat deze reductie van een periode uit de geschiedenis
van de Nederlandse literatuur tot een makkelijk te onthouden dichotomie een lang
leven leidde en ook meteen tot de dichterlijke verbeelding sprak: Adriaan Loosjes
laat in zijn roman Het leven van Hillegonda Buisman (1814) zijn protagoniste in
contact komen met allerlei zeventiende-eeuwse beroemdheden. Logeerpartijen op
het Muiderslot en in Dordrecht en ontmoetingen met de ‘leden’ van de twee
‘dichtscholen’ vormen de hoogtepunten van Hillegondas reizen, die ze onder
begeleiding van haar moederlijke vriendin Maria Tesselschade onderneemt.
Maria-Theresia Leuker
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De barometer van de smaak : tijdschriften in Nederland 1770-1830 / G.J.
Johannes. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 1995. - XIII, 246 p., [8] p. pl. : ill.
; 25 cm. - (Nederlandse cultuur in Europese context ; 2. IJkpunt 1800)
ISBN 90-12-08292-7 Prijs: ƒ 39,90
In het kader van het NWO-prioriteitsprogramma ‘De Nederlandse cultuur in de
Europese context’ is eind 1995 het eerste drietal studies verschenen. De barometer
van de smaak, Tijdschriften in Nederland 1770-1830 van G.J. Johannes is er een
van. In het voorwoord benadrukken J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, redacteuren van
het ijkpunt 1800, dat het belangrijk is culturele ontwikkelingen in Nederland rond
1800 vanuit een internationale visie te interpreteren. Allerlei hier te lande gelanceerde
denkbeelden hadden immers parallellen in omringende gebieden; redeneringen
vanuit een al te strak nationaal oogpunt zouden daarom geen getrouw beeld van
de werkelijkheid opleveren. Het project ‘De Nederlandse cultuur in de Europese
context’ is dan ook speciaal gericht op onderzoek naar internationale verbanden en
nationale varianten. Aan de hand van nog te verschijnen studies op deelterreinen
rond het ijkpunt 1800 zullen Kloek en Mijnhardt een synthese schrijven. Welke
onderwerpen in deze reeks behandeld zullen worden, vermelden zij niet, maar zeker
is dat het eerste, hier te recenseren, deel al direct in een lacune binnen het onderzoek
rond 1800 voorziet.
In hoofdstuk 1, dat tevens als inleiding fungeert, legt Johannes uit dat het onnodig
is te wachten op een definitieve bibliografie van alle tijdschriften rond 1800 alvorens
een ‘definitieve’ geschiedenis van dit verschijnsel kan worden geschreven. Zo'n
definitieve studie zal volgens hem in feite toch nooit verschijnen vanwege snel
verouderende interpretaties en nog steeds opnieuw opduikende gegevens. Johannes'
boek is dan ook de neerslag van een kort, verkennend onderzoek naar met name
het algemeen-culturele Nederlandstalige tijdschrift rond 1800. Bron hiervoor is een
1495 titels tellend tijdschriftenbestand, uit de Centrale Catalogus gedestilleerd, dat
na samenvoeging van bijvoorbeeld naamsvarianten nog 1220 periodieken telt.
Daarnaast benutte Johannes de voorwoorden van enkele honderden tijdschriften.
In het tweede hoofdstuk worden met name 1220 titelbeschrijvingen geanalyseerd.
In prettig leesbare stijl en met behulp van veel duidelijke grafieken, cirkeldiagrammen
en tabellen, toont de schrijver hoe het tijdschrift zich in de periode van 1770 tot 1830
heeft ontwikkeld. Hij verdeelt dit bestand in zeven categorieën: almanakken en
jaarboeken; naamlijsten; overheidspublicaties; kranten; genootschapsreeksen;
wetenschappelijke of vakpublicaties en tenslotte tijdschriften voor een algemeen
publiek. Omdat precieze afbakening van het materiaal vanaf 1770 niet goed mogelijk
bleek, krijgt de lezer in veel gevallen de ontwikkeling vanaf 1700 te zien, wat mooi
meegenomen is. De schrijver belicht onder andere de hoeveelheid tijdschriften in
de loop der jaren, hun levensduur en de plaatsen van uitgave. De voorlopige
conclusie van het ‘telwerk’ is dat de groei van de Nederlandse tijdschriftenmarkt
minder explosief verliep dan altijd werd aangenomen. Vergeleken met landen als
Duitsland, Engeland en Frankrijk, lag het tijdschriftenaantal in Nederland aanzienlijk
lager. Bovendien waren er weinig Nederlandse tijdschriften met hoge oplagecijfers.
Het genre ‘tijdschriften voor een algemeen publiek’ - eigenlijk de enige categorie
in het titelbestand die wat wegheeft van het tijdschrift zoals wij dat nu nog kennen
-, wordt door Johannes in een zestal deelgenres gesplitst, namelijk:
algemeen-culturele, nieuws-, politieke, satirische, moraliserend-opiniërende
tijdschriften en tijdschriften voor specifieke belangstellingen van leken. Het deelgenre
‘algemeen-culturele tijdschriften’ krijgt de meeste aandacht, vanwege de sleutelfunctie
die het volgens de auteur vervuld heeft. De samenstellers van dit type periodiek
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streefden namelijk naar variatie en verscheidenheid, kenmerken die in de visie van
Johannes het tijdschrift onderscheiden van het boek. Verder zou dit soort periodiek
drie componenten samenvoegen waar in de vroege achttiende eeuw nog
verschillende typen tijdschriften voor nodig waren, namelijk informatie, opinie en
amusement.
In de volgende acht hoofdstukken beschrijft Johannes vooral de contemporaine
opvattingen over de tijdschriften rond 1800 aan de hand van hun voorwoorden. In
de hoofdstukken 3 en 4 gaat hij onder andere in op de terminologische ontwikkelingen
en demonstreert hij hoe het tijdschrift langzamerhand een zelfstandige rol naast het
boek verwierf. Begrippen als ‘schrijver’ en
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‘intekening’ die aanvankelijk voor zowel het boek als het tijdschrift golden, werden
bij het tijdschrift in de loop der jaren vervangen door de termen ‘redacteur’ en
‘abonnement’.
In de hoofdstukken 5-9 besteedt de auteur aandacht aan het tijdschrift als een
Verlichtingsmedium. Ten onrechte is volgens Johannes het ‘duffe’ karakter van de
Nederlandse Verlichting vaak toegeschreven aan onze kleine tijdschriftenmarkt met
weinig gespecialiseerde tijdschriften. Juist Verlichtingsideeën waren volgens hem
de oorzaak van de krappe Nederlandse tijdschriftenmarkt. Relatieve tolerantie,
internationaal georiënteerde belangstelling en de adequate distributie van het
gedrukte woord maakten geduchte concurrentie vanuit het buitenland mogelijk. Ook
de populariteit van de leesgezelschappen kan een oorzaak van de slechte
tijdschriftenmarkt geweest zijn: één tijdschrift ging door vele handen! Het is jammer
dat Johannes' beschouwingen over de buitenlandse concurrentie wat oppervlakkig
zijn. Hij schrijft dat deze mogelijk was, maar was die concurrentie er dan ook en zo
ja, welke invloed had deze dan precies op de Nederlandse markt? Omdat het juist
gaat om een ijkpuntdeel in een Europese context, had ik ook meer willen weten
over bijvoorbeeld de plaats van Nederland in het internationale tijdschriftenverkeer.
Blijkbaar werden buitenlandse tijdschriften ingevoerd, maar werden Nederlandse
(Franstalige) tijdschriften ook geëxporteerd en zo ja, welke vormen nam deze uitvoer
aan? Dit zijn vragen die helaas buiten de opzet van het boek vallen, maar er niet in
zouden hebben misstaan.
Johannes gaat verder in op de verschijnselen ‘specialisering’ en ‘generalisering’,
volgens hem onderscheidende kenmerken van de Nederlandse tijdschriftenmarkt
rond 1800. Hij toont dat aan het einde van de achttiende eeuw juist door de kleine
tijdschriftenmarkt en door de slechte afzetmogelijkheden periodieken voor een zo
breed mogelijk publiek werden uitgegeven, hetgeen oppervlakkigheid in de hand
werkte (‘generalisering’). Met name algemeen-culturele tijdschriften namen
gedeeltelijk de taak van gespecialiseerde bladen als nieuwsbladen en spectators
over en herbergden voor één prijs alles waaraan de lezer behoefte had. Na 1800
komt men langzaam tot de ontdekking dat dergelijke ‘totaal’-tijdschriften door een
zekere mate van oppervlakkigheid niet aan ieders leesbehoeften voldoen met als
gevolg dat er meer gespecialiseerde tijdschriften op de markt verschijnen
(‘specialisering’).
Het grote voorbeeld van zo'n zojuist genoemd algemeen-cultureel tijdschrift is
natuurlijk Vaderlandsche letter-oefeningen. Johannes besteedt hier veel aandacht
aan. Wie echter informatie hoopt te vinden over zaken als thematiek, literaire vormen,
auteurs, vertalers, bronnen en dergelijke vangt bot. Begrijpelijk, want het was
onmogelijk aan voorwoorden van tijdschriften dergelijke gegevens te ontlenen. De
informatie blijft nu voornamelijk beperkt tot de doelstellingen van het blad. In
hoofdstuk 10 bespreekt Johannes de politieke tijdschriften die in de revolutieperiode
1780-1787 en 1795 als paddestoelen uit de grond schoten. Het boek wordt besloten
met een heldere samenvatting. Ook wijst de auteur in het laatste hoofdstuk op de
paradox van het Verlichtingstijdschrift, volgens hem ‘een menslievende onderneming
én een commercieel produkt’ (p. 198) tegelijk.
Een minpunt aan dit werk is dat Johannes zijn bronnen zo angstvallig verborgen
heeft gehouden. Zo verneemt men nergens met welke samenvoegingen van
titelvarianten hij precies gewerkt heeft en evenmin wordt aangegeven van welke
tijdschriften de voorwoorden bestudeerd zijn. Johannes geeft te kennen dat zijn
titelbestand niet zou kunnen tippen aan een bibliografie, maar dat mag toch geen
reden zijn de lijst van geraadpleegde titels helemaal weg te laten. Een bibliografie
van tijdschriften uit deze periode bestaat immers nog niet en zo'n titelbestand is een
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aardige stap in de goede richting, waarmee dit deel in de ijkpuntreeks bovendien
een meerwaarde als naslagwerk had gekregen. Het ontbreken van een register is
al even hinderlijk.
Ondanks deze gebreken is De barometer van de smaak, Tijdschriften in Nederland
1770-1830 een geslaagde opening van de ijkpuntreeks. Johannes geeft een
aannemelijk beeld van dit relatief weinig onderzochte onderwerp. Hij toont aan dat
het tijdschrift in Nederland niet zo'n explosieve ontwikkeling heeft doorgemaakt als
de periodieken in de ons omringende landen en geeft hiervoor plausibele oorzaken.
Ook zijn betoog over ‘specialisering en generalisering’ is verhelderend. Al in de
inleiding geeft hij aan dat er wel nog veel onderzoek op dit gebied verricht moet
worden. Dit is er ongetwijfeld de oorzaak van dat de wat gewaagdere, filosofi-
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sche inslag die hij bij de start van het project voor ogen had, niet helemaal uit de
verf is gekomen en dat het werk af en toe een wat algemeen karakter draagt.
Christien Dohmen

Frederik Muller (1817-1881) : leven en werken / onder red. van Marja
Keyser...[et al.] ; in samenw. met derdejaars studenten van de Opleiding
Boekhandel en Uitgeverij (Hogeschool van Amsterdam), onder leiding
van Marianne Bertina. - Zutphen : Walburg Pers, 1996. - 319 p. ; 25 cm.
- (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel ; N.R.,
2) ISBN 90-6011-964-9 Prijs: ƒ 49,50
11 augustus 1845 geldt als de officiële oprichtingsdatum van de bibliotheek van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Aan de viering van
het 150-jarig bestaan van deze bibliotheek werd luister bijgezet door de uitgave van
een bundel opstellen over Frederik Muller, de eigenlijke stichter van de bibliotheek
en tevens degene die jarenlang verantwoordelijk was voor het aankoopbeleid en
het beheer. De belangstelling van gebruikers was aanvankelijk zeer minimaal. Zo
waren er in 1869 slechts twee bezoekers. Deze teleurstellende gang van zaken
heeft Muller niet ontmoedigd. De aanvankelijke doelstelling om de (jonge)
boekhandelaar in staat te stellen de vaak zeldzame en kostbare vakliteratuur te
raadplegen wijzigde zich al snel naar het bewaren van de bronnen voor de
Nederlandse boekhandelsgeschiedenis. Dat dit een gelukkige beslissing was, wordt
nu bijna dagelijks gedemonstreerd in de leeszaal van de bibliotheek in de
Amsterdamse UB. Velen maken gebruik van de ongelooflijke rijkdom aan materiaal
die er bewaard wordt. Als boekhandelaren een hiernamaals vergund is, zal Frederik
Muller daar met tevredenheid toezien op de manier waarop zijn erfenis functioneert.
De redactie van de bundel heeft de bijdragen gerubriceerd in vier categorieën:
vorming, werk, opvattingen en overzichten. Op zichzelf klinkt dat mooi, maar de
concrete invulling roept enkele problemen op, met name wat de eerste rubriek
betreft. Het boek opent nu met een artikel van Piet Visser over Mullers relatie met
de doopsgezinde gemeente. Dit opstel bevat inderdaad wel wat informatie over
Mullers vorming, maar het zwaartepunt ligt toch bij zijn bemoeienissen met de
bibliotheek, het archief en de uitgaven van de doopsgezinden. Het had daarom
zeker niet misstaan in de rubriek ‘werk’. Ook de twee andere bijdragen in de eerste
rubriek hebben weinig te maken met de vorming van Muller. I.H. van Eeghen wijdt
een wat babbelachtige bijdrage aan de herinneringen van een zus van Frederik
Muller, waaruit we veel leren over wie met wie trouwde, maar toch weinig te weten
komen over Muller. Kees Thomassen doet al zijn best om van het album amicorum
van Muller te vertellen wat er te vertellen is, maar erg belangrijk is dat album nu
eenmaal niet. Eigenlijk ontbeert het boek een samenvattende biografische inleiding,
die tevens de nader te behandelen thema's introduceert. In de rubriek ‘overzichten’
komt achterin wel een biografisch overzicht in jaartallen voor, maar dat biedt niet
ten volle soelaas. Wat de vorming van Frederik Muller als boekhandelaar aangaat:
deze komt hoofdzakelijk op het conto van zijn oom Johannes Müller en Jacobus
Radink. Toch moet hij wel iets in het buitenland opgestoken hebben, want aan J.A.
Alberdingk Thijm schreef hij dat aan het begin van zijn loopbaan een Engelse
boekhandelaar hem toevoegde: ‘Mijn lieve jongen, je weet veel te veel wat er in de
boeken staat en niet genoeg welke waarde er op vermeld staat’ en ‘Uw eenig doel
moet zijn, hoe te maken van een shilling-book, one sh. 6 pence’. Karakteristiek is
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Mullers toevoeging: ‘Ik heb getracht beide zaken te vereenigen, maar het is mij
dikwijls slecht gelukt. Met vallen en opstaan heb ik het gebragt zoover als ik het
gebragt heb, wat beter zijn kon’ (brief berust in het Thijmarchief in het Katholiek
Documentatie Centrum te Nijmegen).
De rubriek ‘werk’ bevat een aantal interessante opstellen. B.P.M. Dongelmans
schetst Mullers verdiensten voor de bibliografie. Hij geeft Mullers opvattingen over
wetenschappelijke bibliografie weer en gaat in op wat daar praktisch van terecht
kwam. J.F. Heijbroek behandelt Mullers prentverzamelingen: zijn Catalogus van
7000 portretten en vooral De
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Nederlandsche geschiedenis in platen Het merendeel van de historieprenten die in
dat laatste werk beschreven werden, is in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
terecht gekomen. Een beoogde beschrijving van zijn topografische prentverzameling
heeft Muller niet gerealiseerd. Muller klaagt op een gegeven moment hoe moeilijk
het is aan informatie te komen over gebeurtenissen in zijn eigen eeuw. Inderdaad
profiteren wij voortdurend van de naslagwerken die in de negentiende eeuw
vervaardigd zijn, maar we realiseren ons nauwelijks hoeveel tijd en moeite de makers
van die werken geïnvesteerd moeten hebben.
De drie volgende bijdragen in de rubriek ‘werk’ zijn eigenlijk inleidingen bij lijsten
die in de rubriek ‘overzichten’ zijn opgenomen. A.R.A. Croiset van Uchelen
bestudeerde de antiquariaatscatalogi van Muller (die vaak het karakter van een
soort protobibliografie over een bepaald onderwerp aannamen). Chantal Keijsper
en N.H. Kool inventariseerden Mullers veilingcatalogi en sommen alle informatie op
die ze in verband met zijn veilingen konden vinden, van aanvangstijden tot
gemiddelde hoeveelheid geveilde kavels, van verspreiding van de catalogus tot
samenwerkingsverbanden met andere veilinghouders. Jos van Waterschoot
verzamelde de door Muller zelf uitgegeven titels. Niet helemaal duidelijk is waarom
deze ‘inleidingen’ losgemaakt zijn van de lijsten waar ze eigenlijk bij horen.
Een Fremdkörper in de rubriek ‘werk’ is de bijdrage van A.K. Offenberg over Meijer
Roest, Mullers medewerker voor hebraïca en judaïca. Duidelijk binnen de rubriek
valt ten slotte het opstel van Hans Furstner over Muller en de Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Curieus is dat Muller enerzijds als
liberaal wordt geschetst, maar dat deze liberaliteit zich bepaald niet uitstrekte tot de
rubriek ‘galante literatuur’. Voor de naneef is het zeer te betreuren dat Muller en
anderen hun preutsheid niet reserveerden voor hun privéleven, maar dat ze haar
ook lieten meespelen in hun bibliografische werk.
De rubriek ‘opvattingen’ bevat niet alleen interessante, maar ook enkele erg
aardige bijdragen. Chris Schriks schreef een doorwrochte verhandeling over Mullers
deelname aan de hooglopende discussie over het al dan niet geoorloofd zijn van
nadruk. Marja Keyser toont ons Muller als bibliothecaris van de bibliotheek van de
Vereeniging, terwijl Ingeborg Verheul in geuren en kleuren verslag doet van Mullers
negatieve houding ten opzichte van Haarlems en Costers aanspraken op de
uitvinding van de boekdrukkunst. P. Schneiders' stukje over Mullers visie op openbare
bibliotheken is wat weinig zeggend, terwijl de verzekering van oudantiquaar A. Gerits
dat Mullers schim steeds over zijn schouder meekeek buiten het kader valt.
Alleraardigst is het stuk van Marja Keyser over Mullers houding ten opzichte van
erotica.
Geheel tegen Mullers geest in levert dit artikel ook enige informatie over het zo
onontgonnen terrein van de galante literatuur. Bijzonder is ook de bijdrage die B.P.M.
Dongelmans wijdt aan Muller en Koenraad Fuhri, de Haagse boekhandelaar die
veel leven in de boekhandel bracht, maar die wegens het vervalsen van wissels het
land moest verlaten. Als de tekenen niet bedriegen staat ons in de toekomst een
uitgebreidere publicatie te wachten over het tragische lot van deze belangrijke
uitgever.
Er lijkt mij weinig twijfel mogelijk over het antwoord op de vraag wat Frederik
Muller zelf het belangrijkste van deze bundel gevonden zou hebben. Zonder twijfel
zou hij gewezen hebben naar de rubriek ‘overzichten’, waarin de bibliografische
lijsten zijn opgenomen van zijn antiquariaats- en veilingcatalogi, de fondslijst en niet
te vergeten de door G. Borst vervaardigde lijst van publicaties van en over Frederik
Muller.
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Op het eerste gezicht lijkt de uitvoering van het boek heel fraai, maar bij nader
inzien zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen. De grote hoeveelheid afbrekingsen andere fouten wekt de indruk dat op het laatste moment de zetspiegel van het
boek nog veranderd is. Verder bevat het boek een grote hoeveelheid illustraties,
die voor het merendeel echter op postzegelformaat zijn afgedrukt. Voor portretfoto's
van personen is dat niet zo'n punt, maar het is betrekkelijk zinloos om brieven en
andere documenten zo klein af te drukken. Dat neemt niet weg, dat wie
geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel in de
negentiende eeuw zich deze bundel zeker niet moet laten ontgaan.
Nop Maas
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Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 / Albert Verwey ; bezorgd,
ingel. en van aantek. voorz. door Margaretha H. Schenkeveld en Rein
van der Wiel. - Amsterdam : Querido, 1995. - 681 p. ; 25 cm ISBN
90-214-8507-9 Piijs: ƒ 75,Twee dikke delen Oorspronkelijk dichtwerk, tien delen Proza, talrijke verspreide
publicaties en een omvangrijke literaire nalatenschap hebben niet kunnen
verhinderen dat Albert Verwey een vrijwel vergeten auteur is geworden, die alleen
nog voortleeft in de literatuurgeschiedenis. Als de jongste en veelgeprezen dichter
van Tachtig werd hij al snel overtroffen door Gorter en later door Boutens en Leopold.
Als criticus en tijdschriftredacteur daarentegen verwierf hij zich bij zijn tijdgenoten
een blijvende vooraanstaande positie en een groot gezag. Een revival van de dichter
Verwey lijkt niet op korte termijn te verwachten. Maar zijn essays en kritieken en
zijn activiteiten als tijdschriftredacteur verdienen zeker meer aandacht en waardering.
Als redacteur van De nieuwe gids, Tweemaandelijksch tijdschrift en De beweging
heeft Verwey met honderden personen in binnen- en buitenland gecorrespondeerd.
Deze brieven en tal van andere documenten bevinden zich in het Verwey-archief
van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Het behoort tot de belangrijkste
archieven van de moderne Nederlandse literatuur. Al jaren lang wordt gewerkt aan
de ordening en ontsluiting van dit archief. Aan een integrale publicatie van de
documenten in boekvorm is daarbij nooit gedacht. Vanaf het begin zijn nadrukkelijk
de mogelijkheden van de computer onderzocht en benut. Onlangs is toch een deel
van de brieven in boekvorm verschenen. De integrale uitgave bevat meer dan
achthonderd brieven uit de periode dat Verwey actief was als redacteur van De
nieuwe gids. Een aantal van deze brieven was overigens al eerder uitgegeven. Zo
werd de briefwisseling Verwey-Van Deyssel door Harry G.M. Prick bezorgd in de
serie Achter het Boek.
Volgens de editeurs, Margaretha Schenkeveld en Rein van der Wiel, geven de
brieven een ‘levendig beeld’ van de beginjaren van De nieuwe gids en verder laten
zij zien hoe leven en werk van Albert Verwey, de centrale figuur, nauw verbonden
waren (p. 10-11). De waarde van een briefwisseling laat zich moeilijk objectief
vaststellen. Daarvoor is zij te veel afhankelijk van persoonlijke voorkeur en
belangstelling. Maar op het oordeel van de editeurs is wel het een en ander af te
dingen. Zo is de hoofdpersoon van de uitgave, Albert Verwey, niet bepaald een
begenadigd briefschrijver. Hij schrijft meestal in een zakelijke, weinig opvallende
stijl, met een zelfverzekerdheid die niet alleen voor de tijdgenoten soms irritant was.
Typerend is bijvoorbeeld de slotalinea van p. 237: ‘Ik vind het bedonderd dat ik altijd
aan het preeken raak. Maar ik kan het niet helpen. Ik zie de menschen zooveel
dingen doen, die ze niet moesten doen, dat ik mezelf en anderen altijd vóor alles
wil herinneren wat we wèl doen moeten.’ Onthullend in dit verband is ook een brief
van Kloos uit september 1885, waarin hij Verwey maant hem in het vervolg niet
meer ‘met die voorgewende kalmte en ironische hoogheid te behandelen’ (p. 52).
De verlovingsbrieven van Verwey waarmee de uitgave eindigt, hebben een geheel
andere toon, maar ontstijgen zelden het particuliere karakter en zijn daardoor voor
een buitenstaander dikwijls sentimenteel en flauw. Uitzonderingen vormen Verweys
opmerkingen in die brieven over Kloos en bijvoorbeeld zijn voortreffelijke
karakteristiek van Het Boek van Kind en God. Verreweg de boeiendste brieven zijn
opvallend genoeg niet van de letterkundigen, maar van de schilders Van Looy, Veth
en Witsen. Ook de reisbrieven uit Indië van Gerrit-Jan Koopman, een jeugdvriend
van Verwey, zijn een welkome afwisseling tussen de vele zakelijke brieven over De
nieuwe gids. Maar zij wegen toch niet op tegen de vele oninteressante kattebelletjes,
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convocaties, circulaires, adreswijzigingen enzovoort. Deze documenten ondergraven
onbedoeld, maar op overtuigende wijze, de keuze van de editeurs voor een integrale
uitgave.
De vormgeving van de uitgave verdient alle lof. Alleen mist de lezer van dit mooie,
gebonden boek node een of meer leeslinten. De plaatsing van de noten achter elke
brief in plaats van onderaan de bladzijde, het verwerken van biografische gegevens
in een register van personen achterin het boek nopen tot voortdurend bladeren.
Bovendien hebben de editeurs om onduidelijke redenen besloten de brieven niet
te nummeren, hetgeen tot extra bladeren leidt en omslachtige verwijzingen oplevert
als ‘Zie A. Verwey aan W. Doorenbos [4.7.85], noot
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17’. Als dan de verwijzing niet klopt, zoals in noot 3 van p. 129, is het vele bladeren
ook nog zinloos. Vergelijkbaar hiermee zijn de telkens terugkerende noten met de
loutere mededeling ‘Briefkaart’ of ‘datum ontleend aan poststempel’. Beide soorten
informatie hadden in een algemene lijst of met een eenvoudige aanduiding gegeven
kunnen worden.
De tekst in een brieveneditie, ook als het gaat om een leeseditie voor een
niet-specialistisch publiek, moet het resultaat zijn van zorgvuldig tekstkritisch
onderzoek. De editeurs Schenkeveld en Van der Wiel verwijzen voor een
diplomatisch afschrift van de brieven naar de computereditie in het Verwey-archief.
Verder verantwoorden zij dat ze ‘evidente schrijffouten [...] stilzwijgend [hebben]
verbeterd’ (p. 653). De editie geeft dus terecht een kritische tekst van de brieven.
Desondanks bevat zij voor een uitgave van dit niveau teveel fouten die als ‘evidente
schrijffouten’ of als slordigheden van de editeurs zijn blijven staan: ‘nieuws’ (i.p.v.
‘nieuw’ p. 22), ‘maaar’ (p. 77), ‘onbekend’ (i.p.v. ‘bekend’ p. 81), ‘ontwikkeld’ (i.p.v.
‘ontwikkelt’ p. 106), ‘form’ (i.p.v. ‘from’ p. 284), ‘geledenheid’ (i.p.v. ‘gelegenheid’),
‘Shakspere’ (i.p.v. ‘Shakespere’ p. 321, 345), enzovoort. Soms zijn er ook
niet-verklaarde verschillen met de editie-Prick van de briefwisseling Verwey-Van
Deyssel. Schreef Van Deyssel ‘Willem de Clerq’ (p. 635) of het correcte ‘Willem de
Clercq’ (editie-Prick)?
Ernstiger nog schiet de editie te kort op het punt van de commentaar. Naar mijn
mening heeft een brieveneditie, en zeker een integrale, alleen zin als de brieven
door een adequaat commentaar toegankelijk worden gemaakt voor de hedendaagse
lezer. Anders kan men de brieven beter als tekstbestand in een computer opslaan.
Men kan natuurlijk twisten over de vraag wat een ‘adequaat commentaar’ is, maar
Marita Mathijsen heeft in haar proefschrift en in het Handboek Editiewetenschap
goede uitgangspunten en bruikbare richtlijnen voor de commentaar geformuleerd.
De editeurs van de Verwey-brieven zijn hieraan volkomen voorbijgegaan. Waar
Mathijsen bijvoorbeeld de ‘regel van de spaarzaamheid’ heeft onderscheiden, lijken
Schenkeveld en Van der Wiel zich vooral te hebben gehouden aan de regel van de
karigheid.
Afgezien van een korte inleiding waarin de belangrijkste correspondenten globaal
worden geïntroduceerd, bevat de editie noten. De informatie in de noten blijft in de
meeste gevallen beperkt tot literatuurverwijzingen. Behalve over een gedegen kennis
van de periode 1885-1890 dient de lezer dus ook te beschikken over een uitgebreide
bibliotheek om zelf via de literatuurverwijzingen in de noten de benodigde gegevens
te achterhalen. Als Verwey aan Van Eeden schrijft over ‘een geestige beet-nemerij
van David Bles’ (p. 19), verwijst de bijbehorende noot zonder verdere toelichting
naar De Amsterdammer van 28 juli 1885; een bespreking van het eerste nummer
van De nieuwe gids in De leeswijzer waarover Doorenbos in een brief aan Verwey
schrijft, krijgt alleen een verwijzing: niets over de lof voor Verwey, de onbillijke kritiek
op Kloos en Van Eeden en het ‘hatelijke versje’ (p. 65). De inhoud van Macaulay's
opmerkingen over de schrijfwijze van Madame d'Arblay (p. 186) mag de lezer zelf
opzoeken in Macaulay's Historical essays. Hetzelfde geldt voor Huets oordeel over
de Nederlandse poëzie in de eerste helft van de achttiende eeuw (p. 141), kritiek
op Verwey in Het vaderland van 1886 (p. 234), kritische opmerkingen van Verwey
over een taalkundig congres (p. 341), enzovoort. Wie bij de opmerking: ‘ik wil al
mijn krachten inspannen om een beter auteur te worden dan Sm. Kleine’ (p. 305)
niets beters weet te verzinnen dan de noot ‘F. Smit Kleine’, kan beter maar helemaal
geen toelichting geven. Zo ook lijken mij de uitleg van de afkorting ‘exepln’ als
‘exemplaren’ (p. 67) en de toelichting bij ‘Ilias’ als ‘Homerus' Ilias’ (p. 14) weinig
zinvol. De mededeling dat er tussen de meisjes Van Vloten en de vriendenkring van
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Frederik van Eeden vriendschappen ontstonden ‘in een vrije, ongechaperonneerde
sfeer’ (p. 194) doet zelfs wat lachwekkend aan.
Soms geven de editeurs aan de juiste informatie niet te hebben gevonden, terwijl
voor de hand liggende bronnen blijkbaar niet geraadpleegd zijn. De uitgave van het
volledige werk van Voltaire in 125 delen bijvoorbeeld (p. 241) is met een
internationale bibliografie vrij gemakkelijk te vinden: François Marie Aronet de
Voltaire, Oeuvres complètes. Bruxelles, Wodon, 1827-1829. Informatie over militairen,
zoals J.V. Schmöler (p. 56), is te vinden via de Staatsalmanak.
Talrijk zijn de plaatsen waar in het geheel geen informatie wordt verstrekt. De
Dante-vertalingen van Bohl en Ten Kate, genoemd in de eerste brief, worden bekend
verondersteld, evenals het formaat van het tijdschrift Nederland (p. 19), de rol van
Bakhuizen van den Brink
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in De gids (p. 22), de vermeende Mexicaanse oorsprong van Verwey's bundel
Persephone en andere gedichten (p. 102), kritieken van Van Deventer in De
Amsterdammer (p. 104), enzovoort. Doorenbos' oordeel over De kleine Johannes:
‘fijn en geestig in den trant van Ouida's sprookjes of van Catulle Mendès’ (p. 62) is
niet te begrijpen als men via het register alleen te weten komt dat Ouida het
pseudoniem is van een Engelse schrijfster en dat Catulle Mendès een Franse
schrijver is.
Ten slotte zijn de editeurs op verschillende plaatsen het spoor geheel bijster
geraakt. Nootcijfers die niet corresponderen is nog het minste. Maar als Verweys
jeugdvriend J.C.G. Gracé schrijft: ‘Gunning is fashionable at present in Engeland’
(p. 131), bedoelt hij volgens mij dat jagen in de mode is in Engeland, en niet meneer
of mevrouw Gunning. De noot ‘Niet geïdentificeerd’ is dus overbodig. Als Kloos en
Verwey samen in Katwijk verblijven, kan de eerstgenoemde moeilijk een telegram
sturen dat hij met Paap ook naar Katwijk zal komen (p. 464). Het was dan ook Hein
Boeken.
De conclusie moet wel zijn dat een integrale publicatie van (een deel van de)
brieven uit het Verwey-archief, toegelicht op de wijze van Schenkeveld en Van der
Wiel, niet zinvol is. De omvang en diversiteit van het archief vragen inderdaad om
een ontsluiting via de computer (hopelijk ook via Internet!), zodat de geïnteresseerde
onderzoeker direct toegang heeft tot de benodigde brieven die hij dan zelf voor
eigen gebruik van toelichtingen kan voorzien.
H.T.M. van Vliet

Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900 : een onderzoek
naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck : met de uitgave
van een handschrift van Lodewijk van Deyssel / Elisabeth Leijnse. Genève : Librairie Droz, diff., 1995. - 540 p., [8] p. pl.; 25 cm. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de
Liège ; fasc. 262) - Oorspronkelijk verschenen als proefschrift Luik,
1992. ISBN 2-87019-062-X Prijs niet opgegeven
Zelden zal in de literatuur iemand zo snel zijn doorgebroken als de Franstalige
Belgische dichter en schrijver Maurice Maeterlinck (1862-1949). Maeterlincks eerste
boekpublicaties, het toneelstuk La Princesse Maleine en de dichtbundel Serres
Chaudes, waren nauwelijks een jaar oud toen Octave Mirbeau in Le Figaro van 24
augustus 1890 een juichend artikel aan het werk van de Belg wijdde. Mede door
de controverse die naar aanleiding van Mirbeaus stuk ontstond, steeg Maeterlincks
ster nog in hetzelfde jaar internationaal naar grote hoogten. Binnen de kortste keren
werd de verschijning van een nieuw stuk van zijn hand voor de literaire avant-garde
een gebeurtenis van de eerste orde. Zijn geschriften bleken naadloos aan te sluiten
bij het (Franse) literaire symbolisme en de vernieuwde belangstelling voor de mystiek
die zulke belangrijke kenmerken vormden van het fin-de-siècle. Maar toen in 1896
het toneelstuk Aglavaine et Sélysette en de essaybundel Le Trésor des Humbles
verschenen, werd duidelijk dat Maeterlinck voortaan in plaats van voor de gewijde
mystieke en symbolische sfeer van zijn eerdere poëzie en toneelstukken nu koos
voor een sterkere moralistische tendens in zijn werk. Aanvankelijk zou het succes
er niet minder om worden - met name Le Trésor des Humbles bereikte ongelofelijke
verkoopcijfers - maar de avant-garde verloor haar belangstelling vrijwel onmiddellijk,
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enkele jaren later gevolgd door het grote publiek. Net zo snel als zijn ster was
gerezen, daalde ze ook weer; toen Maeterlinck in 1911 de Nobelprijs kreeg, had hij
zichzelf feitelijk al overleefd, en de laatste jaren van zijn leven was hij als schrijver
volledig vergeten. Zo hij nu nog genoemd wordt, dan is het steevast alleen als de
schrijver van de tekst van Pelléas et Mélisande, de opera van Debussy.
Ook in Nederland is Maeterlinck gedurende enige tijd zeer populair geweest; zijn
publicaties werden door critici van zeer uiteenlopende snit in vele kritieken en
beschouwingen op de voet gevolgd. Aan de receptie van Maeterlinck in Nederland
wijdde Elisabeth Leijnse een lijvig proefschrift, waarvan in 1995 een handelseditie
verscheen. Tot nu toe is dit boek tame-
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lijk onopgemerkt gebleven, iets wat waarschijnlijk mede te wijten is aan het feit dat
het bij een Zwitserse uitgever is verschenen. Die geringe belangstelling valt te
betreuren, want het betreft hier een zeer leesbaar boek, dat op een heldere wijze
een goed beeld geeft van een aantal belangrijke literaire ontwikkelingen aan het
einde van de vorige eeuw.
Niet de receptie van het hele oeuvre van Maeterlinck komt aan bod; slechts de
Nederlandse reacties op het werk uit de eerste fase en op het als keerpunt
beschouwde Aglavaine et Sélysette vormen het onderwerp van de studie van
mevrouw Leijnse. Voorts heeft de schrijfster haar onderzoeksmateriaal beperkt tot
kritisch (en in een enkel geval satirisch) proza; navolging van de Belgische auteur
in scheppend proza of poëzie bleef buiten beschouwing. Bij de keuze van de
gebruikte receptie-documenten werd de grens echter niet getrokken bij het jaartal
1896, maar bij 1900 (vandaar de titel van het boek); zodoende konden enkele
belangrijke overzichtsstudies over Maeterlinck die in de jaren 1897-1900 verschenen
bij het onderzoek betrokken worden. De uitvoerige bespreking van de Nederlandse
Maeterlinck-receptie is te vinden in het eerste deel van het boek. Mevrouw Leijnse
verdeelt de door haar gebruikte receptiedocumenten in drie groepen, of misschien
is het beter om te zeggen dat ze een onderverdeling van auteurs maakt. In het
eerste hoofdstuk bespreekt ze die auteurs die het jeugdwerk van Maeterlinck in de
eerste plaats beoordelen op esthetische gronden. Vervolgens passeren in hoofdstuk
2 de critici de revue die bij hun beoordeling vooral ethische normen aanlegden. Het
vierde hoofdstuk - het derde geeft een tussenbalans - is gewijd aan slechts één
auteur, Lodewijk van Deyssel. Op dat punt krijgt, zoals de schrijfster zelf op pagina
24 ook aangeeft, het onderzoek een ander karakter. Zoals bekend had Van Deyssel
de neiging om zijn eigen opvattingen en ideeën te projecteren op door hem
besproken literaire werken en niet zelden schetste hij in zijn artikelen een beeld van
zo'n werk dat door andere, zowel contemporaine als hedendaagse critici nauwelijks
te herkennen viel en valt. Dat heeft voor een receptie-onderzoek, dat wil achterhalen
hoe in een bepaalde tijd tegen het werk van een bepaalde auteur werd aangekeken,
tot gevolg dat de kritieken van Van Deyssel eigenlijk minder geschikt materiaal
vormen, omdat ze meer over Van Deyssel zelf zeggen dan over de betreffende
auteur. Ook de opname in het tweede deel van een omvangrijk nagelaten handschrift
uit 1897 van Van Deyssel over Maeterlinck draagt ertoe bij dat het boek eigenlijk in
twee delen uiteenvalt. Het manuscript voegt immers weinig toe aan wat de schrijfster
eerder over de Maeterlinck-receptie door Van Deyssel heeft betoogd, maar geeft
wel een fascinerend beeld van de wijze waarop de Nederlandse criticus bij het
schrijven van zijn stukken te werk ging.
Behalve om bewondering vraagt het boek toch ook om enkele kanttekeningen.
Zoals gezegd onderscheidt mevrouw Leijnse twee stromingen in de
Maeterlinck-receptie, de esthetische en de ethische. Ze plaatst deze vervolgens in
het kader van twee literaire modestromingen uit die tijd; de esthetische in het licht
van het symbolisme, de ethische in dat van de Nieuwe Mystiek. Dat onderscheid
blijkt bovendien in verband te staan met een scheidslijn dwars door het oeuvre van
de Belg. De estheten hielden zich vooral bezig met de toneelstukken, de ethici vooral
met de wijsgerige beschouwingen en essays. Omdat deze twee vormen van
Maeterlinck-receptie als strikt gescheiden verschijnselen besproken worden, krijgt
de lezer de indruk dat er in Nederland in wezen twee Maeterlincks bestonden, die
elk door een heel verschillend publiek gelezen en gewaardeerd werden. Dat is een
al te sterke vereenvoudiging van het complexe literaire wereld van het einde van
de negentiende eeuw, waarvan juist een van de kenmerken was dat esthetische
en ethische argumenten vaak niet duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Verder
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wordt de belofte die in de hoofdtitel van het boek besloten ligt eigenlijk niet helemaal
waargemaakt. De schrijfster kondigt in die titel immers aan een beeld te geven van
zowel het symbolisme als van de Nieuwe Mystiek in Nederland. Wat betreft die
laatste stroming doet ze dat ook, en heel goed: het tweede hoofdstuk zal onmisbaar
blijken voor alle literatuurwetenschappers die zich met het onderwerp bezighouden.
Voor haar beschrijving van het symbolisme is dat minder het geval. Het is, zoals
mevrouw Leijnse zelf al aangeeft, uiterst lastig om de Nederlandse verschijningsvorm
van die belangwekkende Franse literaire stroming adequaat te beschrijven. Zij geeft
dan ook alleen een overzicht van de wijze waarop de specifieke vorm van
symbolisme zoals die zich uit het werk
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van Maeterlinck laat afleiden door de Nederlandse critici werd herkend en
gewaardeerd. De vraag naar andere vormen van het symbolisme in ons land en
daarmee tevens die naar het kader waarin de maeterlinckiaanse variant ervan
scherper kan worden belicht, blijft onbeantwoord. Tenslotte nog enkele slordigheidjes.
De jonggestorven Franse criticus die een belangrijke rol speelde bij het invoeren
van de term symbolisme in de schilderkunst heette niet Augier, maar Aurier. Verder
wordt op pagina 271 ten onrechte opgemerkt dat Van Deyssel zijn opstel ‘Tot een
levensleer’ schreef in de periode september-december 1895; het stuk verscheen
al in het Tweemaandelijksch Tijdschrift van november 1895.
Wat vooral opvalt bij lezing van dit - ik zeg het nogmaals - voortreffelijke en uiterst
leesbare boek is dat het schrijven over Maeterlinck in Nederland toch op één
uitzondering na vooral een zaak is geweest van tweederangs of thans vergeten
auteurs. Maar zoals de schrijfster zelf al aangeeft, hoeft dat met de ‘produktieve
receptie’, de navolging van Maeterlinck in literaire kunstwerken van rond de
eeuwwisseling, niet het geval te zijn. Wellicht dat onderzoek naar sporen van
Maeterlinck in proza, toneel en poëzie een belangwekkender gezelschap van auteurs
voor het voetlicht haalt; mevrouw Leijnse noemt in dit verband onder andere
Metamorfoze van Louis Couperus. De vele feitelijke gegevens en vaak nieuwe
verbanden die in Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900 te vinden
zijn, vormen voor een dergelijk onderzoek een uitstekende basis.
Lucien Custers

Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen
Niederlands ‘Fränkischer Sprachatlas’ (FSA) / hrsg. von Jan Goossens.
- Marburg : Elwert, 1981-....-..dl. ; 50 cm +..krt Lief. 1 - (1988) : Karten
1-10 + Textband ISBN 3-7708-0880-0 Prijs: DM 98,- Lief. 2 - (1994) : Karten
11-23 + Textband ISBN 3-7708-1034-1 Prijs: DM 98,Wie naar literatuur zocht over ontstaan en verspreiding van bepaalde vormen van
onze voornaamwoorden was tot voor kort een weinig benijdenswaardig collega. De
wereld van de taalkundige die geïnteresseerd is in pronomina in het algemeen en
in die van het persoonlijk voornaamwoord in het bijzonder ziet er na het verschijnen
van de tweede aflevering van de Fränkischer Sprachatlas (FSA) van Jan Goossens
nu totaal anders uit. Bijna twintig bladzijden met literatuuropgaven en de aflevering
zelf zijn het verpletterende resultaat van veel geduld en grote belezenheid.
Geen enkele synthese was er van de geschiedenis van de Nederlandse
pronomina. Natuurlijk zie ik bij deze constatering het pionierswerk van P. Peters De
vormen en de verbuiging van de pronomina in de Nederlandse dialecten uit 1937
niet over het hoofd en ook niet de veel recentere studies van G. de Schutter. Zij
wilden en/of moesten zich evenals vele anderen beperken. Zo niet Goossens. Zijn
intentie is het de taalbewegingen uit het verleden die hun sporen hebben
achtergelaten in de Zuidoostelijke Nederlanden en het noordelijke Rijnland te
beschrijven en waar mogelijk van een extra dimensie te voorzien door de
mogelijkheden van de taalgeografische methode optimaal te benutten. Goossens
staat daarbij op de schouders van veel andere onderzoekers, maar heeft ook zelf
fundamenteel bijgedragen in grotere en kleinere studies aan de vermeerdering van
onze kennis omtrent de pronomina.
De auteur attendeert ons op de rol die Keulen gespeeld heeft als een centrum
dat in de Middeleeuwen een samenhangende groep van vernieuwingen uitstraalde,
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die de stad zelf uit zuidelijker gebieden had overgenomen. Die vernieuwingen laten
een opvallend uniform verspreidingspatroon zien. De vormen die Keulen uitstraalt
en die een gesloten groep vormen, komen niet alleen in de regio Limburg voor,
maar strekken zich tot in Zuid-Brabant uit tot bijna Leuven toe, hoewel men met een
Nederlands taalgebied te maken heeft dat sedert de Late Middeleeuwen geen Keulse
invloed meer heeft ondergaan.
Gedetailleerd beschrijft Goossens alle grenzen van dat gebied. Ook de Westgrens
en die
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welke gevormd wordt door de Nederrijn. Maar hij doet meer dan alleen beschrijven.
Hij identificeert de aard van de grenzen van verspreidingsgebieden. Zijn ze
onveranderlijk of onveranderd, vertonen ze afwijkende curves? Wat zijn de oorzaken
van de verschuivingen van deze grenzen? Zijn zij van taal-interne of -externe aard
en wat is dan de rol van de zaakgeschiedenis? Goossens speurt naar de ouderdom
van allerlei vernieuwingen in het pronominale systeem in het Rijn-Maas-gebied. Dat
betekent ook dat hij de totstandkoming van dat systeem beschrijft van voordat
vernieuwingen daarin penetreerden.
Hoe belangrijk Keulen voor Limburg is geweest en wat de betekenis van de
Uerdingerlinie voor onze taalgeschiedenis is, staat niet alleen in de inleiding van
aflevering 2, maar is in de beschrijving van iedere vorm van de voornaamwoorden
en de daarmee corresponderende kaarten terug te vinden.
De kaarten 11-23 visualiseren de vormen en het verspreidingsgebied van: de
accusatief van de eerste persoon enkelvoud (krt. 11), de datief van de eerste persoon
enkelvoud (krt. 12), de nominatief van de tweede persoon enkelvoud (krt. 13), de
accusatief en datief van de tweede persoon enkelvoud (krt. 14 en 15), de nominatief,
accusatief en datief van de derde persoon enkelvoud mannelijk (krt. 16, 17 en 18),
de nominatief en datief van de eerste persoon meervoud (krt. 19 en 20) en de
nominatief, accusatief en datief van de tweede persoon meervoud (krt. 21, 22 en
23).
In een afzonderlijk deel worden die kaarten beschreven. De opbouw van die
beschrijvingen bestaat altijd uit drie onderdelen: (a) verantwoording van het materiaal,
(b) bibliografische informatie en (c) commentaar.
Goossens beperkt zich niet tot het bespreken van de hoofdtypes op de kaart. Iedere
variant wordt met gelijke munt betaald. Eerst als dat gebeurd is, wordt de interpretatie
van het kaartbeeld gezocht. Meestal wordt dat uitgesteld totdat ook de casus obliqui
geheel omschreven zijn en vaak ook wordt enclise in de beschrijving betrokken.
Ieder gebied met een hoofdtype wordt besproken, gedateerd en verklaard, soms in
een duizelingwekkende, maar steeds erudiete vaart.
Bij het lezen van Goossens' commentaar heb ik zijn uitspraken en bevindingen
vooral getoetst aan een dialect dat ik als geen ander beheers, te weten het
West-Noord-Brabants (Heerle). Alleen bij het pronomen van de tweede persoon
meervoud spoorden mijn intuïties niet met zijn beschrijvingen op ‘Textkarte 17:
Zusammengesetzte Subjektformen der 2. Pers. PI.’ Op die isoglossenkaart met
geschreven tekst is niet af te lezen dat de geronde vorm -gullie hoog frequent is in
West-Noord-Brabant, iets wat Goossens wel beschrijft op blz. 160. Overigens geeft
ook krt. 21 voor het genoemde gebied geen met g anlautende geronde vorm.
De Amsterdamse Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland heeft twintig jaar
geleden nog het verwijt gekregen dat er geen systeem zat in het gekozen materiaal,
dat het een vergaarbak was van uiterst heterogene informatie en dat haar invloed
op de vooruitgang en ontwikkeling van de dialectologie als wetenschap zo goed als
nihil was.
De FSA treft vooralsnog geen enkel van deze verwijten. Zeker aflevering twee
munt uit in systematische materiaalkeuze. Datzelfde geldt ook voor aflevering 1,
waarover hieronder meer. In die aflevering speelt de verspreiding van de Romaanse
leenwoorden een hoofdrol. Er is geen reden om aan te nemen dat de drie overige
geplande afleveringen, te weten aflevering 3: voorbeelden van noordwestelijke
expansie, aflevering 4: voorbeelden van zuidoostelijke expansie en aflevering 5: de
autochtone woordenschat van het gebied, systematisch anders voor de dag zouden
komen. Het voorafgaande maakt impliciet duidelijk dat het in de FSA niet gaat om
een vergaarbak van allerlei informatie. De taalgeografische patronen laten zien dat
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er in Brabant, Limburg, Gelre, Kleef, in het Zuidnederfrankisch, in het
Moezelfrankisch, in kleine stroken van Vlaanderen, Zeeland en Holland, in het
gebied tussen de grote rivieren, in Zuidwest-West-Falen en in enkele Rijnfrankische
gebiedjes, gemeenschappelijke factoren op de taal hebben ingewerkt.
Op deze plaats betogen dat de FSA de vooruitgang van de dialectologie bevordert,
is misschien wat prematuur, maar het vinden van een verklarende synthese bij
iedere kaart is een belangrijke stap op weg naar een betere kennis van de
taalontwikkeling in het gebied dat de FSA bestrijkt en die zoekt naar de
taalbewegingen uit het verleden die hun sporen hebben nagelaten in de dialecten
van het onderzochte gebied.
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Maar er is meer. Als de FSA een synthese is van studies om de taalhistorische
samenhang te laten zien van de Zuidoostelijke Nederlanden en het noordelijke
Rijnland, dan is de FSA ook een interessant instrument voor de localisering en
datering van oudere teksten. Immers de geografische spreiding van een bepaald
type kan argumenten leveren voor de etymologie.
Om die reden nam ik het typoscript van het zogenaamde Glossarium Trevirense
(codex 1125/2059) van de stadsbibliotheek te Trier na twintig jaar weer eens ter
hand. Dit alfabetische Latijns-Middelnederlandse woordenboekje dateert uit de
veertiende eeuw. Volgens E. Rooth is het Diets van dit lexicon van Vlaams-Brabantse
signatuur, maar er zitten ook Limburgse karakteristieken in, zij het dat er een
algemeen niet-Limburgse tendens in het glossarium zit.
Met kaarten en toelichting van aflevering I van de FSA ging ik deze tekst te lijf.
Alvorens over die confrontatie te rapporteren moet aflevering 1, die reeds in 1988
verscheen, maar nog niet in dit tijdschrift besproken werd, beter geïntroduceerd
worden. Welnu, genoemde aflevering is een bijdrage tot de studie van de Germania
Romana. De kaarten die Goossens in de eerste aflevering presenteert en beschrijft,
zijn: 1. De mus, 2. De merel, 3. De bunzing, 4. De vlinder, 5. De ui, 6. De herik, 7.
De kweek, 8. De boomschors, 9. De oogst en 10. De pottenbakker.
Het patroon waarin de kaarten beschreven zijn, ziet er als volgt uit:
(1) Verantwoording van het materiaal dat voor het tekenen van de kaart werd
gebruikt.
(2) Vermelding van wie, waarover het desbetreffende woord gepubliceerd hebben.
(3) Commentaar bij de kaart met telkens een explicitering van de belangrijkste
taak van de onderhavige kaart. Zo vinden wij op blz. 61 e.v. de bespreking van de
kaart vlinder. De eerste regel van de onderafdeling commentaar luidt aldus:
‘Hauptaufgabe der Besprechung dieser Karte ist die Deutung der Verbreitung des
Typus pepel und der mit ihm abgeleiteten Wortformen’.
(4) Voetnoten bij de verklarende tekst.
(5) Lijst met bijzondere en meervoudige opgaven voor één plaats.
Goossens verantwoordt alles en laat niets aan het toeval over. Maar een recensie
is niet de plaats om met confetti te strooien. Daarom terug naar de vraag: Hoe
bruikbaar is de FSA als hulpinstrument bij het lokaliseren en dateren van andere
teksten?
Het zou onredelijk zijn van een Atlas waarvan nog slechts 23 kaarten verschenen
zijn een ultiem antwoord te krijgen op de vraag waar een middeleeuwse teskt
gelokaliseerd moet worden. Toch bieden een paar lexemen uit Trevirense ons de
gelegenheid om met behulp van de FSA een indicatie te geven van de richting die
de lokalisering uitgaat.
Onder het trefwoord cepe vinden wij ayuun, onioen, onder papilio pipel, onder
merula merel, onder sinapi zenp, en onder fur dief. Kaart 5 (ui) laat zien dat de
variant ajuin dominant is ten Westen van de lijn Sint Truiden-Genk-Roermond. De
variant onioen is Limburgs. De variant pepel (kaart 4 vlinder) is beperkt tot het Zuiden
van ons taalgebied. Kaart 3 (bunzing) laat geen opgaven zien met dief. Merel is op
de gelijknamige kaart 2 die variant voor Vlaams-Brabant in de provincie Antwerpen.
In Belgisch-Limburg is blo+n sterk vertegenwoordigd, terwijl in Nederlands-Limburg
vooral melder en merling hoogtij vieren. Of wij bij sinapi zemp met een benaming
van doen hebben voor herik durf ik niet met zekerheid te betogen, maar als dat wel
zo is, dan is zij volgens kaart 6 (knopherik/herik) karakteristiek voor het zuiden van
beide Limburgen. Bij deze laatste onzekerheid moeten wij vaststellen, dat van vijf
genoemde trefwoorden de vertaling in de volkstaal ons volgens de kaarten van de
FSA voert naar een Brabants gebied. Natuurlijk zijn er nog te weinig kroongetuigen
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om de lokalisering van Rooth te nuanceren of te bevestigen, maar tegenspreken
doet de FSA diens hypothese zeker niet.
Een bespreking van een atlas kan natuurlijk niet zonder enig technisch
commentaar. Eén vraag bij al het goeds van de FSA laat mij niet los: waarom zijn
grondkaarten toch telkens weer zo opdringerig dat de aanwezige rivieren, plaatsen,
grenzen enz. de symbolen overwoekeren en nauwelijks bewerkstelligen dat het
verspreidingsgebied van de verschillende varianten zich hecht op het netvlies? Dat
is buitengewoon hinderlijk omdat Goossens er alles aan gedaan heeft om de
woordtypen goed van elkaar te onderscheiden. Zo worden heteroniemen en
heterofonen wier verbreiding het centrale probleem presenteren met rode symbolen
in kaart gebracht zodat zij contrasteren met het zwart van de andere tekens.
De FSA heeft geen boodschap aan het sofisme ‘als iets geschreven staat, is het
waarheid
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geworden’. In het gebruik bewijst de Atlas zich als een onschatbare aanwinst niet
alleen voor de dialectoloog, maar ook voor de etymoloog en de historisch taalkundige.
Met grote acribie en veel wetenschappelijke scrupule bouwt Goossens zijn synthese
terwijl hij de vakgenoot op elk moment in staat stelt zijn interpretaties te controleren.
Hij zet het materiaal niet naar zijn hand, hij kneedt het slechts nadat hij het gekozen
heeft. Ook over die keuze val ik hem niet lastig. Natuurlijk had hij andere begrippen
kunnen kiezen, maar het ging er om de samenhang tussen het Zuidoosten van het
Nederlandse taalgebied met het Noordelijke Duitse Rijnland te laten zien en de
causaliteit ervan op te sporen. Die bewijsvoering is dwingend en zij die twijfelen,
moeten zich maar uit laten dagen om met evenveel andere begrippen de
bewijsgronden van Goossens aan het wankelen te brengen. Als historische atlas
kent de FSA haar evenknie niet.
Alles moet in het werk gesteld worden om ook de afleveringen 3-5 uitgegeven te
krijgen. Dat lijkt mij niet uitsluitend een zaak voor ‘die Deutsche
Forschungsgemeinschaft’. Ook voor ons taalgebied is een Nederlands-Vlaamse
financiële injectie zeker niet misplaatst. Die financiën hebben al te veel onheil
aangericht. Ik doel daarmee op de verplichting die Goossens kennelijk kreeg
opgelegd om op de meest economische wijze om te gaan met zijn middelen. Dit
leidde tot een korte beschrijving van het concept en de begrenzing van de Atlas in
het voorwoord van aflevering 1. Een uitvoeriger rekenschap had reeds in Taal en
Tongval gestaan. Een standaardwerk ontdoen van een uitvoerige inleiding lijkt wat
al te veel op wetenschappelijke castratie.
En dan blijft er tenslotte één vurige wens. En dat is in plaats van grote onhandige
en grafisch beperkte kaarten, een dynamische FSA op cd-rom. Na het toegankelijk
maken van WNT en MNW via dat medium moeten ook taalatlassen een standbeeld
oprichten voor de ongekende mogelijkheden van het magische zilveren schijfje.
P. van Sterkenburg

De moedertaal centraal : standaardisatie-aspecten in de Nederlanden
omstreeks 1650 / M.J. van der Wal. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 1995. IX, 161 p. : ill. ; 25 cm. - (Nederlandse cultuur in Europese context ; 3.
Ijkpunt 1650) ISBN 90-12-08298-6 Prijs: ƒ 39,90
Binnen het door NWO gefinancierde prioriteitsprogramma ‘De Nederlandse cultuur
in Europese context’ wordt vanuit verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines
onderzoek verricht naar de plaats die de Nederlandse cultuur bekleedde in Europees
verband. Dit onderzoek is geconcentreerd rond een viertal ijkpunten: 1650, 1800,
1900 en 1950-1970. In het kader van het eerste ijkpunt heeft M.J. van der Wal het
standaardisatieproces van het Nederlands bestudeerd. De resultaten van deze
1
studie zijn vastgelegd in De moedertaal centraal.
Het eerste hoofdstuk van dit boek (p. 1-3) is bedoeld als een algemene inleiding,
waarin enkele theoretische begrippen worden gedefinieerd. Een positieve houding
ten opzichte van de moedertaal is een noodzakelijke voorwaarde voor
standaardisatie, een term die globaal wordt omschreven als een ‘proces waarbij uit
een toestand van dialectverscheidenheid een eenheidstaal ontstaat’. In navolging
2
van Haugen noemt Van der Wal vier criteria waaraan dat proces in meer of mindere
mate dient te voldoen: selectie, codificatie, functie-uitbreiding en acceptatie. Op
macro-niveau houdt selectie in dat één van de aanwezige dialecten tot standaard
wordt verkozen, op micro-niveau betekent het dat er een keuze moet worden
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gemaakt uit verschillende regionale en sociale taalvarianten. Onder codificatie
verstaat men het vastleggen van de woordenschat van een taal in woordenboeken
en het formuleren van taalregels om die vervolgens op te nemen in grammatica's.
Bij de ontwikkeling van een standaardtaal is ook altijd sprake van functie-uitbreiding.
Daarmee bedoelt men dat de moedertaal gebruikt wordt op terreinen waarop zij
nog niet eerder werd gehanteerd. Een vierde kenmerk van het standaardisatieproces
is de acceptatie van de geselecteerde en voorgeschreven vormen over een breed
gebied. Van der Wal wijst erop dat men het voor de beschrijving en verklaring van
de bovengenoemde aspecten niet kan stellen zonder kennis van de historische
context: naast
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taalinterne factoren spelen externe factoren van politieke, economische of culturele
aard namelijk een belangrijke rol bij het ontstaan van een standaardtaal.
Het tweede hoofdstuk (p. 5-21) geeft, in hoofdlijnen, een beeld van het begin van
het standaardisatieproces in Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Evenals in de
ons omringende landen, zo lezen we in hoofdstuk drie (p. 23-41), begint dit proces
zich in de Nederlanden te voltrekken omstreeks het midden van de zestiende eeuw.
Onder invloed van renaissance, reformatie en nationaal bewustzijn wordt een
positieve houding ten opzichte van de moedertaal ontwikkeld. Men raakt overtuigd
van de intrinsieke waarde van de moedertaal en begint haar te codificeren in
geschriften over spelling, grammatica's en woordenboeken. Doordat het economisch
en cultureel zwaartepunt zich na de val van Antwerpen van zuid naar noord
verplaatst, speelt de ontwikkeling van een standaardtaal zich hoofdzakelijk af in het
machtige gewest Holland. Het daar gesproken dialect zal, doorspekt met zuidelijke
elementen, ten grondslag komen te liggen aan de standaardtaal. Door taalopbouw
en taalzuivering worden de voorwaarden gecreëerd om de volkstaal te gebruiken
op terreinen waar dat aanvankelijk niet denkbaar was: het Nederlands wordt niet
alleen een bestuurlijke taal, het gaat ook functioneren als taal van wetenschap. Dit
derde hoofdstuk biedt, uitgaande van de vier onderscheiden
standaardisatiekenmerken, een helder overzicht van de huidige stand van onderzoek
naar de eerste aanzetten tot een Nederlandse standaardtaal, maar het heeft weinig
nieuws te bieden. Dit in tegenstelling tot de twee daaropvolgende hoofdstukken,
die het interessantste en omvangrijkste gedeelte van De moedertaal centraal
behelzen.
In het vierde hoofdstuk (p. 43-78) bespreekt Van der Wal lexicale, morfologische
en functionele criteria die zijn gehanteerd bij het beoordelen van talen in het
algemeen en van het Nederlands in het bijzonder. Volgens zestiende- en
zeventiende-eeuwse auteurs zou het Nederlands in vergelijking met andere talen
een grote zuiverheid en een rijke woordenschat bezitten. Het voorkomen van een
groot aantal eenlettergrepige woorden wordt gezien als een bewijs voor de hoge
ouderdom van het Nederlands. Meer dan andere talen biedt het Nederlands in hun
ogen de mogelijkheid om samenstellingen en afleidingen te vormen. Onderzoek
van 150 zeventiende-eeuwse vertalingen uit de Noordelijke Nederlanden, opgesomd
in bijlage 1, wees uit dat in ongeveer een derde deel van het totale corpus
taalkritische en taalbeschouwende opmerkingen te vinden waren. Uitvoerig staat
Van der Wal stil bij een Euclidesvertaling van Jacob Willemsz. Verroten, die overigens
niet in Nederland maar in Hamburg verscheen. Ook besteedt zij ruimschoots
aandacht aan de Nederlandse grammatica van Allart Kók en die van Petrus
Leupenius.
Hoofdstuk 5 (p. 79-100) is grotendeels gewijd aan de concurrentie die het
Nederlands ondervond van het Latijn op het terrein van de wetenschap. Het blijkt
dat het Latijn als metataal wordt gekozen als er sprake is van een universitaire
doelgroep van wetenschappers en studenten, terwijl het Nederlands wordt
aangewend voor wetenschappelijke werken die bedoeld zijn voor mensen uit de
praktijk zoals zeelieden, ingenieurs en kooplieden. Tot deze conclusie komt Van
der Wal na bestudering van 32 Nederlandstalige wetenschappelijke geschriften, die
te vinden zijn in bijlage 2 en die worden ondergebracht in de rubrieken medicijnen,
exacte wetenschappen en diversen. Men kan zich hierbij overigens afvragen of de
steekproef niet aan waarde zou hebben gewonnen wanneer de selectie ook
geschriften op het gebied van theologie, filosofie en rechten had omvat. Bij het
doornemen van bijlage 2 valt verder op dat er - zonder nadere toelichting - van
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sommige auteurs twee en van Johan van Beverwijck zelfs vier geschriften in de
beschouwing zijn betrokken.
Een wetenschapper die besluit in het Nederlands te gaan schrijven, krijgt te maken
met het probleem van de vaktermen. Hij kan zich bedienen van de in gebruik zijnde
Latijnse termen of een nieuwe Nederlandstalige terminologie introduceren. Voor
die laatste mogelijkheid heeft Joan Albert Ban gekozen. Zijn Nederlandse vertalingen
van Latijnse muziektermen en de acceptatie ervan worden diepgaand onderzocht
(p. 90-97 en bijlage 3).
Na het zesde en laatste hoofdstuk (p. 101-103), waarin Van der Wal de balans
opmaakt en vooruitblikt naar de verdere ontwikkeling van de standaardtaal, volgen
drie bijlagen. De eerste twee ervan worden ‘bibliografie’ genoemd, maar hadden
voor de duidelijkheid beter aangeduid kunnen worden als ‘overzicht van
geraadpleegde werken’. Het zou duidelijker zijn geweest wan-
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neer de selectiecriteria die werden aangelegd bij het samenstellen van deze lijsten
(zie p. 53 en p. 83), waren herhaald in een korte toelichting aan het begin van deze
twee bijlagen.
Met De moedertaal centraal wordt beoogd het ontstaan van een standaardtaal
in de Nederlanden te plaatsen in een West-Europese context. Van der Wal heeft
aangetoond dat de ontwikkeling van de Nederlandse standaardtaal over het
algemeen parallel loopt met het standaardisatieproces in andere West-Europese
landen. De uitwerking ervan is echter voor elk land verschillend als gevolg van
wisselende accenten op de verscheidene externe factoren. Bij gebrek aan relevante
detailstudies voor de ons omringende landen is Van der Wal er niet in geslaagd de
Nederlandse standaardisatieaspecten op alle punten systematisch te vergelijken
met die in Engeland, Frankrijk en Duitsland.
Ondanks de diversiteit van de onderzochte teksten (grammatica's, literaire teksten,
vertalingen en wetenschappelijke geschriften) vormt Van der Wals studie een
coherent geheel. Door uit te gaan van de kenmerken selectie, codificatie,
functie-uitbreiding en acceptatie heeft de auteur een duidelijke structuur weten aan
te brengen in het complexe proces van standaardisatie. Door haar deelonderzoeken
naar vertalingen en vaktermen heeft Van der Wal interessante aanzetten gegeven
tot verder onderzoek ten aanzien van functie-uitbreiding. In het kader van
standaardisatie acht zij het verder belangrijk dat er onderzoek verricht zal worden
naar het effect van codificatie op het taalgebruik, een effect dat tot op heden slechts
incidenteel is onderzocht.
De ondertitel van dit verzorgd uitgegeven boek suggereert dat daarin uitsluitend
de periode rond 1650 centraal staat. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Een
aanzienlijk deel van de verwerkte bronnen is namelijk afkomstig uit de zestiende
en het begin van de zeventiende eeuw. Van der Wal heeft hierdoor niet alleen een
momentopname gemaakt van de standaardisatie omstreeks 1650 maar ook een
helder en boeiend beeld gegeven van de daaraan voorafgaande eeuw.
Roland de Bonth

Eindnoten:
1 Over Boendale: W.P. Gerritsen e.a., ‘A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van Boendale's
“How Writers Should Write”’, in: Medieval Dutch Literature in its European Context. Red. E.
Kooper. Cambridge, 1994. (Cambridge Studies in Medieval Literature, 21), p. 245-260; over
Maerlants borderes: F. van Oostrom, Maerlants wereld. Amsterdam 1996, p. 344-346; over
Deen gheselle: ‘Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe’. Ed. D. Hogenelst, in:
Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623
uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en
België Red. H. van Dijk e.a. Hilversum 1992. (Middeleeuwse studies en bronnen, 33), p. 95-103.
2 F. Willaert, De poëtica van Hadewijch in de Strofische Gedichten. Utrecht 1984.
3 Vgl. Van Oostrom, Maerlants wereld (n. 1), p. 139.
4 Zie o.m. M. Rierink, ‘De missing link: het Gruuthuseliedboek als schakel tussen het hoofse lied
en de rederijkerskunst’, in: Herman Pleij e.a., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en
burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Amsterdam, 1991.
(Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, 4), p. 135-150.
1 Zie bijvoorbeeld M. Carruthers: The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture.
Cambridge, 1990.
2 De term is van F.P. van Oostrom. Zie diens ‘Slotbeschouwing: de Rijmbijbel, balans en
perspectief’, in: Scolastica willic ontbinden. Over de ‘Rijmbijbel’ van Jacob van Maerlant. Red.
J. van Moolenbroek & M. Mulder. Hilversum, 1991, p. 128.
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1 Van dit ijkpunt zijn inmiddels nog twee andere studies in het licht gegeven: O.S. Lankhorst &
P.G. Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een
inventarisatie. Den Haag, 1995 en F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De
zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek. Den Haag, 1996.
2 E. Haugen, ‘Dialect, language, nation’. In: American Anthropologist 68 (1966), p. 922-935.

Interdisciplinair
Deugd boven geweld : een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 /
[tekenwerk kaarten: Ab van der Kloot ; eindred. G.F. van der
Ree-Scholtens ; red. J.Th. Bank...et al. ; overige auteurs J. van den
Assem...et al. ; beredeneerde bibliogr. A.G. van der Steur]. - Hilversum
: Verloren, 1995. - 690 p. : ill. ; 29 cm ISBN 90-6550-504-0 Prijs: ƒ 75,‘Als de vergetelheid aan het IJ ontspringt, dan stroomt hij, dood-aanzeggend, langs
Haarlem om uit te monden in de Haarlemmermeer. De Nederlandse Lethe heet
Spaarne. Haarlem is
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een stad die sinds de negentiende eeuw aan volkomen vergetelheid ten prooi is.
Haarlem is het schimmenrijk van de voormalige bourgoisie.’ Dit fragment uit Louis
Ferrons roman Hoor mijn lied, Violetta wordt aangehaald in de nieuwste (de laatste
stamt uit de vorige eeuw) stadsgeschiedenis van Haarlem. Provinciaal, maar wel
burgerlijk gezellig: zo ongeveer keek een andere Haarlemmer, Godfried Bomans,
aan tegen het leven in de Spaarnestad, en Harry Mulisch heeft zich in soortgelijke
termen over zijn geboorteplaats uitgelaten (p. 567-569). Wat kan men anders
verwachten van een stad die het devies ‘vim vincit virtus’ voert, vrij vertaald: ‘deugd
boven geweld’, of nog vrijer: ‘kalmte boven rumoer’. Voor grootser, meeslepender
geschiedenis moet men vermoedelijk stroomopwaarts van het Spaarne zijn, aan
het IJ: in Amsterdam.
De relatieve kalmte van Haarlem ‘door de eeuwen heen’ - het Kaas- en Broodvolk
en het beleg uitgezonderd - moet anderzijds een zegen zijn geweest voor de
negenenveertig redacteuren en auteurs die deze stadsgeschiedenis - verschenen
naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van de stad - hebben samengesteld. Een
geschiedenis als die van Haarlem kan compleet in een eendelig overzichtswerk
beschreven en, mede dankzij het grote formaat, ook geïllustreerd worden. Uiteraard
zouden meerdere banden te vullen zijn geweest, maar dan zou zo'n werk, indien
men zoals de redactie doet op een ruim lezerspubliek mikt, weer erg ontoegankelijk
zijn geworden.
Het schrijverscollectief, waaronder vele geleerde Haarlemmers - de stad is
vanwege de haar zo kenmerkende kalmte een ideale woonplaats voor forenzende
wetenschappers - heeft er duidelijk plezier in gehad. Men schrijft helder en sober.
Slechts een enkele maal geeft de typische Haarlemse gezelligheid aanleiding tot
het schrijven van ‘Teisterbant’-proza als ‘Reinaldus bewees overigens dat wijn en
Trijn niet verhinderden dat een loopbaan loopt als een trein’ (p. 91) en ‘orgeltrappers,
die er door het volpompen van de blaasbalgen voor zorgden dat het organisten en
orgel voor de wind ging’ (p. 107). Het is door zijn beknoptheid, diversiteit en
overzichtelijkheid dat dit boek ook een goed startpunt biedt voor interdisciplinair
onderwijs en onderzoek. Weliswaar bevat het boek eindnoten in plaats van voetnoten,
wat tot veel geblader leidt (het notenapparaat is overigens beperkt), maar het
overzicht van geraadpleegde bronnenpublicaties en literatuur en vooral de
beredeneerde bibliografie van de geschiedenis van Haarlem vergoeden dit ongemak.
Daarnaast is veel werk gemaakt van de afbeeldingen, die van uitvoerige
onderschriften zijn voorzien, een soort mini-artikeltjes met informatie die niet altijd
in de lopende tekst is terug te vinden.
De periode van 750 jaar die het boek bestrijkt is verdeeld in vier tijdvakken - vanaf
het ontstaan tot 1580, 1580-1770, 1770-1880 en 1880 tot heden - waarbinnen
telkens achtereenvolgens aan bod komen: de institutionele en politieke geschiedenis,
de economische en sociale geschiedenis, de levensbeschouwelijke groeperingen,
onderwijs en wetenschap, letterkunde en muziek en, ten slotte, beeldende kunst
en kunstnijverheid. Zo ontstonden vierentwintig door een of meer auteurs geschreven
hoofdstukken. De zes hoofdstukken die samen telkens één periode bestrijken zouden
uitstekend kunnen dienen als basisstof voor een interdisciplinaire cursus over lokale
cultuurgeschiedenis, aan te vullen met gespecialiseerde studies uit de bibliografie,
zowel met betrekking tot Haarlem als tot de Nederlanden in het algemeen.
Uit de opzet blijkt duidelijk hoe in het historische onderzoek traditionele
aandachtspunten als de institutionele geschiedenis van stad en kerk zijn overvleugeld
door sociale en culturele vraagstellingen. Uitgangspunt is zelfs nadrukkelijk de vraag
geweest: ‘hoe komt het dat in Haarlem in de zestiende en zeventiende eeuw zo'n
uitzonderlijk cultureel leven mogelijk was, wat waren daarvan de politieke,
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maatschappelijke en geestelijke achtergronden en hoe is het in de latere eeuwen
verder gegaan?’ (p. 15 - cursivering van de inleiders). Men heeft goed begrepen
dat gebeurtenissen van meer dan lokaal belang in Haarlem vooral op het vlak van
beeldende kunst en literatuur plaatshadden en dan met name aan het begin van
de Nieuwe Tijd: in de zeventiende eeuw, hoewel toen in de schaduw van Amsterdam,
maar daarvóór, in de zestiende eeuw, in het volle licht, zonder veel concurrentie uit
de omgeving. Het was de eeuw van Van Heemskerck, Van Mander en Goltzius en,
wat de literatuur betreft, de eeuw van Coornhert en van de rederijkers.
Het valt echter op dat, in tegenstelling tot wat de inleiders beweren, dit
uitzonderlijke culturele leven in de zestiende en zeventiende eeuw verhoudingsgewijs
niet veel meer aandacht heeft gekregen. Het komt verdeeld over twee perioden aan
de orde - die tot 1580 en die van
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1580 tot 1770 - en moet daarin ruimte delen met de kunst en literatuur uit
aangrenzende eeuwen. Het is opmerkelijk te zien hoe in hoofdstuk 12 (‘Bouwkunst,
beeldhouwkunst, kunstnijverheid’ in de periode 1580-1770) de kunsthistorici - maar
liefst zestien in getal - elkaar als het ware verdringen voor het schrijven van relatief
korte paragraafjes. Stof en expertise genoeg dus, maar helaas geen ruimte. Over
de genoemde schilders uit de zestiende eeuw komen we zodoende weinig te weten.
Over zeventiende-eeuwers als Frans Hals en Pieter Saenredam wordt in de lopende
tekst zelfs met geen woord gerept! Die mogen alleen maar mooie plaatjes leveren.
Of was het de bedoeling van de samenstellers vooral de achtergronden van het
culturele leven te schetsen en dat leven zelf slechts beperkt aan de orde te stellen?
Ook de rederijkerij komt er bekaaid vanaf, maar ter verschoning van de auteurs
moet worden opgemerkt dat relatief nog weinig onderzoek is verricht naar het literaire
leven in Haarlem in de zestiende eeuw, de recente bundel Haarlems Helikon en het
proefschrift van Fleurkens over het drama van Coornhert daargelaten. De Haarlemse
rederijkerskamer, thans sociëteit, Trou Moet Blijcken bezit weliswaar de grootste
collectie zestiende-eeuwse toneelspelen uit de Nederlanden, maar die is nog niet
geheel in moderne editie beschikbaar, laat staan uitvoerig bestudeerd. Vooral de
spelen in deze verzameling van Lauris Jansz., de meest productieve van naam en
werk bekende toneelschrijver uit de rederijkerstijd, vragen om nadere studie. Juist
bij zo'n studie kan Deugd boven geweld van dienst zijn, omdat het - uiteraard globaal
- de politieke, maatschappelijke en religieuze omstandigheden schetst die in het
sterk geëngageerde werk van Lauris Jansz. doorklinken. Dan kunnen ook
slordigheden worden rechtgezet als dat ‘camerspelen’ spelen van rederijkerskamers
zouden zijn (p. 105), wat ze juist niet zijn.
Dat schilders als Van Heemskerck en Van Mander tevens rederijkers waren - de
laatste lijkt thans zelfs bekender als auteur dan als beeldend kunstenaar - verruimt
nog eens de mogelijkheden tot multidisciplinair onderzoek van de Haarlemse cultuur.
Het is wat de Noordelijke Nederlanden betreft vooral in het werk van schilders en
dichters uit deze stad dat in de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw
het Humanisme de kunsten binnendringt. Wat voor de literatuur in deze periode
geldt, gaat ook op voor die in latere eeuwen, vooral de negentiende eeuw, eveneens
een bloeitijd van de letteren met Bilderdijk, Beets en Busken Huet: de veelzijdige
benadering van Deugd boven geweld nodigt uit tot een multidisciplinaire studie met
paradigmatisch karakter. De genoemde auteurs, de uitgeverijen (Bohn), de vele
rederijkerskamers, leesgezelschappen, Teylers Museum en Bibliotheek en de
Opregte Haarlemsche Courant: het levert een prachtig model op van de
negentiende-eeuwse cultuur. Het mooie aan de geschiedenis van Haarlem is dat
veel van wat zich aan het IJ op grote schaal manifesteerde aan het Spaarne op wat
menselijker schaal terugkeerde. Het was er allemaal wat overzichtelijker. Deugd
boven geweld is zelf ook een voorbeeld van Haarlemse overzichtelijkheid. Dat mag
een geweldige deugd genoemd worden.
B.A.M. Ramakers

Medieval listening and reading : the primary reception of German
literature 800-1300 / D.H. Green. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 1994. - XV, 483 p. ; 24 cm ISBN 0-521-44493-4 Prijs: £
50,-
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De verschijning van Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur
im 12. und 13. Jabrbundert van Manfred Günter Scholz (Wiesbaden 1980) kan met
enig gevoel voor drama vergeleken worden met de landing van een steen in een
rimpelloze vijver. Men stelle zich bij het gladde wateroppervlak de aloude en
algemene opvatting voor dat het merendeel van de middeleeuwse literatuur in de
volkstaal primair voor luisteraars bestemd was. Het projectiel, dat spreekt, was het
boek, een germanistische monografie met een reikwijdte die het Duitse taalgebied
ver te buiten ging.
Dat het boek van Scholz zoveel deining teweegbracht, had verschillende oorzaken.
Ik stip
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er drie aan. Ten eerste ging het lijnrecht in tegen de communis opinio: Scholz stelde
dat al veel vroeger dan algemeen werd aangenomen een aanzienlijk deel van de
(Duitse) literatuur uitsluitend voor lezers bestemd was, daarmee de rol van luisteraars
bijna marginaliserend. Ten tweede steunde het betoog van Scholz op argumenten
die niet eenvoudig te weerleggen waren. Zo toonde hij aan dat formules als Vraie
historie ende al waer Mach ic u tellen; hoorter naer!, die vanouds zonder meer
werden aanvaard als bewijzen voor auditieve receptie, op zichzelf geen bewijskracht
hebben omdat ze ook voorkomen in werken waarvan we weten dat ze exclusief
voor privé-lectuur bedoeld waren. Formules zoals deze waarmee Karel ende Elegast
opent, zouden al vroeg verworden zijn tot inhoudsloze genresignalen van de
verhalende literatuur die een bedriegelijke Hörerfiktion bewerkstelligden. Scholz
stelde daartegenover dat men aanwijzingen voor privé-lectuur stelselmatig had
weggepoetst: als er bijvoorbeeld in de tekst sprake was van een lezer, dan werd
dat doorgaans uitgelegd als voorlezer. Met dit punt raakte hij de achillespees van
de literaire mediëvistiek, die kampt met een nijpend gebrek aan (ondubbelzinnige)
bronnen over het literaire leven. Een derde oorzaak voor de kleine schokgolf lag op
een ander vlak: het boek verscheen op het moment dat er in de mediëvistiek juist
belangstelling was ontstaan voor de orale dimensies van de middeleeuwse cultuur.
In de romanistiek en germanistiek was onder meer de invloed merkbaar van de
oral-formulaic Theory (in die dagen door adepten nog geschreven met een
hoofdletter) van Parry en Lord, die een verband had gelegd tussen de mondelinge
overlevering van verhalende liederen in een levende epische traditie in Joegoslavië
en de totstandkoming van de klassieke epen van Homerus. Albert B. Lords The
Singer of Tales (Cambridge (Mass.) etc. 1960) is de studie die school heeft gemaakt
(vgl. Green, Medieval Listening and Reading, p. 5-7). Uit historische hoek kwam in
1979 een invloedrijke studie over verschriftelijking, die met een herziene tweede
druk inmiddels het stempel ‘klassiek’ draagt: in From Memory to Written Record.
England 1066-1307 (Oxford etc. 1993) beschreef Michael T. Clanchy de introductie
van schrift in een samenleving die door orale tradities werd beheerst. Met zijn
eenzijdige focus op privé-lectuur vormde Hören und Lesen dus een dissonant
temidden van deze nieuwe lijn van onderzoek.
Het boek is dan ook veelvuldig kritisch besproken in de internationale vakpers.
Naast waardering voor de analyse van Vortragskriterien en de aandacht voor
privé-lectuur, was de (mijns inziens terechte) teneur van de kritiek dat Scholz ‘zijn
hand had overspeeld’ - de uitdrukking is van Herman Pleij, die als enige
medioneerlandicus in 1987 rechtstreeks op het boek reageerde en de rol van de
1
individuele lezer in de Middeleeuwen relativeerde. Niettemin veroorzaakte het boek
hier te lande een verwarrende toestand: op Scholz werd een beroep gedaan als
vroege lezers in de kraam te pas kwamen, naar de kritische ontvangst werd verwezen
als men luisteraars opvoerde.
Een van de grondigste besprekingen kwam in 1984 van de hand van de Engelse
germanist D.H. Green, die een lans brak voor de intermediate mode of reception:
hij voerde teksten aan die zowel met luisteraars als met individuele lezers rekening
leken te houden (in FMLS 20 (1984) 289-308). Het was de voorbode van een
indrukwekkende reeks artikelen over de problematiek van de primaire receptie, die
na tien jaar heeft geresulteerd in Medieval Listening and Reading. The Primary
Reception of German Literature 800-1300. In reactie op Scholz' boek, dat hij
beschouwt als een waardevolle pioneer study met alle tekortkomingen van dien,
gaat Green op zoek naar een beter uitgebalanceerd antwoord op de kwestie van
de primaire receptie. Dat de waarheid volgens hem in het midden ligt, is in het licht
van zijn eerdere publicaties geen verrassing meer. Maar de manier waarop Green
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zijn argumentatie presenteert en de interpretaties die hij eraan verbindt, geven het
boek een toegevoegde waarde, niet alleen voor germanisten, maar ook voor
literatuur-historici in aanpalende taalgebieden. Die komt vanzelf naar voren als ik
de inhoud van het in drieën gedeelde boek langsloop.
Deel I behandelt ‘Preliminary problems’. Het eerste hoofdstuk ‘Orality and writing’
geeft een breed georiënteerde status quaestionis, waarin onder meer de
oral-formulaic theory aan bod komt en de tekortkomingen van Scholz’ aanpak op
scherpzinnige wijze worden uiteengezet. Het hoofdstuk, dat een bewerking is van
‘Orality and Reading. The State of Research in Medieval Studies’, het
overzichtsartikel dat Green in 1990 (in Speculum 65, p. 267-280) publiceerde, geeft
de uitgangspunten voor de gevolgde methode. Bepalend voor de opzet en omvang
van zijn onderzoek
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zijn twee verschillen met Hören und Lesen. Waar Scholz enkel de twaalfde en de
dertiende eeuw belichtte, overziet Green ook de gehele voorgeschiedenis van de
Duitse literatuur in de volkstaal, en omspant zo vijf eeuwen (800-1300). Bovendien
betrekt Green alle genres in zijn onderzoek, terwijl Scholz zich hoofdzakelijk beperkte
tot verhalende hofliteratuur. Green heeft het dus over alle Duitse literatuur tot 1300.
(N.B. Als er ‘bij ons’ iemand op een onbewaakt ogenblik hebban olla vogala neerpent,
heeft de Duitstalige literatuur al een inzinking van honderdvijftig jaar achter de rug
die om verklaring vraagt.) ‘The historical background’, het tweede hoofdstuk van
deel I, gaat over de toenadering tussen de vanouds orale Germaanse traditie en
het schrift, dat als medium van oorsprong exclusief verbonden was met Romeinse
en christelijke teksten, die rond 800 uitmondt in het ontstaan van geschriften in de
volkstaal.
En dan is Green waar hij wezen wil, bij de op schrift gestelde literatuur in de
volkstaal, en kan hij in deel II aan de slag met ‘Three modes of reception’.
Achtereenvolgens behandelt hij in zes hoofdstukken drie vormen van primaire
receptie: luisteren, lezen, luisteren èn lezen. Voor elke modus trekt hij twee
hoofdstukken uit: eerst bespreekt hij telkens de criteria om tot een bepaalde wijze
van receptie te besluiten, vervolgens past hij deze toe op zijn corpus teksten, dat
hij in tien genres heeft onderverdeeld, van ‘Functional literature’ tot ‘Lyric poetry’.
De hoofdstukken waarin de receptiewijzen worden toegepast op verschillende
genres bieden een uitgelezen mogelijkheid tot vergelijking: hoe zit het bijvoorbeeld
met de artes-literatuur in het Duits (helaas gaat Green maar tot 1300)? Het is te
hopen dat deze kans wordt aangegrepen. Vanuit interdisciplinair oogpunt zijn de
hoofdstukken waarin de criteria worden besproken minstens zo interessant:
non-lexicale en lexicale aanwijzingen worden onderscheiden en waar mogelijk zijn
de criteria naar gewicht gerangschikt. Dit materiaal leent zich zonder meer voor
toetsing en toepassing in het Middelnederlands.
Een klein voorschot heeft Green hierop al genomen door Veldekes
Servaanslegende in zijn onderzoek te betrekken. We komen de tekst onder meer
tegen in de hoofdstukken over luisteren: dat het hier gaat om een tekst die zich
primair richt tot een gehoor, blijkt uit de ondubbelzinnige aanspreking: Goede lude
alle te samen / Die dit boeck hoeren leesen (vs. 6209-6210) in combinatie met het
frequente, maar op zichzelf niet doorslaggevende horen - dat Veldeke ook dacht
aan lezers, blijkt nergens, waarmee natuurlijk niet wordt uitgesloten dat de Servaas
individueel is gelezen. Green laat niet na te wijzen op de passage waarin Karel de
Grote zich de vita van Servaas laat voorlezen, wat hij beschouwt als the
foreshadowing of the work's reception (zie m.n. p. 85, 91, 92, 104).
Veldeke levert tevens een interessante casus voor privé-lectuur met zijn beroemde
relaas over de diefstal van het onvoltooide manuscript van de Eneïde: op de bruiloft
in Kleef leent hij het ter lezing uit aan de gravin-bruid, die het vervolgens ontstolen
wordt - deze passage wordt door Green dankbaar vanuit verschillende
gezichtshoeken besproken. De Servaas en Eneïde maken voorts duidelijk dat één
auteur zich met verschillende receptiemodi kan hebben ingelaten (p. 59). De
behandeling van de Eneasroman is overigens illustratief voor de aanpak van Green:
het werk wordt besproken onder alledrie de receptiewijzen omdat het zowel
aanwijzingen voor luisteren als lezen bevat en zodoende in alledrie de categorieën
thuishoort. En daar raken we aan een grote verdienste van Medieval Listening and
Reading. Het boek laat zien dat met de opkomst van aanwijzingen voor individuele
lectuur het beluisteren van eenzelfde werk niet wordt uitgebannen, zoals Scholz
suggereerde, maar dat beide vormen van receptie veelal samengaan: een symbiose
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van Hören und Lesen, waaraan Scholz eigenlijk alleen in de titel van zijn boek
lippendienst heeft bewezen.
In deel III verbindt Green in twee slothoofdstukken ‘Conclusions’ aan zijn betoog.
In ‘Literacy, history and fiction’ benadrukt hij het belang van de wisselwerking tussen
een orale traditie en de schriftcultuur voor de opkomst van fictionele literatuur in de
twaalfde eeuw, te beginnen met de Arturromans van Chrétien de Troyes. Het laatste
hoofdstuk, ‘Recital and reading in their historical context’, geeft een knappe synthese
waarin de gegevens in hun historische setting worden geplaatst. Green behandelt
hier teveel om op te noemen, maar enkele onderwerpen verdienen afzonderlijk
vermeld te worden.
In ‘Vernacular literacy’ schetst hij de grote diversiteit aan mogelijkheden waarop
clerici en leken in meer of mindere mate toegang hadden tot de schriftculuur. Dat
levert een rijkgescha-
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keerd beeld op van wat nog niet zolang geleden als een polair landschap werd
voorgesteld, met aan weerszijden van de kloof de litterati/clerici en de illitterati/laici.
Aan de hand van hofliteratuur demonstreert Green hoe een gedifferentieerd publiek
door ééen en dezelfde tekst op verschillende niveaus kon worden aangesproken.
Het Duitse hofpubliek valt grofweg in drie groepen uiteen: (nagenoeg ongeletterde)
ridders die enkel luisterend een tekst kunnen recipiëren en daardoor niet verder
komen dan een episodic understanding van een werk; edelvrouwen, die in de
volkstaal kunnen lezen, en behalve luisteraars ook lezers van een tekst kunnen zijn
en zodoende in staat zijn om dieper in de tekst door te dringen; en de in het Latijn
geschoolde hofklerken, die buiten de voorlezing van de tekst om, al lezend ook de
toespelingen op hoog niveau kunnen waarderen (aan hen zijn bijvoorbeeld de
verwijzingen naar een Latijnse bron besteed). Met deze schematische indeling doe
ik de genuanceerde voorstelling van Green geen recht: waar het mij om gaat, is
vast te stellen dat Green, op basis van zijn materiaal, met een bevredigend alternatief
komt voor elkaar uitsluitende receptiemodi bij Scholz, door de intermediate mode
te verbinden met de gelaagdheid van het publiek.
Tekenend voor Greens grondige aanpak zijn paragrafen in het slothoofdstuk
waarin de opkomst van de double formula en andere aanwijzingen voor de gemengde
receptiewijze chronologisch worden geplaatst, en waarin, opmerkelijk genoeg, een
rondtocht langs plekjes wordt gemaakt waar het een middeleeuwer mogelijk was
om zich met een boekje in een hoekje terug te trekken (dat dit daadwerkelijk
gebeurde wordt met tekstplaatsen onderbouwd).
Het zal duidelijk zijn dat dit boek (medio)neerlandici het nodige heeft te bieden.
Maar de geest van Green is al uit de fles, zo bewijst het recente proefschrift van
2
Jos Biemans over de handschriftelijke overlevering van de Spiegel historiael. Daarin
bespreekt hij (onder veel meer), uitvoerig en goed gedocumenteerd, de problematiek
van de primaire receptie in relatie tot de Spiegel historiael. Aansluitend bij de methode
en bevindingen van Green komt Biemans tot de conclusie dat ‘Maerlant zich (...)
zowel tot een luisterend als een lezend publiek richtte, aantoonbaar althans in enkele
van zijn werken’ (dl. 1, p. 103).
De vaststelling van de geïntendeerde receptie van het werk is voor Biemans
overigens slechts een eerste stap. De neerlandicus-codicoloog stelt vervolgens de
actuele vraag of de uitvoering van een bepaald handschrift uitsluitsel kan geven
over de manier waarop het werk in dat afschrift heeft gefunctioneerd. Die
codicologische invalshoek zou een welkome aanvulling kunnen bieden op Greens
benadering, die één belangrijke methodische beperking kent: zij betreft uitsluitend
de primaire receptie van het werk (d.w.z. zoals door de auteur beoogd en voor zover
in de tekst geëxpliciteerd), over de feitelijke receptie doet de methode geen uitspraak.
Dat is wel een nijpende lacune voor de Middelnederlandse letterkunde, die immers
vooral in (late) afschriften is overgeleverd. In de medioneerlandistiek heeft men
daarom de laatste decennia naarstig gezocht naar codicologische aanknopingspunten
voor de wijze van receptie.
Zonder hier nader op het gedegen onderzoek van Biemans in te kunnen gaan,
wil ik in dit verband op een van zijn voornaamste conclusies wijzen, namelijk ‘dat
er geen enkele reden bestaat om ten aanzien van handschriften met berijmde
Middelnederlandse teksten onderscheid te maken tussen aparte
“voorleeshandschriften” en speciale “leeshandschriften”.’ En hij vervolgt: ‘Dit
standpunt impliceert dat de vraag die af en toe door medio-neerlandici gesteld wordt,
nl. of een bepaald handschrift nu een leeshandschrift dan wel een voorleeshandschrift
3
is, een zinloze vraag is.’ Soortgelijke geluiden vielen onlangs ook al te beluisteren
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bij de codicologen J.P. Gumbert en J.W. Klein, maar Biemans levert mijns inziens
de meest genuanceerde argumentatie voor deze stelling.
Ook andere mediëvisten die zich met verschriftelijking bezighouden, zullen met
Medieval Listening and Reading hun voordeel kunnen doen. De provocatie van
Scholz heeft haar werk gedaan.
Erwin Mantingh

Eindnoten:
1 H. Pleij, ‘Met een boekje in een hoekje? Over literatuur en lezen in de middeleeuwen’. In: Het
woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen. Red. W. van den Berg en J.
Stouten. Groningen, 1987, p. 16-48 [herdrukt in idem, Nederlandse literatuur van de late
middeleeuwen. Utrecht, 1990, p. 101-136].
2 J.A.A.M. Biemans: Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de
overlevering van de ‘Spiegel historiael’ van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk
van Velthem [dissertatie R.U.U., 1995, typoscript]. 3 dln. in 2 bdn. Het vijfde hoofdstuk van deel
I, getiteld ‘Typologie’ (p. 99-145), gaat uitvoerig in op de receptieproblematiek.
3 Biemans: Onsen Speghele Ystoriale (n. 2), dl. I, p. 143-144. Op p. 144 (noot 151) en p. 145
verwijst Biemans naar de uitlatingen van Gumbert en Klein.
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Signalementen
Een vertrouwd gevoel van onbekendheid : opstellen over antieke
intertekstualiteit / Rudi van der Paardt. - Leiden : Dimensie, cop. 1996.
- 144 p.; 21 cm. - (Leidse opstellen ; 26) ISBN 90-6412-110-9 Prijs: ƒ 39,95
Van zijn kennis op het intertekstuele vlak geeft Van der Paardt blijk in Een vertrouwd
gevoel van onbekendheid. Daarin zijn twaalf eerder verschenen artikelen gebundeld,
waarvan er enkele licht gewijzigd zijn. De volgorde van de artikelen is chronologisch,
naar het geboortejaar van de behandelde schrijver. De bundel begint daardoor met
de klassieke auteurs en gaat via Vondel, Vestdijk en Rijdes naar Daisne, Berghuis
en Bastet.
Staaltjes van fluctuerende belangstelling voor een auteur geeft Van der Paardt
in ‘De nieuwe Catullus’ en in het vierde stuk over de dichter Tibullus; de dramatische
structuur en de verteltechniek van het vierde boek van Vergilius’ Aeneis, dat de
‘tragische’ geschiedenis van de Carthaagse koningin Dido behandelt, zijn onderwerp
van het tweede stuk. Daarin signaleert Van der Paardt en passant een onjuistheid
van Couperus. In twee artikelen komt Horatius aan bod: neerlandici zullen worden
aangesproken door de beschouwingen over diens Ars poetica en zijn Oden, niet in
de laatste plaats omdat Van der Paardt Bilderdijk en Couperus in zijn exercities
betrekt.
De Romeinse auteur Petronius is het onderwerp van het vijfde opstel. Het zesde
handelt over de laatste dag van Pompeii, zoals die door Plinius in twee brieven is
beschreven. Daarmee sluit het gedeelte over de oudheid af en belandt de lezer met
een sprong bij Vondel en de ‘Voorrede’ bij diens vertaling van Ovidius'
Metamorphosen.
In Vestdijks sonnet ‘Absyrtos’ onderscheidt Van der Paardt drie lagen: een
mythologische, een psychologisch-symbolische en een poëticale laag. Het negende
en het elfde opstel bespreken de relatief onbekende auteurs Rijdes en Berghuis.
De classicus Barend Rijdes liet zich inspireren door Plato. Hans Berghuis neemt de
thematiek van het vierde boek van Vergilius' Aeneis op in een cyclus getiteld
‘Elissa/Dido’. Het platonisme van Johan Daisne en een bespreking van
archeologische verkenningen van F.L. Bastet, alsmede een interview met deze
literator en archeoloog sluiten de bundel af.
Mede door dergelijke verbindingen heeft Van der Paardts bundel een zekere
eenheid gekregen. Het boek biedt veel lezenswaardigs voor wie geïnteresseerd is
in de klassieke wortels van de Nederlandse (inclusief de Vlaamse) letterkunde. De
slotwoorden van het boek, die betrekking hebben op Bastet, gelden in zekere zin
ook voor Van der Paardt: ‘Er is een samenhang in alle dingen. Dit is heel belangrijk.
Die samenhang creëer je als schrijver, maar is ook in de dingen aanwezig. (...) De
intuïtie [wordt] gecontroleerd door de ratio, niet omgekeerd.
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Samen horen zij in principe een harmonisch evenwicht te vormen van gevoel en
verstand, in die volgorde. Net als in het dagelijks leven.’ Met intuïtie en ratio en een
grote belezenheid in de Griekse, Latijnse en de Nederlandse letterkunde laat Van
der Paardt zien dat wie zijn klassieken niet diepgaand kent, bij zijn lectuur veel mist,
ook aan interpretatie.
Jan Bloemendal

Bladeren in andermans hoofd : over lezers en leescultuur / onder red.
van Theo Bijvoet...[et al.]. - Nijmegen : SUN, ca. maart 1996. - 352 p. :
ill.; 25 cm. - (Memoria) ISBN 90-6168-443-9 Prijs: ƒ 49,50
De vijftien opstellen over lezers en leescultuur die in Bladeren in andermans hoofd
gebundeld zijn, vormen de papieren neerslag van het gelijknamige congres dat de
toen nog kersverse Nederlandse Boekhistorische Vereniging in september 1994
organiseerde in samenwerking met het aio-netwerk Geschiedenis van kunst en
cultuur. Er komen vragen in aan bod over publiek, kopers, intekenaren,
leesvoorkeuren van bekende (Vincent van Gogh) en onbekende (David Beck) lezers,
verspreid over vijf eeuwen. Naast de boekenkopers komen ook de boekverkopers
en hun afzet aan de orde, en nog veel meer andere aspecten van de infrastructuur
van het (literaire) boekbedrijf. Zo vraagt Louis Peter Grijp zich af: ‘Wie zongen uit
de liedboekjes in de Gouden eeuw?’ en brengt Dick van Lente drukpers,
papiermachine en lezerspubliek met elkaar in verband in zijn bijdrage over ‘De
verhouding tussen technische en culturele ontwikkelingen in Nederland in de
negentiende eeuw’.
Alle mogelijke facetten van het lezen en de lezers passeren de revue en behaalde
resultaten en opvattingen totnutoe worden kritisch gewikt en gewogen: het medium
boek behoort als een bescheiden onderdeel van de veel omvangrijkere geschiedenis
van de schriftelijke communicatie beschouwd te worden (Brouwer), leescultuur kan
alleen maar extern beschreven worden (Keblusek), en de verspreiding van soorten
drukwerk is niet gebonden aan afgesloten sociale groeperingen of doelgroepen:
‘hoge’ literatuur voor de ‘hoge’ standen blijkt een ideefixe te zijn. De bijdragen van
de boekhistoricus Roger Chartier (over afzetmarkten van het boek en leesgedrag
in Frankrijk in de achttiende eeuw) en cultuurhistoricus Hans Erich Bödeker (over
het leesgedrag in Duitsland in de negentiende eeuw) nodigen uit tot vergelijkbaar
onderzoek voor de Nederlandse situatie.
De uitvoerige literatuurlijst aan het einde van het boek biedt - net als de bijdrage
van Hoftijzer over ‘Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een
stand van onderzoek’ - een goed begin voor verder onderzoek. Want we staan nog
maar aan het begin, zoals Kloek in zijn slotbeschouwing opmerkt: ‘Onze kennis van
het gebruik en de gebruikers van het boek heeft zich sinds de samenwerking tussen
boekwetenschappers en literatuur- en cultuurhistorici op gang kwam substantieel
verdiept. Maar daarmee hebben we ook veel van onze onschuld van eertijds verloren.
Dat is wel het eerste wat dit boek duidelijk maakt: ongeveer alles wat vroeger
eenvoudig en vanzelfsprekend leek, blijkt nu complex en problematisch.’ Voor wie
in meer dan alleen in de inhoud van boeken is geïnteresseerd, biedt deze bundel
de mogelijkheid een gevarieerd beeld te krijgen van de nieuwste inzichten en
ontwikkelingen op het gebied van het historische lees- en lezersonderzoek.
B.P.M. Dongelmans
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Het vouwbeen van de lezer : over literatuuropvattingen / Patrick Peeters
en Erik Spinoy (red.). - Leuven : Peeters [etc.], 1996. - 123 p. ; 24 cm
ISBN 90-6831-887-X Prijs: BEF 650
22 Februari 1996 was de honderste geboortedag van Paul van Ostaijen. Een dag
later vond in Leuven het eerste door het ‘Paul van Ostaijen-instituut. Centrum voor
de studie van de lite-
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ratuur in Vlaanderen sinds 1916’ georganiseerde colloquium over
literatuuropvattingen plaats. Het zal niemand verbazen dat op díe dag, bij dát instituut,
de meeste lezingen (vijf van de zeven) aan Van Ostaijen waren gewijd. Die lezingen
zijn nu - herschreven en aangevuld - gebundeld in een boekje met de prachtige,
maar ook cryptische titel Het vouwbeen van de lezer. Over literatuuropvattingen. In
de door Hugo Brems geschreven inleiding wordt die titel slechts gedeeltelijk verklaard
door naar een uitspraak van Van Ostaijen zelf te verwijzen: ‘Ligt er op de lessenaar
van de kunstenaar een vouwbeen, dan is hij een slechte kunstenaar; is er geen
vouwbeen, dan behoort hij tot de goede’ (p. 7). Volgens Brems geldt dit ook voor
lezers. Hij stelt daarbij expliciet dat een goede onderzoeker een slechte lezer is.
Waarom dat zo is, wordt niet helemaal duidelijk. In ieder geval laten verschillende
bijdragen aan deze bundel het tegendeel zien: een goede onderzoeker kan een
wonderbaarlijk goede lezer zijn. Meteen al in het eerste opstel - ‘Over de structuur
van De Feesten van Angst en Pijn’ - levert Paul Haderman daarvoor het bewijs. Hij
toont aan hoe achter de ogenschijnlijk chaotische structuur van de bundel Feesten
van angst en pijn (1921) een doordachte compositie schuilgaat. De bundel
weerspiegelt volgens Hadermann de zoektocht van Van Ostaijen naar het ‘zuivere’,
van alle tierelantijntjes ontdane woord. Dit streven naar het woord-in-al-zijn-eenvoud,
naar een autonome en ontindividualiseerde dichtkunt, ging bij de dichter met nogal
wat gevoelens van verscheurdheid, twijfel, wanhoop en onmacht gepaard. Wat
meteen het contrast in de titel verklaart.
Erik Spinoy richt zich in zijn bijdrage ‘Van Ostaijen als literatuurcriticus: “conceptie”
en “techniek”’ tegen de zijns inziens onterechte typering van (de latere) Van Ostaijen
als een formalist pur sang. De dichter hechtte weliswaar veel waarde aan de vorm,
maar juist omdat die ‘de voorstelling’ op een adequate wijze moest weergeven.
Twee begrippen spelen - aldus Spinoy - in Van Ostaijens poëtica een dominerende
rol: de conceptie (met anti-sensualisme en anti-individualisme als belangrijkste
kenmerken) en de techniek. In een goed gedicht moest volgens Van Ostaijen in
ieder geval de techniek door de conceptie worden gemotiveerd. Uit het artikel van
Spinoy blijkt dat het beeld dat wij van Van Ostaijen hebben als het gaat om het
verwerpen van de dominantie van verstand en logica én het verkiezen van associatie
boven (zware) beeldspraak wel klopt.
Gillis Dorleijn schetst in ‘“Daarginds kent men u door Coster!” Paul van Ostaijen
in het Nederlandse literaire veld’ hoe moeizaam de waardering van Van Ostaijen
in Nederland op gang is gekomen. Aanvankelijk werd de Antwerpenaar door
samenstellers van bloemlezingen (Frans Bastiaanse en Dirk Coster) als een te
ridiculiseren verschijnsel opgevat (en alleen daarom opgenomen). Vanaf Prisma
(1930) kwam daarin geleidelijk verandering.
In ‘De ontsluierende kracht van het woord’ besteedt Thomas Vaessens aandacht
aan de poëticale metaforiek in Van Ostaijens werk en zijn positie in de moderne
literatuur. En Odile Heynders schrijft in ‘Poëticale verwantschap van dichter en
schilder of Het aanschouwen van “Liederen van het werkelike leven”’ over de
poëticale verwantschap tussen Van Ostaijen en Van Gogh.
De twee niet aan Van Ostaijen gewijde bijdragen zijn van de hand van Patrick
Peeters en Jan Schoolmeesters. Peeters gaat in ‘“Meer zeggen is gevaarlijk.” De
“morgen” van Jan Walravens en Markies de Sade’ in op de literatuuropvattingen
van Jan Walravens en vooral op de betekenis van de door hem vaak gebruikte
metafoor de ‘morgen’. Peeters laat onder meer zien dat het streven naar een
autonome vorm bij Walravens de aanwezigheid van een levensbeschouwing niet
uitsloot. Voor hem was het zelfs de meest noodzakelijke manier waarop poëzie op
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de problemen van haar tijd kon reageren. Daardoor creëerde hij ‘onbewust’ toch
een wereldbeeld en bleef de idee van eenheid van inhoud en vorm bestaan.
Het artikel ‘Literatuuropvattingen en de receptie van de poëzie van Jos de Haes’
van Jan Schoolmeesters sluit de bundel af. Schoolmeesters schrijft over de
beeldvorming rond de dichter Jos de Haes. Jarenlang is die bepaald door de - op
een coherent wereldbeeld - gebaseerde lectuur van Albert Westerlinck en Willy
Spillebeen. Pas zo'n tien jaar geleden is daar verandering in gekomen. Toen kwam
het accent meer en meer te liggen op de ‘openheid’ van het werk van De Haes.
De mooiste uitspraak in deze schitterend vorm gegeven bundel is afkomstig van
Dorleijn:
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‘Als Van Ostaijen niet bestaan had, had de schrijver van literair-historische
overzichten hem moeten uitvinden’ (p. 52). Blijft de vraag waarom dat in veel
niet-Vlaamse-literatuurgeschiedenissen, bijvoorbeeld die van Anbeek, dan niet
gebeurd is.
Jos Muyres

Cats catalogus : de werken van Jacob Cats in de Short-Title Catalogue,
Netherlands / inl. Paul Dijstelberge ; red. Jan Bos en J.A. Gruys. - Den
Haag : STCN, 1996. - 135 p. : ill. ; 21 cm ISBN 90-6259-131-0 Prijs niet
opgegeven
‘Het wou, het zou, het moest eruit.’ Hoeveel literatuurkenners deze uitspraak toe
zouden schrijven aan de dichter Jacob Cats, durf ik niet te raden, maar dat deze
zowel meest gelezen als meest verguisde zeventiende-eeuwer het hedendaagse
publiek kan blijven verrassen, is duidelijk. Cats staat bekend als een veelgedrukt
auteur, een reputatie die ten volle waargemaakt wordt in de door de Koninklijke
Bibliotheek uitgegeven Cats catalogus, waarin medewerkers van de STCN maar
liefst 265 titels op zijn naam bijeen hebben gebracht plus nog eens 26 waaraan hij
een of meer bijdragen leverde. Van alle titels worden titelbeschrijving, vingerafdruk,
collatieformule en een overzicht van aanwezigheid in de tot nu toe door de STCN
verwerkte bibliotheken (Amsterdam, Leiden, Den Haag, Londen) verstrekt. Een
‘Index of printers and publishers’ en twee concordanties (o.a. met het Museum
Catsianum) completeren het boek, dat met een aantal gravures uit Cats' oeuvre
aantrekkelijk verlucht is.
De catalogus wordt ingeleid door twee beschouwingen over Cats en zijn werk.
Paul Dijstelberge geeft in ‘De vergeefse strijd tegen het lichaam’ een biografische
schets van de dichter. Helaas beperkt hij zich daarbij tamelijk strikt tot één aspect,
de erotiek, dat ook op nogal aanvechtbare wijze wordt voorgesteld: de auteur was
in Dijstelberges visie ‘voortdurend bezig met het analyseren en beheersen van zijn
driften’ (p. 7). In de analyse van de nauwe band tussen leven en werk bij Cats
worden ten onrechte nauwelijks genrematige en retorische overwegingen betrokken.
Op die manier worden citaten uit het oeuvre wel erg gemakkelijk voor
autobiografische uitingen versleten, zodat Cats bijvoorbeeld op zijn 82ste lijkt op
‘een satyr die in zijn jeugd Petrarca heeft gelezen’ (p. 7).
In de tweede inleidende beschouwing evalueren Jan Bos en J.A. Gruys de wording
van de Cats-bibliografie. Hoewel er sinds het Museum Catsianum heel veel werk
verzet is, zien Bos en Gruys de hier gepresenteerde catalogus slechts als een
tussenstap op weg naar een definitieve verslaglegging. Dat ligt enerzijds aan de
‘adderkluwen’ (p. 28) die Cats' erfenis voor bibliografen is, anderzijds aan het feit
dat de STCN nog niet alle in aanmerking komende bibliotheken in zijn bestand heeft
opgenomen. Al te lang wachten met publicatie van het reeds beschikbare materiaal
achtte men echter onwenselijk en gezien de rijkdom die de catalogus nu al verschaft
kan men het daarin van harte met de samenstellers eens zijn. Enkele ‘case-studies’
illustreren bovendien goed met welke problemen een Cats-bibliograaf te maken
krijgt en verdiepen zo het inzicht in de werkwijze van de STCN. De auteurs wagen
zich niet aan een voorspelling over de tijd die het werk aan een volgende,
uitgebreidere of de zelfs definitieve versie van deze catalogus nog zal vergen. In
elk geval zullen daarin zeker de bevindingen van Cats-kenner Hans Luijten verwerkt
moeten worden; zijn publicaties over het onderwerp worden hier node gemist.
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Lia van Gemert

Korenbloemen: gedichten van Constantijn Huygens / samenstelling:
Ton van Strien. - Amsterdam : Querido, 1996. - 118 p. ; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0587-3 Prijs: ƒ 12,50
Bijna tien jaar na het verschijnen van een vertaling van Constantijn Huygens'
jeugd-autobiografie in de Griffioenreeks, is nu ook een selectie uit de poëzie van
de beroemde zeventiende-
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eeuwse dichter in deze reeks uitgegeven. Samensteller Ton van Strien maakte een
keuze uit de gedichten van Huygens, herspelde deze en voorzag ze van korte
toelichtingen en woordverklaringen. Dit resulteerde in een gevarieerde bloemlezing,
die de lezer een goede indruk geeft van de grote diversiteit aan genres en thema's
in Huygens' werk en van zijn eigenzinnige manier van dichten. Van Strien liet zich
voor de chronologische opzet van zijn editie inspireren door de afdeling ‘Gedichten
betrekking hebbende op Huygens en degenen met wie hij verkeerde’ uit F.L. Zwaans
Voet-maet, rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten (1965).
Laatstgenoemde editie heeft een ander karakter dan die van Van Strien. Zwaans
editie, die nog altijd veel gebruikt wordt in het universitaire onderwijs, is een echte
studie-editie: de (onherspelde) gedichten zijn voorzien van veel annotaties, die om
een grondige bestudering door de lezer vragen. In de Griffioenreeks worden andere
richtlijnen gehanteerd, zoals drempelverlaging en het aanboren van nieuwe
publiekscategorieën. Van Strien is er binnen deze doelstellingen in geslaagd een
aantrekkelijke bloemlezing te maken.
Een pastorale herdersklacht uit 1618, waarin Huygens zijn gevoelens verwoordt
voor zijn eerste grote liefde ‘Doris’ (Dorothea van Dorp), opent dit Griffioendeel. Een
vers uit 1686, geschreven ter gelegenheid van de ondertrouw van een verre nicht
en de oud-burgemeester van Amsterdam, is als laatste opgenomen. Huygens is
dan een door jicht gekwelde oude man. Daartussenin staan allerlei soorten gedichten:
diep-religieuze sonnetten, frivole puntdichten, grafdichten en persoonlijk getinte
gedichten aan familieleden en vrienden. De meer bekendere verzen voor Huygens'
vrouw Susanna van Baerle (‘Sterre’) en Tesselschade ontbreken niet.
In een vlot geschreven nawoord belicht Van Strien verschillende zaken rondom
Huygens' schrijverschap. Hij gaat onder andere in op de persoonlijke toon waarmee
de dichter in gesprek treedt met zichzelf en zijn lezers, de plaats die het dichten
innam in Huygens' drukbezette leven, de voor zijn poëzie kenmerkende ‘duisterheid’
en de belangrijke rol die het geloof in zijn werk speelt. Ook de wisselende waardering
van andere auteurs voor Huygens' scherpzinnigheid komt aan bod.
Het is jammer dat een precieze inhoudsopgave ontbreekt, waardoor de lezer niet
een overzicht van de geselecteerde poëzie ter beschikking heeft. Ook wisselt de
toelichtingswijze nogal eens: voorafgaand aan de annotaties wordt soms een gedicht
in zijn geheel in eigen bewoordingen naverteld, andere keren worden slechts
fragmenten geparafraseerd tussen aanhalingstekens. Liever had ik gezien dat
consequent voor één van beide strategieën was gekozen. De beschikbaarheid van
een greep uit Huygens' poëzie in deze zeer toegankelijke vorm weegt echter
ruimschoots op tegen die in feite heel marginale bezwaren. Deze editie is niet alleen
zeer geschikt voor scholieren en studenten, maar ook een breder publiek kan in zijn
vrije uren veel genoegen beleven aan deze herspelde pennevruchten van Huygens'
spaarzame otia.
Lotte Jensen

A selection of the poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1787) / a
parallel text translated, with an introduction and appendices by Peter
Davidson and Adriaan van der Weel. - Amsterdam : Amsterdam
University Press, 1996. - VII, 228 p. : ill. ; 24 cm ISBN 90-5356-180-3 Prijs:
ƒ 59,50
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Met al zijn Engelse connecties is Constantijn Huygens aan de overzijde van de
Noordzee een nagenoeg onbekende figuur gebleven. Monsieur de Zuilichem (zoals
hij gewoonlijk genoemd wordt) - ‘Sir Constantine’ kreeg iemand als Temple echt
niet uit zijn pen - is er voor velen een gewaardeerd vriend en goed gezelschap
geweest, en diverse exemplaren van zijn Korenbloemen zijn er in dank ontvangen,
maar noodgedwongen moeten ze algauw in de kast zijn gezet. In recente tijd heeft
hij intussen de aandacht getrokken van mensen als Leonard Forster, Rosalie Colie,
Frank J. Warnke, Henrietta ten Harmsel, en zo bestaan er met name van gedichten
uit de reeks Heilighe Daghen al diverse vertalingen. Maar deze bloemlezing is de
eerste uitgave die het voor een Engelstalig publiek mogelijk maakt meer dan een
enkel aspect van
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Huygens' werk te leren kennen. Tweeënveertig nummers ‘out of, literally, thousands’:
het lijkt niet veel maar daarbij zijn wel Batava Tempe, Dagh-wecrk en Hofwijck
vertegenwoordigd, met fragmenten weliswaar, maar geen snippers. En veel
voorname kortere gedichten zijn in hun geheel opgenomen en vertaald. De nadruk
ligt, zoals wel vaker, op de min of meer autobiografische, persoonlijke teksten, die
dan ook een goede ingang tot het oeuvre zijn.
Het is een bewonderenswaardig boek geworden. De inleiding geeft, in ruim 25
bladzijden, een boeiende karakteristiek van Huygens en van de maatschappij waaruit
hij voortkwam, en behelst heel wat meer dan de bekende ‘feiten’. Veel aandacht
gaat uit naar de verbreiding in Huygens' werk van de typische metaforiek die, volgens
de auteurs, het Nederlandse zelfbeeld in de zeventiende eeuw bepaalde: de
‘Hollandse tuin’, ‘Neerlands Israël’, de staat als ‘huishouden’ Ik vraag me af of hier
niet wat te sterk op geleund wordt - de ‘Neerlands Israël’-gedachte bijvoorbeeld
treedt naar mijn mening nu juist niet naar voren in het beroemde sonnet ‘Paeschen’
uit de Heilighe Daghen, en zeker niet most powerfully (p. 5, vlg. ook p. 125). Toch,
de intense verbondenheid van Huygens met zijn land, het bijna paradigmatisch
‘17e-eeuws Hollandse’ van zijn werk, komt in dit betoog mooi tot zijn recht. Op de
vraag of men hem ook om andere redenen zou moeten lezen dan als representant
van een boeiende cultuur gaan de uitgevers niet expliciet in, maar de omschrijving
van Huygens' stem als, voor Engelstalige lezers ‘unfamiliar, [maar wel] compelling’,
zegt genoeg. En een Latijns epigram heet ineens, bijna per ongeluk, ‘intensely
moving’ (p. 8, over nr. 17). Toevallig ben ik van dát ene epigram niet zo onder de
indruk, maar inderdaad, Huygens heeft prachtige gedichten geschreven en de wereld
mag het weten.
Of de wereld dat ook inderdaad te weten komt, is de vraag, want het blijft natuurlijk
behelpen, met vertalingen. Niet omdat het déze vertalingen zijn, want die zijn, voor
zover ik dat kan beoordelen, meer dan adequaat. Het komt wel eens voor dat de
betekenis van een passage naar mijn idee is gemist, of in te wijde cirkels benaderd,
maar veel belangrijker is dat Huygens' complexe gedachtespinsels bijna altijd knap
zijn weergegeven. Ook wie alleen de vertaling van het zojuist genoemde ‘Paeschen’
leest, kan ervaren dat het geen standaard-vrome meditatie is, maar een zeer
persoonlijke afrekening, die eindigt met een echte, open vraag. En - een andere
persoonlijke voorkeur - de proloog van Hofwijck, met zijn verbazend snelle
wisselingen van licht en schaduw, is kunstig vertaald; de vreemdeling leest er iets
dat hij uit meer vertrouwde ‘country house poems’ niet zal kennen. Niettemin: de
rijke klank van het origineel, de net-niet-gewone woordschikking en de weinig
opdringerige, maar altijd intrigerende beeldspraak: het zit er merendeels niet meer
in. En wat resteert is, helaas, misschien toch niet meer dan een interessante tekst...
Maar goed, al zijn het misschien alleen maar historisch geïnteresseerden die dit
boek gaan lezen, die hebben in elk geval een uitstekende kennismaking met Huygens
en zijn wereld. Een paar wonderlijke fouten in de Introduction kunnen er voor een
volgende druk makkelijk uit worden gehaald. Het Mauritshuis was zoals bekend niet
‘the royal (?) palace of Stadhouder Maurits’ (p. 10). De datering van het getekende
zelfportret is niet Junis, maar Junio 1622. Over Latijn gesproken: het is niet Nunc
dimmitis (p. 25), maar ook niet Nunc Dimitis (p. 26). Caspar Barlaeus was niet
Huygens' zwager (p. 20). En zijn schoonmoeder heette Jacomina Hoon en niet Ham
(p. 16).
Ik wijs tenslotte op Appendix III, p. 201-217, een beschouwing over Huygens en
de Engelse literatuur. Behalve min of meer bekende stof (Huygens en Donne) bevat
die een voorzichtige verkenning van de mogelijkheid dat Andrew Marvell (1621-1678)
invloed van Huygens zou hebben ondergaan. De auteurs menen echo's van Hofwijck
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te horen in Marvells Upon Appleton House. Het betoog overtuigt mij vooralsnog niet
erg, maar ik wacht graag op de afzonderlijke publicatie die hierover wordt toegezegd.
Ton van Strien

De Rijmwerken van Andries Steven van Kassel (+- 1676-1747) : een
bloemlezing / Cyriel Moeyaert. - Brussel : Facultés Universitaires
Saint-Louis, 1996. - XIV + 69 p. ; 25 cm. - (Cahier / Studiecentrum
18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde ; 14) Prijs: ƒ 15,-
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In de Vlaamse bibliotheken en archieven worden nog zeer veel letterkundige schatten
bewaard die de aandacht van moderne lezers en onderzoekers waard zijn. Het is
dan ook verheugend dat het Brusselse Studiecentrum geregeld met nieuwe
tekstuitgaven komt. De manier waarop dat in hun veertiende cahier geschiedt, laat
echter wel veel te wensen over.
Deze ruime bloemlezing uit Stevens Rijmwerken omvat 100 van de 250 bladzijden
van het schoolschrift dat in Kortrijk bewaard wordt. De editie is voorzien van een
korte inleiding met bibliografie. Bij de gedichten zijn summiere aantekeningen
geschreven. Er wordt geen verantwoording afgelegd van de wijze van transcriberen,
terwijl dat voor deze bundel waarin in verschillende handen toevoegingen en
correcties staan, echt nodig was geweest. Ook een motivering van de keuze der
gedichten ontbreekt: nu is niet duidelijk waarom bijvoorbeeld een interessante
‘Pindarische ode’ (met het rijmschema van Vondels ‘Inwying der doorluchtige
schoole’) niet is opgenomen. Waarom een bloemlezing en niet het geheel? Wie zal
de andere 150 pagina's uitgeven, of zijn die niet van belang? Allemaal vragen die
niet worden beantwoord.
De transcriptie van het handschrift is verre van smetteloos: spelling en interpunctie
zijn op talrijke plaatsen gewijzigd, en een groot aantal letters en woorden zijn
overgeslagen, waardoor sommige zinnen niet te begrijpen zijn of versregels niet
meer in het metrum passen. In de titel van het gedicht ‘Lof van den [...] bedelzak’
is het woord ‘Lof’ weggelaten - voor de interpretatie van het gedicht toch een
sleutelwoord.
De aantekeningen verraden een totaal gemis aan kennis van de klassieke cultuur.
Op de Helicon beschrijft Steven ‘de springvloet door den hanxt verweckt’. Dit is
natuurlijk de Hippocrene of Hengstebron, die door de hoeven van hengst Pegasus
ontstaat. Maar Moeyaert verklaart ‘hanxt: angst’ (p. 41), - in een funerair consolatief
gedicht, waarin angst geen enkele rol speelt. ‘Evan’, een andere naam van Bacchus,
wordt op p. 47 in verband gebracht met Evander, die een Romeinse god zou zijn
(maar volgens Vergilius is hij een sterveling, de vader van Pallas) en op p. 62 (waar
de variant ‘Evon’ staat) is het ‘misschien Oenone, geliefde van Paris’. Noch het een,
noch het ander klopt met de context, waar over inspiratie door wijngebruik wordt
geschreven. Op p. 28 is Niobe moeder van twaalf kinderen; bij Ovidius,
Metamorfosen 6, heeft zij zeven zonen en zeven dochters. Op p. 29 wordt over
Orpheus gezegd: ‘hij stierf nadat hij omkeek naar Euridice.’ Zonder dat te ontkennen
stel ik vast dat de lezing bij Ovidius, Metamorfosen 10, de zaak in een heel ander
daglicht plaatst.
Ook de moderne litteratuur is deze annotator vreemd. ‘Gusman en Larzillis’ - hij
transcribeert Lazillis - herkent hij niet als Guzmán d'Alfarache en Lazarillo de Tormes,
hoofdpersonen uit de picareske romans die naar hen genoemd zijn. Dergelijke
fouten maken het moeilijk de overige annotaties op gezag van de uitgever aan te
nemen. Het zal nodig zijn dit werk over te doen, en dan kan de bundel van Steven
hopelijk in zijn geheel uitgegeven worden.
Ton Harmsen

Op reis met de VOC: de openhartige dagboeken van de zusters Lammens
en Swellengrebel / [geannot. uitg.] door M.L. Barend-van Haeften; met
medew. van E.S. van Eyck van Heslinga. - Zutphen : Walburg Pers, 1996.
- 179 p. : ill. ; 26 cm. - (Werken uitgegeven door de
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Linschoten-Vereeniging, ISSN 0168-7107 ; 95) ISBN 90-6011-958-4 Prijs:
ƒ 49,50
Dit deel uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging bevat een uitgave van
de achttiende-eeuwse journalen van de zusters Lammens en Swellengrebel.
Reisverslagen van vrouwelijke passagiers zijn zeldzaam. Uit de VOC-periode zijn
slechts deze twee journalen bekend. Het dagboek van de Zeeuwse zusjes Maria
en Johanna Lammens uit 1736 werd onlangs aangetroffen in het familie-archief
Eijck van Zuylichem. De zusters doen verslag van hun reis vanuit de Republiek naar
Batavia. Het dagboek van Johanna en Helena Swellengrebel is ook afkomstig uit
een familie-archief, maar was al langer bekend. Zij beschrijven hun reis in 1751
vanuit hun geboorteland Kaap de Goede Hoop naar de Republiek. Marijke
Barend-van Haeften heeft de integrale publicatie van de beide dagboeken verzorgd.
Een heldere, goed
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verantwoorde inleiding gaat vooraf aan de journalen, die voorzien zijn van enkele
nuttige aantekeningen.
De journalen geven een beeld van het dagelijks leven van vrouwelijke passagiers
aan boord van een Oost-Indiëvaarder. Zowel de zusters Lammens als de zusters
Swellengrebel verbleven samen met de hoge officieren achter op het schip,
afgezonderd van de rest van de bemanning. De verslagen vervulden een informatieve
en verstrooiende functie voor vrienden en familie thuis. De zusters beschrijven de
dagelijkse voorvallen aan boord en de angstige, stormachtige ogenblikken onderweg.
Ze doen gedetailleerd verslag van alle maaltijden. Tussen de maaltijden door werd
gemusiceerd, gedanst en gelezen. Maria en Johanna Lammens besteden bovendien
veel aandacht aan de uitzonderlijke dieren die ze onderweg tegenkwamen, zoals
vliegende vissen. Eenmaal aangekomen in Batavia reageren ze met felle kritiek op
de plaatselijke mode. De nieuwe wereld ervoeren ze als een cultuurschok. De
journalen bieden, juist door de gedetailleerde verslaggeving van de alledaagse
gebeurtenissen aan boord, ook de huidige lezer interessant leesmateriaal.
Julia Drewes

Nederlandsche toestanden : uit het leven van een lijder / F.A. Hartsen
; ingel. en van aant. voorz. door Nop Maas. - Hilversum : Verloren, 1996.
- 221 p. : ill. ; 22 cm. - (Egodocumenten ; dl. 13) ISBN 90-6550-146-0
Prijs: ƒ 40 Jhr. Frederik Anthony Hartsen staat in de Nederlandse letterkunde bekend als de
man die Multatuli verraden heeft. Multatuli werkte sinds 1866 als correspondent in
de Rijnprovincie voor de Opregte Haarlemsche Courant. Omdat het hem niet was
toegestaan het nieuws van commentaar te voorzien - hij moest zich beperken tot
de feiten - vond hij de Mainzer Beobachter uit: citerend uit die zogenaamde Duitse
krant kon hij alsnog zijn eigen mening kwijt. De firma Enschedé, de uitgever van de
Opregte Haarlemsche Courant, had nooit aan het bestaan van de Mainzer
Beobachter getwijfeld, totdat in juli 1869 Hartsen een brief schreef waarin hij ‘in het
belang van onze journalistiek’ onthulde dat het blad een mystificatie was. De
Enschedé's vroegen vervolgens Multatuli om opheldering, wat leidde tot een
geprikkeld antwoord. Hoewel Multatuli zijn werkzaamheden aan het Haarlemse
dagblad niet onmiddellijk staakte, is het duidelijk dat deze kwestie een
doorslaggevende rol gespeeld heeft bij zijn beslissing om in december van dat jaar
ontslag te nemen als correspondent.
Wie wil weten wie Hartsen was, en wat hem bewoog, moet Nederlandsche
toestanden lezen. In deze autobiografie leert men hem kennen als een ongegeneerde
aanhanger van de waarheid. In een ‘Naschrift’, waarin hij de uitgave van dit vaak
pijnlijk eerlijke geschrift rechtvaardigt, benadrukt hij nog eens ‘dat het stelsel van
geheimhouding een ijzingwekkenden poel van jammeren over de wereld gebracht
heeft. Hofschandalen, zamenzweringen van natiën tegen natieën, oorlogen en
revolutiën, dit alles is onder het masker der geheimhouding ontkiemd en had zonder
dit masker onmogelijk kunnen ontkiemen’ (p. 195). Geheimhouding is een vloek,
zelfs als het gaat om iemands privéleven. Dit uitgangspunt levert verrassend
openhartige bekentenissen op, waarin Hartsen zichzelf evenmin spaart.
Men leert Hartsen, afgezien van zijn waarheidsliefde, uit dit geschrift kennen als
iemand met drie obsessies: sex, alcohol en de natuur. Als hij zich tot zijn liefde voor
de natuur had kunnen beperken, was het nog wel goed met hem afgelopen, maar
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de twee andere obsessies vergallen zijn leven. Als kind ging hij zich al te buiten aan
overmatig drankgebruik en zijn geruchtmakende verhouding met Multatuli's vriendin
Marie Anderson wijt hij aan ‘het overmatig gebruik van cognac’ (p. 181). Zijn seksuele
verlangens richtten hem indirect ten gronde. Op zijn zestiende raakte hij ‘aan
zelfbevlekking verslaafd’. Om de veronderstelde schadelijke gevolgen ervan tegen
te gaan, nam hij ‘ijzerpraeparaten’ die zijn interne huishouding blijvend zouden
verstoren (p. 155-156). Om de klachten die daarvan het gevolg waren te bestrijden,
ging hij kuren in Homburg en Carlsbad, met als treurig resultaat een longziekte die
hem dwong Nederland in 1863 te verlaten voor Cannes. Hij was toen vijfentwintig
jaar oud en de rest van zijn leven, zoals de ondertitel het noemt, ‘een lijder’
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Vanaf 1864 is Hartsen bovendien een ijverig publicist, die een eigen en vaak
wisselende mening heeft over de meest uiteenlopende zaken. Dit maakt hem, zoals
Nop Maas in zijn inleiding schrijft, tot een van de kleurrijkste publicisten van zijn tijd.
De vele brochures en vanaf 1869 zijn bijdragen aan het kritisch-satirische weekblad
Asmodée worden door Maas uitvoerig besproken. Samen met de autobiografie
geven ze een goed beeld van deze excentrieke Nederlander, die in 1877 in Cannes
overleed.
Olf Praamstra

Taalvariaties : toonzettingen en modulaties op een thema / R. van Hout
en J. Kruijsen (red.). - Dordrecht : Foris Publications, 1996. - VIII, 298 p.
: ill. ; 24 cm ISBN 90-6765-533-3 Prijs: ƒ 49, 50
Taalvariaties is een feestbundel voor de Nijmeegse sociolinguïst-dialectoloog en
taaldidacticus prof.dr. T. Hagen, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigste
verjaardag, zoals uit de kafttekst en het voorwoord blijkt. Het is een zeer persoonlijke
bundel geworden, waaraan uitsluitend leerlingen en collega-onderzoekers die met
de jubilaris hebben samengewerkt in het onderzoek, een bijdrage hebben geleverd.
De teksten hebben voor het grootste deel betrekking op Nederlandse variëteiten
ten zuiden van de grote rivieren.
De variaties beperken zich niet alleen tot de taal, maar blijken ook ruimschoots
aanwezig in de intenties van de auteurs. Het merendeel van de artikelen betreft een
sociolinguïstische beschrijving van dialectische variëteiten in een dorp of stad uit
Brabant of Limburg volgens de ‘standaard-methode’. Enkele bijdragen betreffen
een leesverslag van secundaire literatuur uit deels aangrenzende gebieden van de
taalkunde, die tot nadenken stimuleren. Ook bevat de bundel een boeiend taalkundig
essay. Een keer treffen we een amusante omgewerkte causerie aan (Foolen).
Een extra aantrekkelijkheid van feestbundels ligt in de mogelijkheid om naast
puur wetenschappelijke bijdragen ook eens teksten te kunnen lezen die niet in die
vorm in een wetenschappelijk tijdschrift geplaatst kunnen worden, maar die wel
wetenschappelijk prikkelend zijn.
In de bundel wordt aandacht besteed aan het Tielts versus Bedums (een
interessante essayachtige tekst door Van Bezooijen), aan het Montfoorts (Bakkes),
het Gemerts (Vos), het Griendtsveens (Crompvoets), het Haspengouws (Kruijsen),
het Westhoeks (Weijnen), de Zuidlimburgse dialecten als verzameling (Van de
Wijngaard) en in aparte bijdragen aan het Maastrichts (Münstermann) en vooral
aan de taalsituatie in Kerkrade (Vallen & Stijnen, Hinskens). Verder zijn er bijdragen
over het Amsterdams (Brouwer) en over codewisseling in Indonesië (Giesbers).
Ook is er aandacht voor de invloed van het Engels op het Nederlands (Gerritsen)
en de opkomst van hun als onderwerpsvorm (Van Hout). Er is een
psycho-linguïstische bijdrage over niveauverschillen in semantische verwerking
(Van Jaarsveld). Slechts éen historisch-taalkundige bijdrage siert de bundel: een
studie over merrie e.d. en murw in het Nederlands en Limburgs (Goossens). De
bundel bevat ook een onderwijskundige inventarisatie (Boves & Vousten).
Belangrijk voor de discussie Nederlands - Vlaams acht ik de opsomming van
grammaticale verschillen door Haeseryn. De Vlaamse standaardomgangstaal, ook
wel Belgisch-Beschaafd genoemd, vormt het thema van Van de Velde. Interessant
is de aanzet van Seuren om tot parameters van variatie te komen en de aandacht
die Kraak vraagt voor de verholen rol van het alfabet in fonologische beschouwingen.
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Hagen heeft een boeiende bundel ontvangen en iedereen met interesse in
sociolinguïstische dialectwetenschap en het thema taal en onderwijs kan bij het
lezen ervan in de vreugde delen.
J.A. van Leuvensteijn
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Woordenboek van de Drentse dialecten / in opdracht van het
Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit Groningen samengest.
door: G.H. Kocks ; met nedew. van J.P. Vording...[et al.]. - Assen : Van
Gorcum, 1996. - LXIX, 703 p. : krt. ; 25 cm Dl. 1: A-L. ISBN 90-232-3176-7
Prijs: ƒ 87,50
In 1996 verscheen het eerste deel van het Woordenboek van de Drentse dialecten
(A-L), een kloeke band, die in totaal zo'n 800 van boven tot onder gevulde pagina's
bevat. Het tweede en laatste deel wordt ons trouwens in 1997 beloofd, dus het zal
niet lang meer duren voor we ook de betekenis van de rest van de Drentse
woordenschat kunnen naslaan. Het boek begint al op de binnenkant van de kaft,
waar de grondkaart is afgedrukt. Op het schutblad daarnaast vinden we de legenda.
De tekst begint met een ‘Woord vooraf’ (p. VII-X, N.B. de paginering klopt niet met
die in de inhoudsopgave!) door prof.dr. Hermann Niebaum, die de plaats van het
WDD op de ‘woordenboek-kaart van het Nedersaksisch taalgebied’ schetst en enige
opmerkingen maakt over het hoe en waarom van de inrichting ervan.
De ‘Inleiding’ (p. XI-LXV) bestaat uit zes hoofdstukken. Allereerst komt De
geschiedenis van het woordenboek aan de orde, waarin ter illustratie ook enkele
fiches en een vragenlijst zijn afgebeeld. In Oudere gegevens wordt ingegaan op het
werk dat reeds in vroeger tijden was verricht met het oog op de beschrijving van
het Drentse dialect. Het hoofdstuk bevat vier paragrafen, waarin naast het reeds
gepubliceerde materiaal wordt beschreven van welke bronnen de auteurs verder
nog gebruik hebben kunnen maken. In De enquête wordt de werkwijze van de
auteurs behandeld. De paragrafen ‘De tijdsgrenzen’, ‘Aanpak en bewerking’ en
‘Selectie van de Drentse woorden’ spreken hierbij voor zich. In ‘De medewerkers’
worden de levende bronnen van het woordenboek, de groepen van correspondenten,
voorgesteld. Hierna volgt De indeling van de Drentse dialecten, waarin, geïllustreerd
aan de hand van kaartmateriaal, Drenthe wordt opgedeeld in vijf regio's, waarvan
er twee (t.w. Zuidoost-Drenthe en Zuid-west-Drenthe) nog weer in tweeën zijn
gesplitst. Een aantal pagina's is uiteraard ingeruimd voor De spelling en de ‘Inleiding’
besluit met Richtlijnen voor de gebruiker, waarin aard en doel van het WDD worden
uiteengezet en de opzet van de woordenboekartikelen wordt verklaard. De ‘Bronnen
en afkortingenlijst’ bevat, naar zich laat raden, een overzicht van de gebruikte
bronnen (met hun afkortingen), de redactionele afkortingen en (opnieuw) de lijst
van plaatsnamen (met hun afkortingen).
Na al deze informatie vooraf begint dan het echte woordenboek, 703 pagina's
met Drents dialect. De woordenboekartikelen bevatten veel informatie. Na het
trefwoord (zo mogelijk in de vorm van Sleen, hetgeen in de ‘Inleiding’ wordt
verklaard), waarin de plaats van het accent is aangegeven, volgen grammaticale
en geografische informatie en eventuele (dialect-geografische) varianten. Na een
=-teken komt vervolgens de betekenisomschrijving, meestal gevolgd door een of
meer (van een bronaanduiding en soms van een verklaring voorziene)
voorbeeldzinnetjes. Na een asterisk kunnen daarna nog idiomatische uitdrukkingen
en vaste verbindingen volgen, die uiteraard ook van een bronaanduiding zijn
voorzien. Het doel van het Woordenboek van de Drentse dialecten was om ‘binnen
de gestelde kaders van geld en tijd te komen tot een wetenschappelijk verantwoord
boek, dat recht doet aan de tijdens de afvraging vigerende doelstelling: een zo
volledig mogelijk overzicht van de Drentse woordenschat, waarbij vooral de
geografische component een wezenlijke rol speelt.’ Het is jammer dat het gebrek
aan geld en tijd wel enigzins aan de lay-out is af te zien, maar de inhoud ziet er
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degelijk uit (al had het volgens de auteurs uiteraard allemaal nog degelijker en vooral
uitgebreider gemoeten) en daar gaat het toch vooral om.
Tanneke Schoonheim

Taalquizboek / Geert Craps & Willy Smedts. - Leuven :
Davidsfonds/Clauwaert, 1996. - 173 p.; 21 cm ISBN 90-6306-338-5 Prijs:
BF 395
In het Taalquizboek hebben de auteurs een driehonderdzeventigtal
wetenswaardigheden over
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het Nederlands bijeengebracht en die in de vorm van meerkeuzevragen aan hun
lezers voorgelegd. De stof is ondergebracht in tien hoofdstukken, die elk gecentreerd
zijn rond een bepaald thema zoals de geschiedenis van het Nederlands (Goropius
Becanus ontbreekt uiteraard niet), de verhouding van het Nederlands tot andere
talen, de relatie met dialecten en met het Vlaams (een vraag over hesp bijvoorbeeld),
sociale variatie en kindertaal. Ook andere onderwerpen als taalstructuur, uitspraak,
spelling (‘een reuzeleuk reuzenhol’) en namen komen aan bod. De lijstjes met vragen
zijn ruim doorschoten met telkens een paar bladzijden toelichtende tekst, waar de
lezer die ‘meer wil weten’, ook terecht kan voor relevante literatuur. Bij die opzet
past ook dat de antwoorden, die achterin het boek zijn opgenomen, behoorlijk zijn
toegelicht en beargumenteerd. Het zal de deskundige gebruiker niet verrassen dat
bij sommige vragen meer dan één antwoord mogelijk is.
Er zijn vragen bij die best lastig zijn; ikzelf kon ze in ieder geval niet allemaal
beantwoorden. De auteurs erkennen wel dat sommige vragen erg moeilijk lijken,
maar ze vinden dat dit hun boek minder vrijblijvend maakt dan andere quizboekjes;
het stimuleren tot reflectie op de veelzijdigheid van het Nederlands was een van
hun doelstellingen, niet alleen kennis en competitie. Het Taalquizboek biedt zo de
docent Nederlands talloze mogelijkheden om in lessen of bij toetsen belangrijke
stof op een aantrekkelijke manier aan de orde te stellen.
Jan Noordegraaf

Denken en spreken : de talige mens / Flip G. Droste. - Leuven :
Davids-fonds/Clauwaert, 1996. - 342 p.; 25 cm ISBN 90-6306-336-9 Prijs:
BF 980
In Denken en spreken heeft de Leuvense emeritus Algemene Taalwetenschap Flip
G. Droste een aantal van zijn beschouwingen uit de afgelopen vijfentwintig jaar na
bewerking gebundeld en ze aangevuld met nieuwe opstellen. De inhoud van dit
boek cirkelt, zoals de ondertitel zegt, om ‘de talige mens’ en wil aan een publiek
van niet-taalkundigen laten zien ‘hoe wij pas sprekend “mens” geworden zijn’ (p.
7). De lezer die enigszins vertrouwd is met Droste's eerder gepubliceerde
‘wetenschappelijke essays’, zoals hij dat deel van zijn werk zelf ooit heeft genoemd,
zal ook in deze bundel bekende thema's tegenkomen. In drie rubrieken gerangschikt
gaan deze verhandelingen over ‘Taal en Werkelijkheid’, ‘Taal en Cultuur’, en ‘Taal
en de Kunsten’. Het meest taalkundig is de eerste afdeling (p. 11-136). Men vindt
daarin onder meer beschouwingen over de oorsprong van de taal, de historische
achtergrond van het Nederlands, de vraag of taalwetenschap wel een wetenschap
is, en over de talige relatie tussen Noord en Zuid: ‘Noord, Zuid, de taal en de
emoties’. Het is een onderwerp dat terugkeert in het opstel ‘De spraakmakende
gemeente’ uit de tweede reeks opstellen. Die tweede reeks (p. 139-246) gaat onder
andere in op de problematiek rond taal en theologie, op die van taal en teken binnen
verschillende kaders, op kwesties van semantische aard. De titel ‘Taal en de Kunsten’
tenslotte is een adequate typering van de laatste rubriek (p. 247-334), waarin niet
alleen ‘literaire’ kwesties in ruime zin aan de orde komen, maar waar men ook een
stuk over constanten en variabelen in de retoriek kan vinden. Het boek sluit af met
een ‘Terugblik en verantwoording’, waarin de erudiete auteur zich rekenschap geeft
van het lastige probleem van het verantwoord populariseren van de wetenschap.
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Droste's Denken en spreken is verzorgd uitgegeven; een register zou overigens in
deze bundel zeker niet misstaan hebben.
Jan Noordegraaf
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Ontvangen boeken
Galloromaniae Neerlandicae submersae fragmenta / door Luc Van Durme. - Gent
: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996. - 650 p. : ill.,
krt. ; 24 cm + Kaartenmap (36 krt.). - ([Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde]. Reeks III, ISSN 0770-1497 ; 43)
ISBN 90-72474-18-X Prijs niet opgegeven
Schets van de Nederlandse taal : grammatica, poëtica en retorica / Adriaen Verwer
; naar de ed. van E. van Driel vert. door J. Knol ; met een fotomech. herdr. van
Anonymus Batavus' ‘Idea linguae belgicae grammatica, poetica et rhetorica’ bez.
door Everhardus van Driel, Leiden 1783; bez. door Th.A.J.M. Janssen en J.
Noordegraaf ; met medew. van A.J. Burger...[et al.]. - Amsterdam : Stichting
Neerlandistiek VU ; Münster : Nodus, 1996. - 22 p., XIV, 140 bl. ; 24 cm.
- ([Uitgaven / Stichting Neerlandistiek VU ; 21])
ISBN 90-72365-47-X Prijs: DM 56,Grammaticaal spektakel : artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar
afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van
Amsterdam / onder red. van E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van der Horst, W.G.
Klooster. - Amsterdam : Vakgroep Nederlandse Taal-kunde, Universiteit van
Amsterdam, 1997. - VIII, 254 p. : ill., portr. ; 23 cm
ISBN 90-801021-6-4 Prijs: ƒ 27,50
Dichten uit liefde : literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen / door
Herman Brinkman. - Hilversum : Verloren, 1997. - 415 p. ; 24 cm. (Middeleeuwse studies en bronnen, ISSN 0929-9726 ; 53)
- Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam
ISBN 90-6550-288-2 Prijs: ƒ 59,Dromen van Cocagne : Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven / Herman
Pleij. - Amsterdam : Prometheus, 1997. - 543 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-5333-559-5 ƒ 55,Landrecht der Vriesne : tekstuitgave en commentaar / onder red. van Ph.H. Breuker.
- Leeuwarden : Fryske Akademy, 1996. - 292 p. : ill. ; 25 cm. (Fryske Akademy ; nr. 828)
ISBN 90-6171-828-7 Prijs: ƒ 75,Patronage en dienstverlening : het netwerk van Theodorus Janssonius van
Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren / Saskia Stegeman. Nijmegen : [s.n.], 1997. - XI, 412 p. : ill. ; 24 cm
- Proefschrift KU Nijmgen
ISBN 90-9010025-3 Prijs niet opgegeven
Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus / Coen Free.
- 's-Hertogenbosch : Boekhandel Adr. Heinen, 1997. - 120 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 90-7070-18-0 Prijs: ƒ 19,50
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Het Amsterdams hoerdom : prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw / Lotte
Constance van de Pol. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1996. - 501 p., [16] p. pl.
: ill. ; 22 cm. - (Historische reeks)
- Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.
ISBN 90-284-1756-7 Prijs: ƒ 59,50
Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 / P.J. Buijnsters
en Leontine Buijnsters-Smets. - Zwolle : Waanders, cop. 1997. - 318 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 90-400-9865-4 Prijs niet opgegeven
De smaak der natie : opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie
van 1800 tot 1840 / door Ellen Krol. - Hilversum : Verloren, 1997. - 380 p. : ill. ; 24
cm
Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam.
ISBN 90-6550-552-0 Prijs: ƒ 69,-
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Beweging en bewogenheid : het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het
einde van de negentiende eeuw / Jan-Willem van der Weij. - Amsterdam : Thesis
publishers, 1997. - 500 p. : ill. ; 24 cm
- Ook verschenen als proefschrift Amsterdam VU.
ISBN 90-5170-411-9 Prijs: ƒ 47,50
Recht en liefde : bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden op 28 juni
1996 / onder red. van: C.W. Maris, E. Lissenberg, D.W.J.M. Pessers. - Nijmegen :
Ars Aequi Libri, 1996. - VII, 119 p. : ill., tab. ; 24 cm
ISBN 90-6916-245-8 Prijs: ƒ 29,50
Het vouwbeen van de lezer : over literatuuropvattingen / Patrick Peeters en Erik
Spinoy (red.). - Leuven : Peeters [etc.], 1996. - 123 p. ; 24 cm
ISBN 90-6831-887-X Prijs: BEF 650
Caleidoscoop : een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in
Nederlandse vertaling / door Susan van der Ree ; met een bijdrage van Hans Ester.
- Amsterdam : Suid-Afrikaanse Instituut, 1996. - 253 p. : ill. ; 23 cm.
- (SAI-reeks, ISSN 0926-5783 ; no. 6)
ISBN 90-74112-12-9 Prijs niet opgegeven
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Peter Bakema
Het onvoltooid verleden verkleinwoord
Abstract - On the basis of a coherent corpus of literary texts, diminutives in Middle
Dutch are analysed for several aspects. First, it is shown that suffixation with -kijn
is the central process to create diminutives. Second, most diminutives are derived
from nouns, although not to the complete exclusion of other bases. Third, diminutives
constitute a polysemous category, in which evaluative shades are most salient.
Fourth, diminutives appear especially in informal, non-serious texts: in farces and
fabliaux they are often used ironically. These four domains of prototypicality are also
relevant for diminutives in modern Dutch, which are created by suffixation with -tje.

1. Inleiding
Als we Schönfelds historische grammatica van het Nederlands mogen geloven, is
het Middelnederlands een cruciale fase voor de verbreiding van diminuering in onze
taal: ‘In de ogm. overlevering is het aantal diminutieven gering. In 't got. vindt men
er slechts drie bij appellativa, vooral in de vocatief; daarnaast echter vrij talrijke in
namen [...]. Eerst in de latere middeleeuwen neemt hun aantal in 't wgm. toe; zo
vindt men er reeds zeer veel in 't mnl. [...]’ (Van Loey 1970: 232). In het
Middelnederlands zou diminuering dus een hoge vlucht nemen en een productief
morfologisch procédé worden, omdat de betrokken suffixen niet meer exclusief aan
eigennamen worden gehecht, maar ook aan nomina. Sindsdien is diminuering aan
een onstuitbare opmars begonnen met als resultaat dat zij momenteel, naast
compositie, tot de productiefste woordvormingsmiddelen van onze taal behoort
(Baayen 1990).
Heeft diminuering zich in het Middelnederlands inderdaad van
naamgevings-procédé tot benoemingsstrategie ontwikkeld? Van der Schaar (1981)
besloot om eens de proef op de som te nemen op basis van diverse middeleeuwse
teksten. De conclusie was echter weinig hoopgevend: nomina worden veel minder
vaak gediminueerd dan eigennamen en ze hebben meestal een clichématig karakter.
Expliciet stelt hij: ‘De gevoelswaarde van gediminueerde woorden is uiteraard moeilijk
met zekerheid te achterhalen, maar één ding is wel zeker: van “verkleining” was in
beperkte mate sprake’ (1981: 185).
Iedere zekerheid is het waard om beproefd te worden en daarom staat in dit artikel
de diminuering van het Middelnederlands centraal. Hoe worden verkleinwoorden
gevormd? Wat is hun betekenis en hoe worden ze gebruikt? Welke relaties zijn er
tussen historische en hedendaagse diminuering? Teneinde deze vragen met enig
succes te kunnen beantwoorden, baseer ik me om verschillende redenen niet zozeer
op een representatieve, maar op een consistente materiaalverzameling.
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Om te beginnen kan men zich afvragen of een diachroon corpus überhaupt
representatief kan zijn. Het Middelnederlands bestrijkt immers een periode van
enkele eeuwen en is aan sterke geografische en stilistische variatie onderhevig.
We kunnen ons alleen baseren op de overgeleverde teksten, waardoor verschillende
complicaties optreden. Zo is de overlevering zowel onvolledig als selectief. Het is
niet alleen de vraag in hoeverre de overgeleverde teksten het toenmalige taalgebruik
weerspiegelen, maar ook of incorporatie van de variabelen tijd, plaats en tekstsoort
in een materiaalverzameling door de gebrekkige overlevering mogelijk is. Bovendien
zijn de teksten op uiteenlopende wijze overgeleverd en wordt het zicht op de
lokalisering en datering van het taalgebruik vertroebeld door ons onvolledige inzicht
in de tekstoverlevering.
Voorzover representativiteit mogelijk is, kan dit ten koste gaan van de consistentie.
Van der Schaar (1981) baseerde zich bijvoorbeeld op een bloemlezing van Verwijs
(1956) met zo'n 30.000 versregels uit teksten van verschillende periodes en genres.
Hij vulde dit materiaal bovendien aan met 10.000 regels uit andere teksten, zoals
Mariken van Nieumeghen en Dordtse stads- en gildenrekeningen. De samenstelling
van de materiaalverzameling is dan zo heterogeen dat tot op zekere hoogte appels
met peren worden vergeleken. Bij een consistent corpus selecteert men teksten die
voor een identiek, of in hoge mate vergelijkbaar publiek bestemd zijn, zodat ook de
grammaticale regelmaat in die teksten eerder mentale realiteit heeft.
Ik heb me daarom gebaseerd op een corpus van literaire teksten die overgeleverd
zijn in een handschrift uit het laatste kwart van de veertiende eeuw. Afgezien van
Beatrijs (1374), Van den vos Reynaerde (Comburgse handschrift, ca. 1400) en acht
van de 19 boerden die Kruyskamp (1957) bijeenbracht, zijn alle andere teksten
afkomstig uit het Hultemse handschrift (ca. 1405). Zelfs als de onderhavige teksten
teruggaan op oudere, verloren gegane versies of in verschillende varianten zijn
overgeleverd, mogen we ervan uitgaan dat de hier gebruikte redacties door een
min of meer identiek, Vlaams publiek uit het eind van de veertiende eeuw begrepen
werden. Samen tellen de teksten zo'n 12.000 versregels. Voor een momentopname
van het Middelnederlands lijkt dit corpus, waarin 96 afleidingen op -kijn voorkomen,
voldoende omvangrijk te zijn, zeker voor de kwalitatieve analyse die mij voor ogen
staat (zie tabel 3).
In de volgende paragrafen bespreek ik achtereenvolgens de formele, semantische
en stilistische eigenschappen van diminuering in het Middelnederlands. In paragraaf
2 staat de onderlinge verhouding van de verschillende Middelnederlandse
diminueringsprocédés centraal. Waren de verschillende woordvormingsregels
morfologische rivalen? De twee volgende paragrafen zijn gewijd aan de input en
de output van diminuering met het suffix -kijn aan de hand van vergelijkbare
verschijnselen bij het suffix -tje. De afleidingsbases van diminuering komen aan bod
in paragraaf 3, terwijl de semantische functies van de suffixen het onderwerp vormen
van paragraaf 4. Tenslotte komt in paragraaf 5 de frequentie van diminutieven in
bepaalde teksttypes en tekstpassages aan de orde.
Met dit onderzoek hoop ik zowel een bijdrage aan de historische morfologie te
leveren, als de lacunes van bestaande grammatica's van het Middelnederlands aan
te vullen. In Stoett (1890) en Van Loey (1948) wordt de derivationele morfologie
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immers stiefmoederlijk behandeld en krijgt alleen de inflectionele morfologie het
volle pond. Bovendien is de bestaande literatuur hoofdzakelijk etymologisch en
fonologisch georiënteerd, is vooral gericht op de vormelijke oorsprong van een
bepaald suffix en de klankontwikkelingen die het ondergaan zou hebben.
Morfologische, laat staan semantische overwegingen hebben hierbij nooit een rol
van betekenis gespeeld.

2. De derivatie van diminutieven: rivaliserende procédés?
Wie in overweging neemt dat de Middelnederlandse overlevering ettelijke eeuwen
omspant en bovendien talloze dialectische schakeringen vertoont, zal zich er niet
over verwonderen dat middeleeuwse teksten verschillende diminutiefsuffixen
bevatten. Volgens de Schönfeld is suffigering met -kijn het centrale,
Middelnederlandse diminueringsprocédé, waarnaast perifere suffigering met
ondermeer -elkijn, -lijn, -sijn, -skijn, -tgin en -tiaen voorkomt (Van Loey 1970:
225-231). De distributie van deze suffixen kan chronologisch, geografisch of
fonologisch bepaald zijn, wat niet uitsluit dat verschillende diminueringsprocédés
naast elkaar bestaansrecht kunnen hebben. Ook wie een momentopname maakt
van een gestandaardiseerde taal als het modern Nederlands, treft immers min of
meer synonieme formaties aan als busje, minibus, minibusje en rokje, minirok,
minirokje. Wat is nu de onderlinge verhouding van de Middelnederlandse suffixen?
De distributie van het suffix -sijn was beperkt tot West-Vlaanderen (Brugge, Ieper,
Kortrijk) en heeft in de schrijftraditie weinig sporen nagelaten. De oudste attestaties
vinden we bij eigennamen omstreeks het jaar 1000, terwijl het suffix bij appellativa
pas in de dertiende eeuw voorkomt. Reeds in het begin van de veertiende eeuw
was het procédé op z'n retour en werd het verdrongen door -kijn, met als gevolg
dat er slechts weinig diminutieven op -sijn bekend zijn. Enkele voorbeelden zijn
clercsin, clocsin, cnapesin, conincsijn en hoecsijn, overwegend formaties die op
een /k/ eindigen, een omgeving waar het -kijn suffix minder tot z'n recht kon komen
(Marynissen 1974). Verder zijn de suffixen -tgin en -tiaen typerend voor
Noord-Hollandse bronnen uit de veertiende eeuw, waarin ondermeer keteltgin, (een)
lappetiaen (landes), (een) sticketiaen (landes) en stiertgin voorkomen (Kloeke 1923).
Over de distributie van de procédés op -elkijn, -lijn en -skijn is echter weinig met
zekerheid bekend. In de Schönfeld worden de suffixen -elkijn en -skijn als
stapelvormen van respectievelijk -lijn + -kijn en -sijn + -kijn beschouwd. Voorwaarde
hiervoor is uiteraard dat woorden op -elkijn en -skijn van jongere datum zijn dan
formaties op -lijn, -kijn en -sijn. En dit bewijs is nog niet volledig geleverd, al zijn er
aanwijzingen dat -skijn de fakkel van -sijn heeft overgenomen. Zo is het procédé in
het Middelnederlands een late verschijning, het komt in beperkte mate pas voor
vanaf de veertiende eeuw, op het moment dat -sijn verdwijnt. Bovendien verschijnt
-skijn in dezelfde omgeving als -sijn, we vinden dus incidentele afleidingen op -skijn
bij woorden eindigend op een gutturale consonant, meestal een /k/, zoals (eenen)
brugskine, broeksken en (ten) eycsken (Van Loey 1972). De voorbeelden in de
Schönfeld suggereren trouwens dat ook de suffixen -elkijn en -lijn fonologisch
geconditioneerd
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zijn. Het suffix -elkijn verschijnt met name bij woorden op een gutturale consonant
of een schwa, getuige bergelkijn, cnapelkijn en sackelkijn, terwijl het suffix -lijn vooral
optreedt bij woorden op een schwa, zoals blijkt uit cnapelijn, cranselijn en magedelijn.
Met andere woorden, het bestaande onderzoek geeft geen aanleiding om te
veronderstellen dat suffigering met -kijn hevige concurrentie ondervindt van andere
morfologische procédés voor de creatie van verkleinwoorden. Een conclusie die
ondersteund wordt door de hier onderzochte teksten. We vinden daarin slechts
negen formaties die met -lijn gevormd zijn, een aantal dat niet alleen kwantitatief,
maar ook kwalitatief naast de 96 formaties op -kijn verbleekt. De 9 met -lijn gevormde
verkleinwoorden blijken namelijk tot 3 woorden herleidbaar te zijn. In Van den vos
Reynaerde (800) vinden we een gediminueerde eigennaam: Hughelijn. Naast
vingherlijn ‘ringetje’ (Een bispel van .ij. clerken, ene goede boerde: 84), komen
vingherlijnc (174), vingherline (Beatrijs: 177, 305) en vingherlyn (Van de twee ridders:
241, 309) als spelvarianten voor. Naast voghelijn (2591) treffen we in Van den vos
Reynaerde ook het meervoud vogheline (3158) aan. Opvallend is tenslotte dat de
met -lijn gesuffigeerde woorden niet gelijkmatig over de teksten verspreid zijn, maar
hoofdzakelijk voorkomen in teksten die niet in het Hultemse handschrift staan, zoals
Beatrijs, Van den vos Reynaerde en Van de twee ridders; de enige uitzondering
hierop vormt Een bispel van .ij. clerken, ene goede boerde.

3. De bases van diminuering: polyfunctionaliteit
Een van de opvallendste formele eigenschappen van -tje is de polyfunctionaliteit
van het suffix. In modern Nederlands kunnen diminutieven namelijk van verschillende
syntactische categorieën afgeleid worden, ondermeer nomina musje, tafeltje),
adjectiva (liefje, zuurtje), verba (weetje, zegje), preposities (ommetje, uitje), adverbia
(extratje, tussendoortje) en numeralia (eentje, tientje). Alleen diminuering van nomina
is een productief procédé dat gebruikt wordt bij de vorming van nieuwe woorden,
terwijl de overige categorieën improductief zijn. We kunnen dus vaststellen dat naast
de nominale hoofdcategorie diverse, niet-nominale nevencategorieën bestaan (Van
Marle 1981).
In het Middelnederlands komt diminuering van niet-nomina vrijwel niet voor, van
niet-nominale nevencategorieën is dan ook geen sprake. Sporadisch komt men
gediminueerde adjectieven tegen, namelijk van luttel en stil: alluttelkijn (Lanseloet
van Denemerken: 485), lettelkijn (Van den vos Reynaerde: 3217; Van .iij. ghesellen
die den bake stalen: 115), luttelkijn (Vanden paep die sijn baeck ghestolen wert:
188), stillekijn (Esmoreit: 557; Van .iij. ghesellen die den bake stalen: 146), stillekine
(Beatrijs: 254; Van den vos Reynaerde: 2291), stillekyn (Van de twee ridders: 208).
Het gaat hierbij steeds om formaties waarvan het adjectivische basiswoord reeds
de nuance ‘klein, gering, weinig’ vertoont, zodat er een semantische associatie
bestaat tussen basis en afleiding. In paragraaf 4.4 zal ik laten zien dat -kijn bij
adjectieven een approximatieve of een intensiverende waarde heeft.
Sommige formaties kunnen weliswaar verschillende afleidingsmogelijkheden
toelaten, maar zijn in laatste instantie toch tot nomina te herleiden. Zo zou speelkijn
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(Vanden monick: 67) opgevat kunnen worden als een afleiding van het nomen spel
(MNW VII: 1661) of van het werkwoord spelen, dat op zijn beurt echter van spel is
afgeleid (MNW VII: 1685). Ook minnekijn (De Buskenblazer: 144) heeft twee
derivationele routes: zowel het nomen minne (MNW IV: 1631) als het verbum minnen,
eveneens een derivatie van minne (MNW IV: 1636), kunnen aan dit woord ten
grondslag liggen. Tenslotte kan sotkijn (De Buskenblazer: 143) zowel op basis van
het adjectief als het nomen sot gevormd zijn (MNW VII: 1597-1600). De voorbeelden
suggereren dat projectie van -kijn op niet-nominale categorieën met name plaatsvindt
als individuele categorieleden via conversie of impliciete transpositie van nomina
zijn afgeleid. Verkleinwoorden worden dan gecreëerd op basis van een formele
associatie tussen de reguliere, nominale basis en de incidentele, verbale of
adjectivische basis.
Naast reguliere diminutieven komen in modern Nederlands diminutiva tantum
voor, verkleinwoorden die geen ongeleed correlaat hebben, zoals hachje, meisje
en sprookje. Ook het Middelnederlands bezat zulke formaties, bijvoorbeeld dmeisken
(Dmeisken metten sconen vlechtken: 2), meyskeijns (Vanden monick: 219) en
hoekine ‘bokjes’ (Van den vos Reynaerde: 2085) (De Vries 1924: 107). Zowel bij
nomina als bij enkele niet-nomina en diminutiva tantum komt het suffix -kijn voor en
deze suffix-identiteit is reden genoeg om de semantische functies die het suffix hier
aan de dag legt in paragraaf 4 gezamenlijk te bespreken.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het voorkomen van diminutieven
die van een verschillende basis zijn afgeleid. De nominale basis is in het
Middelnederlands duidelijk favoriet. Het is in dit verband opvallend dat diminuering
van eigennamen in het materiaal zo weinig frequent is, terwijl diverse auteurs dit
procédé als zeer gebruikelijk beschouwen. Zo stelt Kloeke (1923: 217) op basis van
veertiende-eeuwse ambtelijke documenten vast: ‘Durchsucht man die älteren Quellen
auf Diminutiva, so zeigt sich bald, daß die Eigennamen den Hauptteil liefern’. Ook
Marynissen (1974) en Van der Schaar (1981) onderschrijven deze conclusie,
eveneens op basis van niet-literaire teksten. Op de stilistische bepaaldheid van
diminuering zal ik in paragraaf 5 uitvoeriger ingaan.

4. De functies van diminutiefsuffixen: polysemie
Verkleinwoorden vormen in modern Nederlands een polyseme morfologische
categorie: ze kunnen verschillende nuances vertonen op denotationeel, op
connotationeel en op metasemantisch niveau (Bakema et al. 1993). Qua denotatie
kan het suffix een diminuerende, een expliciterende of een concretiserende waarde
hebben. Het suffix kan de referent verkleinen (bootje, tafeltje), of benadrukken dat
de referent klein is, zonder dat van verkleining sprake is (madeliefje, musje), of een
concrete entiteit uit een amorfe massa isoleren, zodat schaalverkleining plaatsvindt
(ijsje, krijtje).
Van de centrale, diminuerende toepassing ‘klein’ zijn vervolgens verschillende
connotationele of evaluerende nuances afgeleid. Iets kleins vertedert, wat tot een
appreciërende toepassing aanleiding geeft (baby'tje, veulentje). Iets kleins is
onbeduidend, gering of zwak, wat de bron van depreciërend gebruik is (professortje,
romannetje). Iets
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Tabel 1: De bases van het diminutiefsuffix
Basis
Eigennaam [2]

Verkleinwoord
lijskijn 1, lyskyn 1

Nomen [70]

beddeken 1, bloemken 6, bloemkine 1,
boomken 1, borstken 1, boschkijn 1,
busken 3, dailkyn 1, dienst knechtken 1,
dinxken 1, geldekijn 2, gheldekijn 1,
ghemechtken 1, grechtken 1, hemdekiin
1, hondekijn 2, juwelken 1, kindeken 1,
kindekijn 1, kinderkinen 1, kinnekijn 1,
ledekijn 1, liedekijn 1, mondekijn 2,
muulkine 1, naghelken 1, pelskyn 1,
puttekijn 1, stroetken 1, teelken 1,
tfensterkijn 2, treepken 1, vensterkijn 1,
vlechtken 7, voghelkine 3, voghelkinen
1, vrouken 1, wechtken 6, welpekijnen 1,
welpekine 1, welpkine 2, welpkinen 3,
woordekijn 1

Adjectief [13]

alluttelkijn 1, lettelkijn 3, liefken 2,
luttelkijn 1, sotkijn 1, stillekijn 2, stillekine
2, stillekyn 1

Nomen / verbum [7]

mijnnekijn 1, minneken 2, minnekijn 3,
speelkijn 1

Diminutiva tantum [4]

dmeisken 2, hoekine 1, meyskeijns 1

kleins is betrekkelijk weinig, wat resulteert in een approximatieve nuance (scheutje,
snufje), of is minder erg, wat tot relativerend gebruik aanleiding geeft (foutje, hoertje).
In metasemantisch opzicht kan het diminutiefsuffix tenslotte een specifieke,
metaforische of metonymische gebruikswijze markeren. Zo fungeert -tje als indicator
van figuurlijking en intensivering in bijvoorbeeld het hartje van de stad en het hartje
van de winter. Enerzijds signaleert het suffix dat hart ‘centraal gelegen orgaan’
metaforisch moet worden opgevat als ‘iets dat centraal gelegen is’, ‘het midden van
een periode’. Anderzijds versterkt -tje deze metaforen van ruimte en tijd tot ‘het
meest centraal gelegen deel’ en ‘het hoogtepunt van een periode’. Andere
combinaties van metafoor en intensivering vinden we in uitdrukkingen als het tipje
van de sluier en het topje van de ijsberg.
Is deze polysemie nu typerend voor het diminutiefsuffix in modern Nederlands of
heeft het suffix ook in het Middelnederlands een scala van vergelijkbare
toepassingen? Om functionele en etymologische redenen lijkt de laatste
veronderstelling het meest plausibel.
In functioneel opzicht is suffigering met -kijn het centrale diminueringsprocédé in
het Middelnederlands. We mogen dan verwachten dat dit suffix, als het meest
gebruikte procédé, ook de meeste toepassingen heeft, want betekenisnuances
ontstaan in en door het gebruik. Deze wisselwerking tussen woordbetekenis en
woord-
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gebruik is sterk benadrukt door Reichling, die onder meer schrijft dat ‘[...] het
woord-gebruik van de gebruiker een voortdurend werken aan het woord veronderstelt,
een voortdurend stellen van nieuwe onderscheidingen’ (1935: 328). Iedere
onderscheiding kan als structuurprincipe fungeren, kan een kern zijn van waaruit
nieuwe onderscheidingen in de betekeniseenheid geïntegreerd worden en ‘[...] elke
nieuwe structurering maakt het woord bruikbaar voor een andere sector der
werkelikheid’ (1935: 342). Het woordgebruik resulteert dus in polysemie en dit proces
zal ook in het Middelnederlands werkzaam zijn geweest.
In etymologisch opzicht heeft het suffix -tje zich geleidelijk ontwikkeld, via
verschillende varianten zoals -tgin en -tiaen, uit zijn Middelnederlandse pendant
-kijn. Volgens Kloeke (1923), de peetvader van die theorie, liggen aan de overgang
van -kijn naar -tje drie fonologische processen ten grondslag: palatalisatie van de
/k/ door de daarop volgende /i/, vocaalreductie en nasalisatie. Deze
klankveranderingen vonden plaats in de dertiende en veertiende eeuw in
Noord-Holland en in de daarop volgende eeuwen verbreidde het suffix zich naar
het Zuiden en het Oosten. De expansietheorie kwam Kloeke op een pittige polemiek
te staan met De Vries, die Hollandse invloed ten stelligste ontkende. Palatalisatie
van de /k/ is volgens De Vries (1925) niet een specifiek Hollands verschijnsel, het
kan namelijk al aangetroffen worden in het noordoosten van het taalgebied in het
begin van de zestiende eeuw, voordat van Hollandse invloed sprake kon zijn.
Bovendien bleven in het Hollandse kerngebied zelf naast /t/ vormen ook /k/ vormen
bestaan. De Vries concludeert daarom dat -kijn verdrongen is door -tje en dat -tje
niet klankvormelijk uit -kijn is ontstaan. Vanwege deze controverse besloot Pée
(1936-1938) om het onderzoek over een andere boeg te gooien door zich te
concentreren op verkleinwoordvorming in de hedendaagse dialecten. Hij kwam tot
de conclusie dat die variëteiten de verschillende fonologische stadia tussen -kijn en
-tje representeren, waarbij het overgangsproces zich zowel van dialect tot dialect,
als van woord tot woord voltrok. De bakermat van deze geografische en lexicale
diffusie is Holland: ‘Toch schijnt het [materiaal] te bevestigen, dat het -tje-suff. zich
het eerst ontwikkelde in de streken, die blijkens onze kaarten nu zuivere -tje- (en
varr.)-gebieden zijn, vnl. het grootste deel van N.-H., een west. deel van Z.-H. en
Zeeland (dus hoofdzakelijk de Noordzeekust)’ (1936: 107). Uiteindelijk had Kloeke
dus het gelijk aan zijn kant. Op grond van de historische verwantschap tussen beide
suffixen, ligt het in de lijn der verwachting dat -tje en -kijn toepassingen
gemeenschappelijk hebben. Laten we daarom de polysemie van -kijn in de volgende
subparagrafen eens nagaan aan de hand van een aantal citaten.

4.1. Denotationele functies: diminuering, explicitering en concretisering
Bij de voorbeelden onder (1) heeft het diminutiefsuffix steeds een diminuerende
waarde. De referent van het ongelede correlaat wordt verkleind: tfensterkijn,
hondekijn, muulkine en busken verwijzen onmiskenbaar naar een klein exemplaar
van fenster (MNW VIII: 1413), hond (MNW III: 557-558), muul (MNW IV: 2007-2008)
en bus(se) (MNW I: 1479). Er is geen reden om te veronderstellen dat andere
toepassingen hier van belang zijn.
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(1)
Hi reet soe hi ierst mochte / Ten cloester, daer hise sochte. / Hi ghinc
sitten voer tfensterkijn / Ende soude gheerne, mocht sijn, / Sijn lief spreken
ende sien. (Beatrijs: 95-99) Doe Ysengrijn dit hadde ghesproken, / Stont
up een hondekijn, hiet Cortoys. (Van den vos Reynaerde: 98-99, cf.
2676-2678)
Voer alle dandre bevelic u / Minen zone Reynaerdine. / Hem staen wel
de gaerdeline [=snorhaartjes] / In zine muulkine over al. (Van den vos
Reynaerde: 1410-1413) Lietic u in dit busken blasen, / Ghi sout al ene
ander varruwe [=kleur] ontfaen, / Ghi sout werden alsoe ghedaen, / U wijf
en soude u niet connen gekinnen. (De Buskenblaser: 50-53)
Naast een diminuerende nuance, kan het suffix ook een expliciterende toepassing
hebben. Bij de citaten in (2) benadrukt het diminutief de relatieve kleinheid van de
referent, zonder dat van verkleining sprake is. Bloemkine zijn niet kleiner dan
bloemen, evenmin als een welpekine kleiner zijn dan welpen: de referenten zijn op
zichzelf al klein.

(2)
Daer stonden scone bloemkine / Op dat groene velt ontploken, / Die scone
waren ende suete roken. (Beatrijs: 334-336)
Ay, hoe drouve bleef vrauwe Hermeline / Ende hare cleene welpekine, /
Doe Reynaert sciet uut Maupertuus. (Van den vos Reynaerde: 1425-1427;
cf. 1359-1363, 3079-3081, 3135-3138, 3326-3328)
Bij expliciterende verkleinwoorden treden connotationele nuances, vooral appreciatie,
meestal sterk op de voorgrond, zoals in paragraaf 4.2 naar voren zal komen.
In modern Nederlands krijgen ‘mass nouns’ door diminuering vaak een concrete
entiteitsinterpretatie, vergelijk biertje, gebakje en glaasje. Aan de basis van deze
toepassing ligt een ‘geheel’ → ‘deel’ metonymie, het suffix markeert een deel van
het geheel dat door het basiswoord genoemd wordt. Een mogelijk voorbeeld van
deze toepassing vinden we in het Middelnederlands bij g(h)eldekijn, getuige de
citaten in (3).

(3)
Maer gheeft mi mijn gheldekijn, / Dat mi es worden suer ende swaer.
(Truwanten: 120-121)
Dat sijn die ghene, die hebben verteert / Haar geldekijn in die taverne.
(Vanden Winter ende Vanden Somer: 70-71)
Al dus canic den selken dwinghen, / Die sijn geldekijn niet en spaert.
(Vanden Winter ende Vanden Somer: 84-85)
In deze gevallen zou men g(h)eldekijn kunnen interpreteren als ‘loontje, sommetje’
(MNW II: 1296): uit de totale hoeveelheid geld die in omloop is wordt een beperkte
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hoeveelheid geïsoleerd. Anderzijds behoort geld tot iemands intieme bezit en intimiteit
is een factor die diminuering bevordert, zoals we in paragraaf 4.2 nog zullen zien.

4.2. Connotationele functies: appreciatie
Uit de citaten in paragraaf 2 kwam al naar voren dat het diminutiefsuffix een
uitgesproken positieve waarde aan het basiswoord kan geven. Het suffix wordt dan
ook vaak gehecht aan woorden die naar zaken verwijzen waarmee de mens op
intieme, vertrouwde voet staat: dieren of planten, kinderen, geliefden, lichaamsdelen
en dergelijke. In zulke gevallen wordt niet zozeer de nuance ‘klein’ toegepast, maar
is het suffix primair een teken van appreciatie.
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Het aantal citaten waarin bloemken, voghelkine, minnekijn en dergelijke voorkomen
laat zich naar believen multipliceren; enkele ervan wil ik de lezer echter niet
onthouden. Bloemken en voghelkine zijn behalve appreciërend ook expliciterend,
omdat ze kleine referenten hebben. Minnekijn is echter louter appreciërend: de
geliefde is op zichzelf niet klein.

(4)
Als men den somer can ghewinnen, / Ende die bloemken staen en
springhen [=ontluiken] / Ende die voghelkine lude singhen, / Soe werden
alle herten proys [=levenslustig]. (Vanden Winter ende Vanden Somer:
268-271)
O wijf, mijn minnekijn, laet mi in, / Ende comt, besiet mi nu! (De
Buskenblaser: 102-103)
Een prachtige illustratie van het samengaan van appreciatie en intimiteit is de locus
amoenus uit Vanden Winter ende Vanden Somer in (5), waarin de elementen
bloemen, vogels en liefde garant staan voor een verkleinwoordvloed.

(5)
Ic ben die somer ende doe singhen / Die voghelkine inden locht, die
bloemen springen / Ende die loveren in den woude, / Ende beneme des
winters coude. / Ic bringhe ons den soeten tijt / Ende doe den menegen
met jolijt / Met sinen liefken spelen gaen, / Als men die bloemken scone
siet staen / Die te winter sijn verborghen. / Ic bringhe soe menegen soeten
morghen / Metten dauwe in der dagheraet, / Die dan met sinen liefken
gaet / Spelen in der minnen dal. / Ach, dats vroude boven al, / Metten
dauwe die bloemken lesen. (21-35; cf. 134-141)
Zoals bekend, discussiëren Winter en Somer over de vraag welk seizoen nu het
aangenaamst is en na de zojuist geciteerde monoloog van Somer kan Winter niet
achterblijven. De bloemetjes moeten we missen, maar de liefde is natuurlijk altijd
mogelijk. Sterker nog: de winter is hiervoor het seizoen bij uitstek. Winter bedient
zich dan ook van het diminutief beddeken om zijn aangenaamheid kracht bij te
zetten. Diminuering, explicitering of concretisering doet zich hier evenmin voor als
bij liefken in (5).

(6)
Ic doe soe menegen roeden mont / Cussen diese langhe nachte. / Al op
een beddeken soete ende sachte / Liggen en slapen twee ghelieve / Ende
si daer mallijc anderen gherieven, / Daer wert oec ghespeelt der minnen
aert. (170-175; cf. 252-259)
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De strijd tussen Winter en Somer vertaalt zich dus in het diminutiefgebruik, wat er
toe leidt dat juist in dit abel spel veel appreciërende verkleinwoorden voorkomen.
Tenslotte worden lichaamsdelen vaak gediminueerd, waardoor ze een
appreciërende toepassing krijgen, zonder dat van diminuering, explicitering of
concretisering sprake is. Voorbeelden hiervan vinden we in de boerde Dmeisken
metten sconen vlechtken, waarin de aanbeden lichaamsdelen van de verloren
geliefde steeds gediminueerd worden.

(7)
Haer borstken ronder dan een bal, / Haer kinnekijn diep als een grechtken,
/ Dat cleyn proper suuerlec wechtken, / Het heeft soe sconen vlechtken.
(37-40)

4.3. Connotationele functies: depreciatie, approximatie en relativering
Depreciatie doet zich voor als het grondwoord een negatieve waarde krijgt door
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aanhechting van het diminutiefsuffix. Van deze toepassing is in het materiaal
ondermeer het onderstaande voorbeeld te vinden, waarbij dinxken bedriven
equivalent is aan ‘een boosaardig, gemeen plannetje beramen of uitbroeden’ (MNWI:
659).

(8)
Al dus soude men een dinxken bedriven / Om een wijf te bringhen inden
stric. (Lanseloet van Denemerken: 316-317)
Andere illustraties van depreciërend gebruik zijn dienst knechtken en sotkijn in (9),
die als ‘slaafje’ respectievelijk ‘dwaasje’ kunnen worden geïnterpreteerd. Het suffix
onderstreept in deze gevallen de negatieve referent van het basiswoord.

(9)
Het dwanc mi oec aen minen danc [=tegen mijn zin] / Te sine ewelijc haer
dienst knechtken. (Dmeisken metten sconen vlechtken: 27-28)
Ghi segt waer, alsoe hulpe mi god, / Ic mach nu wel een sotkijn sijn. (De
Buskenblazer: 142-143)
In een aantal andere gevallen drukt het suffix een benadering uit, heeft het de
betekenis ‘een beetje, een poosje’, zodat een approximatieve nuance aan het
basiswoord wordt toegevoegd (MNWIV: 909-910, bij luttelkijn). Meestal treedt zo'n
nuance op bij lettel, zoals uit de onderstaande citaten naar voren komt.

(10)
Hi moet hier merren [=blijven] een lettelkijn / Met siere moyen [=tante]
Hermelinen / Ende met haren welpkinen. (Van den vos Reynaerde:
3217-3219)
Gheeft mi den bake [=geslacht varken], gheselle mijn, / Ic salne draghen
een lettelkijn. (Van .iij. ghesellen die den bake stalen: 114-115)
Tenslotte kan het suffix een relativerende toepassing krijgen, bijvoorbeeld in
eufemistische diminutieven, waarbij de negatieve waarde van de geïmpliceerde
referent gemitigeerd wordt.

(11)
Het gheeft die selke een wijf sijn trouwe / Ende wense hebben voer
maeght, / Bi gode, si es doer haer boschkijn gejaecht! (Rubben: 235-237)
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Het heuet een puttekijn [=kuiltje] aen den lichame, / Dorstic[t] noemen
sonder blame / Ende sonder hare enech verwet / Te hebbene [=zonder
haar in opspraak te brengen], ic soude noemen dlet: / Brvvn es des
kindekens ghemechtken. (Dmeisken metten sconen vlechtken: 44-48)

4.4. Metasemantische functies: intensivering, metafoor en metonymie
In citaat (12) krijgt woordekijn een intensiverende nuance: niemand mocht zo
vermetel zijn om een woordje te zeggen. In zo'n geval spreken we van een
metasemantische toepassing, omdat het verkleinwoord een betekenis heeft die niet
bij zijn ongelede correlaat voorkomt en evenmin afleidbaar is van de denotationele
en connotationele functies van het diminutiefsuffix.

(12)
Bi der coninghinnen rade, / Die zeere ontsach [=bevreesd was] des
sconinx scade, / Gheboot die coninc openbare, / Dat daer niemen so
coene en ware [=zo vermetel mocht zijn], / Dat hi een woordekijn yet
sprake / Tote dien dat Reynaert met ghemake / Hadde vulseit al sinen
wille. (Van den vos Reynaerde: 2209-2215)
Behalve bij nomina, legt het diminutiefsuffix waarschijnlijk ook bij gediminueerde
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adjectieven een intensiverende toepassing aan de dag: stillekijn is stiller dan stil(le).
In overeenstemming hiermee vinden we in het MNW (VII: 2146) als derde betekenis:
‘stilletjes, zonder gedruisch te maken, in alle stilte’.

(13)
Nu ghinc si danen dorden noet / Met enen pels al bloet / Daer si een dore
wiste, / Die si ontsloet met liste, / Ende ghincker heymelijc uut / Stillekine
sonder gheluut. (Beatrijs: 249-254)
Ten eersten dat so quam ten woude / Daer ic was ende so mi vant, / Soe
telde zoet mi te hant, [=vertelde ze me het meteen] / Ne waer het was al
stillekine [=maar heel voorzichtig]. (Van den vos Reynaerde: 2288-2291)
Haddic ghesweghen al stillekijn, / Soe haddic in vrouden moghen sijn /
Bi Esmoreit al mijn leven; / Dien ic met spreken hebbe verdreven.
(Esmoreit: 557-560)
In modern Nederlands komen met de voorbeelden in (13) formaties op -tjes overeen,
zoals dunnetjes, povertjes en zachtjes. Afleidingen op -tje en -tjes zijn momenteel
echter onderscheiden morfologische categorieën met verschillende formele en
semantische eigenschappen.
Het suffix -tje is polyfunctioneel en leidt altijd tot de vorming van nomina, het suffix
-tjes daarentegen kan alleen met adjectieven worden gecombineerd en leidt tot de
creatie van adverbia. In semantisch opzicht verschillen beide suffixen in hun effect
op hun gemeenschappelijke, adjectivische basis. Afleidingen op -tje duiden volgens
Schultink (1962: 132, 214-215) ‘personen’ (blondje, oudje) en ‘als individu voor te
stellen niet-personen’ (cursiefje, nieuwtje) aan, terwijl derivaties op -tjes dezelfde
betekenis hebben als hun ongelede adjectief. Beide types hebben een
gemeenschappelijke, affectieve waarde: ze zijn vaak ‘gemoedelijk-vriendelijk’ of
‘ironisch’ van karakter. Anders dan Schultink zou ik de betekenis van -tje
‘concretiserend’ willen noemen, want ieder gediminueerd adjectief noemt een
concrete persoon of zaak die de eigenschap van het adjectief bezit. Bovendien komt
het mij voor dat de formaties op -tjes doorgaans een intensere betekenis hebben
dat hun ongelede correlaat, getuige doe het maar kalm / kalmpjes aan, ik vind die
resr.taten maar pover / povertjes (Te Winkel 1862: 106).
Samenvattend: in modern Nederlands leidt het suffix -tje bij adjectieven tot de
vorming van nomina met een concretiserende toepassing, terwijl het suffix -tjes bij
adjectiva resulteert in de creatie van adverbia met een intensiverende nuance. In
het Middelnederlands werden zowel de concretiserende als de intensiverende
toepassing gerealiseerd met het suffix -kijn.
Met intensivering is het scala van metasemantische toepassingen nog niet volledig
bestreken. In modern Nederlands kan het diminutiefsuffix namelijk fungeren als
indicator van min of meer idiosyncratische, metaforische of metonymische nuances.
Zo heeft spionnetje de metaforische toepassing ‘kleine spiegel buiten een venster’
en bezit telefoontje de metonymische nuance ‘actie van telefoneren’. Soms kunnen
metonymische toepassingen een zekere, beperkte regelmaat aan de dag leggen,
bijvoorbeeld ‘lichaamsdeel’ → ‘activiteit die daarmee verricht wordt’ in een handje
helpen, een knietje geven en kopjes geven.
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Op basis van het in paragraaf 2 besproken vingherlijn ‘ringetje’ kunnen we
vaststellen dat zulke metasemantische toepassingen in het Middelnederlands niet
uitgesloten zijn. In dit geval signaleert het diminutiefsuffix een metonymische
overdracht van het type ‘lichaamsdeel’ → ‘iets wat zich daar bevindt’, zoals thans in
het hieltje van een sok (Zaalberg 1953: 39).
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Ook het gebruik van pelskyn in het onderstaande citaat is metasemantisch, want
het verkleinwoord verwijst naar een (onder-)kledingstuk (MNWVI: 236-237), naar
iets dat van een pels gemaakt is en niet naar de pels van een dier. Aan deze
toepassing van het diminutiefsuffix ligt dus een ‘levend wezen’ → ‘product’ metonymie
ten grondslag.

(14)
Ende die vrouwe stont op doe, / Die niet en weet hoet was comen, / Ende
hevet haer pelskyn ghenomen. (Van de twee ridders: 232-234)
In modern Nederlands wordt de toepassing in (14) niet morfologisch uitgedrukt: pels
kan zowel ‘vacht van een dier’ als ‘product gemaakt van de vacht van een dier’
betekenen, vergelijk bijvoorbeeld hermelijnen hebben 's winters een geheel witte
pels en zij heeft 's winters een met hermelijn gevoerde pels aan. In het
Middelnederlands heeft pels eveneens beide betekenismogelijkheden, zoals blijkt
uit citaat (13), maar er is geen reden om aan te nemen dat in citaat (14) een klein
kledingstuk bedoeld is.

4.5. Overzicht van de functies
In tabel (2) zijn de functies weergegeven die het suffix -kijn bij verschillende
verkleinwoorden vervult. Grosso modo vertonen de suffixen -kijn en -tje, zoals uit
de bespreking hierboven bleek, dezelfde semantische structuur. De cijfers in de
tabel verwijzen naar de frequentie waarmee een bepaald verkleinwoord in een
bepaalde toepassing in het materiaal voorkomt. Tussen rechte haken vermeld ik
per functie de totale frequentie van de verkleinwoorden met die specifieke nuance.
Tenslotte geef ik met ronde haken de citaten aan die in vorige paragrafen besproken
zijn, zodat men een bepaalde gebruikswijze kan terugvinden.
De verschillen tussen Middel- en Nieuwnederlands zijn niet zozeer kwalitatief,
maar kwantitatief van aard: niet de semantische structuren van de betrokken suffixen,
maar de prominentieverhoudingen binnen die structuren variëren. Opvallend is
bijvoorbeeld dat diminuerende nuances, die momenteel tot de kern van diminuering
behoren, in het Middelnederlands op grond van hun relatief lage frequentie eerder
een perifere status hebben. Omgekeerd vertonen veel Middelnederlandse
verkleinwoorden connotationele toepassingen, terwijl zulke diminutieven in modern
Nederlands zeker geen centrale positie innemen. Maar liefst 65 van de 94
diminutieven hebben een connotationele waarde, de som van de expliciterende,
appreciërende, depreciërende en ironische toepassingen.
Momenteel zijn diminuerende toepassingen primair, zodat we een mogelijk, maar
ongehoord woord als blurkje in eerste instantie zullen interpreteren als ‘kleine blurk’
en niet zozeer als ‘positieve of negatieve blurk’. Verder wijst de polysemie-structuur
van hedendaagse verkleinwoorden op de saillantheid van diminuerende
toepassingen. Een metasemantische formatie als telefoontje kan ook diminuerend
en depreciërend gebruikt worden, bijvoorbeeld in de zinnen een GSM is een
draadloos telefoontje (‘kleine telefoon’) en wie koopt er nou zo'n telefoontje uit Hong
Kong? (‘slecht telefoontoestel’). Omgekeerd laten woorden met denotationele

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

toepassingen echter niet noodzakelijk connotationele of metasemantische
gebruikswijzen toe: vierkantje
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Tabel 2: De functies van het diminutiefsuffix
Functie
Diminuerend [12]

Verkleinwoord
busken 3 (1), hemdekiin 1, hoekine 1,
hondekijn 2 (1), muulkine 1 (1),
tfensterkijn 2 (1), treepken 1, vensterkijn
1

Expliciterend [26]

bloemken 6 (4, 5), bloemkine 1 (2),
dailkyn 1, juwelken 1, kinderkinen 1,
ledekijn 1, liedekijn 1, naghelken 1,
stroetken 1, teelken 1, voghelkine 3 (4,
5), voghelkinen 1, welpekijnen 1,
welpekine 1 (2), welpkine 2, welpkinen
3 (10)

Concretiserend [3]

geldekijn 2 (3), gheldekijn 1 (3)

Appreciërend [25]

beddeken 1 (6), boomken 1, borstken 1
(7), ghemechtken 1 (11), grechtken 1 (7),
kindeken 1 (11), kindekijn 1, kinnekijn 1
(7), liefken 2 (5), mijnnekijn 1, minneken
2, minnekijn 3 (4), mondekijn 2, vlechtken
7 (7, 17)

Depreciërend [3]

dienst knechtken 1 (9), dinxken 1 (8),
sotkijn 1 (9)

Approximerend [5]

alluttelkijn 1, lettelkijn 3 (10), luttelkijn 1

Relativerend [2]

boschkijn 1 (11), puttekijn 1 (11)

Metasemantisch [7]

stillekijn 2 (13), stillekine 2 (13), stillekyn
1, woordekijn 1 (12), pelskyn 1 (14)

Ironisch [10]

dmeisken 2, meyskeijns 1, speelkijn 1
(18), vrouken 1 (15), wechtken 6 (17)

betekent ‘klein vierkant’ en niets meer. Hoe kunnen we deze saillantheidsverschillen
tussen beide taalfasen verklaren?
Een aanknopingspunt kan misschien gevonden worden in de etymologie van de
Middelnederlandse diminueringsprocédés. Volgens de Schönfeld zijn zowel -kijn
als -lijn etymologisch te beschouwen als stapelsuffixen, ze zijn het resultaat van
een fusie tussen de Germaanse suffixen -k, -l en -īn. In het Gotisch zijn deze
achtervoegsels nog afzonderlijk te herkennen. Ze werden met name gebruikt voor
de creatie van vleinamen als Gevica, Attila, Wulfila en Barin, maar het suffix -in had
bij diernamen bovendien een diminuerende waarde, bijvoorbeeld in gaitein ‘jonge
geit, geitje’. Behalve in het Gotisch, vinden we ook in het Middel- en Nieuwnederlands
restanten van de genoemde Germaanse suffixen. Zo ligt het -l suffix waarschijnlijk
ten grondslag aan druppel, eikel, hommel, knokkel, trommel en wezel, terwijl het -in
sufix aangetroffen kan worden
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in cluwijn/kluwen, hoekijn, maghedijn, varkijn/varken, volijn/veulen en welpijn (Van
Loey 1970: 226-228, De Vries 1924). Middelnederlandse diminueringsprocédés zijn
dus herleidbaar tot Germaanse, onomastische procédés met een connotationele,
affectieve waarde en het lijkt me waarschijnlijk dat deze afkomst zich niet verloochent.
Enerzijds komen ook in het Middelnederlands veel gediminueerde eigennamen
voor, anderzijds hebben gediminueerde appellativa vaak connotationele
betekenistoepassingen.
Tenslotte zou de creatie van stapelsuffixen (zie paragraaf 2) een indicatie kunnen
zijn van de primair affectieve waarde van diminuering in het Middelnederlands. De
connotaties van verkleinwoorden zijn namelijk instabiel, kunnen afhankelijk van
context en situatie positief of negatief uitvallen, zoals in paragraaf 5 naar voren zal
komen (Uhlenbeck-Winkel 1981). Cruciaal is nu dat connotaties door het gebruik
aan slijtage onderhevig zijn, want de expressiviteit van een uitdrukking daalt naarmate
ze vaker gebruikt wordt, waardoor behoefte aan nieuwe, expressievere uitdrukkingen
ontstaat. Speciaal bij de creatie van eufemismen voor intieme lichaamsdelen of
lichamelijke verrichtingen is dit proces waarneembaar. Ook verkleinwoorden zijn
aan zo'n slijtageslag onderhevig. Zo merkt Klimaszewska (1983: 110) op dat ‘[...]
die niederländischen Diminutiva vom pragmatischen Gesichtspunkt aus ein mehr
konventionelles als expressives Ausdrucksmittel geworden sind. Durch den sehr
häufigen Gebrauch haben sic an ihrer Expressivität wesentlich eingebüßt’. Het gaat
daarom misschien niet te ver om te veronderstellen dat stapelsuffixen in het verleden
uit expressieve nood ontstaan zijn. In een poging om affectie uit te drukken benutten
we verschillende benoemingsmogelijkheden tegelijkertijd. Een verklaring die ook
enig licht zou kunnen werpen op het ontstaan van pseudo-tautologische diminutieven
van het type mijn kleine broertje met z'n kleine knuistjes of cleene welpekine (zie
citaat 2), waarbij zowel syntactische als morfologische middelen worden aangewend.
Staverman (1953) beschouwt deze vormen volstrekt ten onrechte als
ziekteverschijnselen, als ‘diminutivitis neerlandica’, want niet het aspect ‘klein’ wordt
hiermee dubbel uitgedrukt, maar de connotationele waarde wordt door de dubbele
uitdrukking verhoogd.

5. Diminutieven in tekst en context
Zowel in ambtelijke als in literaire teksten uit de Middeleeuwen komen diminutieven
voor en deze dichotomie in tekstsoort weerspiegelt zich in het diminutieftype. In
ambtelijke teksten vindt namelijk vooral diminuering van eigennamen, in literaire
teksten hoofdzakelijk van appellativa plaats. Wel tekent Van der Schaar (1981: 191)
hierbij aan dat diminutieven in literaire teksten een routinematig of verstard karakter
hebben en dat in Dordtse gildenrekeningen (1438-1600) juist veel gediminueerde
appellativa voorkomen. Literaire teksten versluieren in deze visie het
diminutiefgebruik in het Middelnederlands: we zouden tot de conclusie kunnen
komen dat suffigering met -kijn een improductief morfologisch procédé was. Om
verschillende redenen heeft deze analyse me echter niet overtuigd.
Ten eerste berust zij op een onzuivere vergelijking tussen Vlaamse, literaire
teksten uit de veertiende eeuw en Hollandse, ambtelijke teksten van twee eeuwen
later.
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Het belang van een synchrone vergelijkingsbasis komt uit de door Van der Schaar
(1981) verzamelde gegevens nadrukkelijk naar voren, want in Dordtse
stadsrekeningen (1284-1424) is de diminutievenoogst juist gering!
Ten tweede valt het moeilijk in te zien dat we voor spontane diminuering op
ambtelijk taalgebruik zijn aangewezen. Zeker de diminuering van eigennamen lijkt
me niet vrij van routine en verstarring en het is misschien geen toeval dat diminuering
van nomina in ambtelijke teksten vooral voorkomt na 1500. Evenmin heb ik uit de
citaten in paragraaf 4 de indruk gekregen - en naar ik hoop de lezer evenmin - dat
literaire teksten stijf staan van de diminutiefclichés. Niet voor niets stelt Klimaszewska
(1983: 109) op basis van een contrastief onderzoek naar diminutieven in het
Nederlands, Duits en Pools vast: ‘In der geschriebenen Sprache treten die
diminutiven Formen in der schönen Literatur häufiger als zum Beispiel in der
Publizistk, in wissenschaftlichen Schriften oder in der Geschäftssprache auf, denn
sie stehen als ausdrucksstarke Sprachmittel im Gegensatz zur sachlichen Prosa’.
Er is geen reden om aan te nemen dat de verhoudingen in het Middelnederlands
fundamenteel anders waren, zeker als we bedenken dat de expressiviteit van
diminutieven indertijd waarschijnlijk hoger was dan nu.
Ten derde is de oppositie tussen ambtelijk en literair taalgebruik te grof om het
diminutiefgebruik aan te relateren. In mijn ogen kunnen we beter concrete teksten
of zelfs tekstpassages aanwijzen waarin veel diminutieven voorkomen, om vervolgens
na te gaan of het diminutiefgebruik stilistische systematiek vertoont. In tabel (3)
staan daarom de verschillende bronnen van dit onderzoek met de frequentie van
de verkleinwoorden die erin voorkomen. In de derde kolom geeft het eerste cijfer
het aantal diminutieven op -kijn aan en indiceert het tweede cijfer tussen rechte
haken de frequentie van de formaties op -lijn. De relatieve frequentie is berekend
in de vierde kolom door het aantal diminutieven te delen door het aantal versregels
en met 100 te vermenigvuldigen; het resultaat geeft dus aan hoeveel verkleinwoorden
per 100 versregels voorkomen.
Wanneer we op de relatieve frequenties afgaan, blijken verkleinwoorden veel
minder voor te komen in de abele spelen dan in de kluchten die hen omlijsten. Alleen
Vanden Winter ende Vanden Somer is hierop een verklaarbare uitzondering, want
in deze tekst komen veel appreciërende diminutieven voor, zoals ik in paragraaf 4.3
heb betoogd. Evenmin toevallig is de hoge frequentie van diminutieven in de
Middelnederlandse boerden: zij maken vrijwel de helft van mijn materiaalverzameling
uit, zodat ik tot een radicaal andere bevinding kom dan Van der Schaar (1981: 190).
In een tekst als Van den vos Reynaerde, waarin men ironische of komische
diminutieven zou verwachten, komen weliswaar niet overweldigend veel
verkleinwoorden voor, zoals Van der Schaar (1981: 189) terecht opmerkt, maar wel
meer dan in de gemiddelde ridderroman. Ter vergelijking: in een onvervalst
ridderepos als de Roman van den Riddere metter Mouwen (ca. 1320) treffen we in
4020 versregels maar 5 diminutieven aan, zodat de relatieve frequentie slechts
0,124 bedraagt.
Kortom, er lijkt me voldoende aanleiding om te veronderstellen dat diminutieven in
het Middelnederlands vooral aangetroffen worden in informele, niet-serieuze teksten
of intieme contexten. We kunnen nu proberen om deze aanname hard te maken
door aan te tonen dat verkleinwoorden in niet-serieuze teksten, zoals de Tabel
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3: De tekstuele distributie van diminutieven
Bron
Beatrijs

Versregels
1038

Diminutieven
5 [2]

Relatieve frequentie
0,482

Van den vos
Reynaerde

3469

14 [3]

0,404

Esmoreit

1006

2

0,199

Gloriant

1142

0

0

Buskenblazer

208

6

2,885

Lanseloet

952

3

0,315

Drie Daghe Here

405

1

0,247

Truwanten

92

4

4,348

Vanden Winter
ende Vanden
Somer

625

16

2,560

Rubben

245

4

1,633

Boerden

2994

41 [4]

1,369

boerden, vaak een stilistische, ironische functie hebben. Het verkleinwoord draagt
dan bij aan het karakter van de tekst, maar wordt evenzeer door die tekst bepaald.
Maar waarop berust ironie?
Bij ironisch taalgebruik bestaat er een tegenstelling tussen de referent en de
descriptie ervan. Er is een contradictie tussen schijn en werkelijkheid, omdat het
verkleinwoord een zaak aanduidt die in oppositie staat tot de gebruikelijke referent
van het woord. Preciezer geformuleerd: de referent spreekt een betekenistoepassing
tegen die in het verkleinwoord geactueerd wordt. Ironie is daarmee een referentiële
kwestie en is altijd geënt op een van de in paragraaf 4 besproken nuances van het
diminutief. Zo kunnen we met een aardig optrekje verwijzen naar een kast van een
huis: er bestaat dan een contrast tussen de diminuerende nuance van het
verkleinwoord en de reële grootte van de referent. Evenzo kan wat een leuk jongetje
ben jij toegepast worden op een weerbarstige, boomlange, zeventienjarige etter. In
dat geval bestaat er een tegenstelling tussen enerzijds de diminuerende en
appreciërende toepassingen van het verkleinwoord en anderzijds de feitelijke grootte
en de negatieve evaluatie van de referent. Ook in het Middelnederlands behoorde
ironisch gebruik van het diminutiefsuffix tot de mogelijkheden. Vergelijk hiertoe het
onderstaande citaat.
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(15)
Tot hare scrinen dat si scoet, / Dat vrouken was sere vervaert, / Haer lief
dat si daer binnen sloet. (Van enen man die lach gheborghen in ene
scrine: 25-27)
Het gaat hierbij allerminst om een onschuldig, lief vrouwtje, het diminutiefsuffix wordt
allesbehalve appreciërend gebruikt, zoals de tekst eerder heeft verduidelijkt.

(16)
In ouerspele dat si mesdede. / Si leende lieuer hare lede / Dan potte of
pannen, si scuerde node, / Luxurioes [=genotzuchtig] was al hare sede,
/ Si prees bruden naest den brode. (12-16)
Vergelijkbare passages treffen we aan in de boerde Dmeisken metten sconen
vlechtken. Zoals uit de citaten in (7) en (11) al naar voren kwam, kende de minnaar
zijn geliefde toch wel iets intiemer dan suuerlec ‘rein’ doet vermoeden: zo platonisch
was deze liefde niet. Bovendien heeft het onschuldige meisje haar vriend aan zijn
lot overgelaten en dwong ze hem om eeuwig haar dienstknechtje te blijven, zoals
bleek in citaat (9). Geen situatie waar men met vertedering of ontroering op terugkijkt
en het diminutief moet in overeenstemming daarmee eerder ironisch dan
appreciërend worden opgevat.

(17)
Het es oec altoes in mijn gedechtken, / Dat cleyn proper suuerlec
wechtken, / Het heeft soe sconen vlechtken. (58-60; cf. 9-10, 19-20, 29-30,
39-40, 49-50)
Tenslotte kan een ironische context tot een specifieke interpretatie van het diminutief
leiden, bijvoorbeeld in de boerde Vanden monick, waarin speelkijn allerminst een
onschuldig kinderspelletje is.

(18)
Alsoe langhe ghincse ende keerde / Dat stonde stelen leerde [=dat de
gelegenheid de dief maakte] / Entie broeder diende hoir mit half sesse
[=met de drie-eenheid] / Ende si verstont van sijnre lesse / Tpater noster
entie crede, / Soe dattet twide van haren clede / Begonde te vollen in die
zijden / Als doorde hout [=potlood] van dien ghetijden / Datmen soe bij
naturen scrijft. / Wanneer dat wel verholen blijft, / Soe ist een speelkijn
van solaes [=leuk spelletje], / Mar op twee tarninghen van deus aes [=maar
na twee worpen van twee ogen] / Soe loopt wel menichwerf een sijs
[=volgt vaak een zes]. (57-69)
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Verkleinwoorden in middeleeuwse teksten zouden daarmee beantwoorden aan een
universeel patroon: ze zijn karakteristiek voor niet-serieuze teksten en situaties. Zo
onderzochten Dressler & Merlini Barbaresi (1994) het gebruik van diminutieven in
het Italiaans en het Duits op basis van een materiaalverzameling waarin diverse
gebruikssituaties en teksttypes vertegenwoordigd waren. Zij kwamen tot de conclusie
dat verkleinwoorden typerend zijn voor niet-serieuze situaties en teksten waarin
kinderen, huisdieren of geliefden centraal staan. In zulke intieme contexten geven
we onze uitingen graag een schertsend, ludiek of niet-serieus karakter.

6. Slotsom
In de cognitieve linguïstiek staat de onderlinge verhouding tussen categorieën in
natuurlijke taal centraal, waarbij uitgegaan wordt van drie veronderstellingen.
Categorieën hebben niet dezelfde psychologische status, sommige zijn prominenter
dan andere. Evenmin zijn categorieën scherp van elkaar te onderscheiden, ze gaan
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geleidelijk in elkaar over. Tenslotte zijn categorieën niet puur linguaal bepaald, het
zijn mentale constructies waarin taalkennis en wereldkennis onscheidbaar met
elkaar verbonden zijn. Deze hypotheses resulteren in de overweging dat linguale
categorieën een prototypestructuur vertonen: we categoriseren op basis van
gelijkenis met een prototype en dit geldt evenzeer voor referentiële als voor
grammaticale verschijnselen (Geeraerts et al. 1994: 45-56).
In de morfologie zijn er nu vier domeinen aan te wijzen die prototypisch
gestructureerd zijn en die we in de vorige paragrafen verkend hebben. Het eerste
domein betreft de verhouding tussen formeel verschillende, maar semantisch min
of meer synonieme procédés. Bij polyfunctionele procédés kunnen we een tweede
domein onderscheiden, namelijk de verhouding tussen de verschillende categoriën
die als afleidingsbasis kunnen fungeren. Zo zijn nomina de centrale basis voor
diminuering, maar binnen deze groep bestaan niet alleen verschillen tussen gelede
en ongelede nomina, maar ook tussen nomina actionis en nomina agentis (Bakema
1995). Het derde domein omvat de relatie tussen de betekenistoepassingen van
polyseme morfologische procédés. Tenslotte kunnen woordvormingsprocessen
stilistisch bepaald zijn als ze vaker in het ene, dan in het andere teksttype voorkomen
en deze regelmaat resulteert in een vierde domein. Voor de overzichtelijkheid laat
ik in tabel (4) nog eens zien dat het verkleinwoord in heden en verleden in alle vier
domeinen thuishoort.
Vooral op categoriaal en semantisch niveau bestaan tussen Middelnederlandse
en Nieuwnederlandse diminuering cruciale verschillen. In het Middelnederlands is
diminuering in veel sterkere mate een nominaal procédé: afleidingen van
niet-nominale categorieën zijn beperkt tot adjectiva en verba die via conversie tot
nomina te herleiden zijn. Qua semantiek vervullen de betrokken diminutiefsuffixen
dezelfde functies, al zijn er aanwijzingen dat -kijn de functies van -tje en -tjes in zich
verenigt en dat de evaluerende nuances bij -kijn saillanter zijn dan de diminuerende
toepassingen.
Na deze synchrone momentopnames kunnen we de diachrone verbanden tussen
de domeinen analyseren. Welke relatie is er bijvoorbeeld tussen polyfunctionaliteit
en polysemie? Aan de ene kant is het mogelijk dat een suffix in de loop van de tijd
expandeert over meerdere categorieën en dat dit vervolgens in polysemie resulteert.
De verklaring van deze categoriale expansie zou dan in formele associatie gezocht
kunnen worden, zoals in paragraaf 3 beschreven is. Aan de andere kant is het
aannemelijk dat polysemie tot polyfunctionaliteit leidt, want juist een intensief gebruik
van een procédé bij een specifieke categorie zal de toepassingsmogelijkheden
zodanig verruimen dat het procédé ook bij andere categorieën kan optreden. Deze
laatste hypothese lijkt me in het licht van de hierboven genoemde verschillen tussen
Middel- en Nieuwnederlands het meest plausibel. Beide taalstadia verschillen immers
kwalitatief van elkaar in het categoriale, maar alleen kwantitatief in het semantische
domein.
Een andere vraag is, welke diachrone verbanden binnen een domein voorkomen.
Zo zouden we kunnen veronderstellen dat de perifere nuances uit de centrale
toepassingen ontstaan zijn, volgens de betekenismechanismen die de gebruikswijzen
synchroon aan elkaar relateren. Concreet: de perifere toepassing ‘positief,
aandoenlijk’ is synchroon gerelateerd aan de centrale toepassing ‘klein’ via de ‘small
is beautiful’-metafoor en is diachroon hieruit ontstaan (Bakema et al. 1993: 136).
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Tabel 4: Prototypiciteitsdomeinen van het diminutief
Domein
Rivaliserende procédés

Centraal
Mnl. -kijn Nnl. -tje

Perifeer
Mnl. -lijn Nnl. mini-

Polyfunctionaliteit

N

Mnl. A, V Nnl. A, V, P, Adv,
Num

Polysemie

Mnl. appreciërend Mnl.
diminuerend

Mnl. diminuerend Nnl.
appreciërend

Stilistiek

informele, intieme (con-)
teksten

formele, serieuze (con-)
teksten

Deze hypothese verliest echter haar aantrekkelijkheid, wanneer blijkt dat het
diminutiefsuffix in het Middel- en in het Nieuwnederlands dezelfde functies vervult,
terwijl bovendien de connotationele en niet de diminuerende toepassingen centraal
zijn. Blijkbaar is de semantische structuur van het diminutief niet zozeer een zich in
de loop van de tijd ontwikkelende eenheid die door het gebruik verrijkt wordt met
nieuwe onderscheidingen, want van een etymologische afleidingsrelatie tussen
centrale en perifere toepassingen is geen sprake.
Sterker nog, het is aannemelijk dat juist de connotationele nuances eerder ontstaan
zijn dan de diminuerende toepassingen, gelet op de oorsprong van diminutiefsuffixen
uit onomastische procédés. Als indicator van herkomst, verwantschap en intimiteit
bij persoonsnamen krijgt het diminutiefsuffix bij zaaknamen gemakkelijk een
appreciërende toepassing (Roelandts 1956). Als Nederlandse diminutieven inderdaad
een ontwikkeling van connotationele naar denotationele toepassingen laten zien,
dan is dit proces in strijd met de door Traugott (1986: 540) beschreven tendens tot
subjectivering: ‘Over time, meanings tend to come to refer less to objective situations
and more to subjective ones (including speaker point of view), less to the described
situation and more to the discourse situation’.
Tenslotte vragen de semantische overeenkomsten tussen Middel- en
Nieuwnederlandse diminuering om een verklaring. Het ligt voor de hand dat beide
suffixen dezelfde functies vervullen, omdat -tje uit -kijn ontstaan is, zoals ik in
paragraaf 4 beschreef. Naast deze etymologische, is ook een cognitieve verklaring
mogelijk. Het diminutiefsuffix vormt namelijk bij uitstek een cognitieve structuur,
waarin semantische informatie onlosmakelijk verbonden is met contextuele en
encyclopedische kennis, zoals bleek uit de ironische toepassingen in paragraaf 5.
Bovendien zijn de semantische schakels die de verschillende toepassingen aan
elkaar relateren te analyseren als metaforen en metonymia. Kenmerkend voor deze
processen is nu dat ze niet tot diminutieven beperkt zijn en evenmin gebonden zijn
aan een bepaalde taal of tijd. Terecht spreken Lakoff & Johnson (1980) van
‘gegeneraliseerde metaforen’, universele associaties die in talige uitdrukkingen naar
voren komen, zoals ‘small is beautiful’. Ook metonymische betekenisrelaties zijn
niet taalspecifiek: de tientallen types
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die Apresjan (1974) in het Russisch identificeerde komen ook in het Nederlands
voor, zoals ‘geheel’ → ‘deel’.
Als de semantische structuur van het diminutief zo sterk bepaald is door algemene,
cognitieve processen, dan zijn de kwalitatieve overeenkomsten tussen beide
taalstadia niet verbazingwekkend. In diachroon opzicht is van een etymologische
hiërachie tussen de verschillende functies geen sprake, eerder van een functioneel
netwerk dat in ieder taalstadium present is. In synchroon opzicht hebben sprekers
onduidelijke intuïties over de rangorde van de functies. Zo meent Nunberg (1979:
166): ‘[...] there are many cases of multiple use for which we can't have clear intuitions
that one or another use is prior’. Nunberg stelt vervolgens voor om de afleidingsrelatie
tussen primaire en secundaire betekenissen op te geven: ‘[...] we could equally well
assume that all of the several uses of a form are connected by a network of referring
functions without having either to say that they instance the “same meaning” or that
any of them is prior’ (1979: 179).
Bij gebrek aan intuïties is het echter wel mogelijk om op basis van het feitelijk
taalgebruik vast te stellen dat sommige functies synchroon saillanter of frequenter
zijn dan andere en dat deze prominentieverhoudingen diachroon verschuiven.
Vervolgens kunnen functies aan elkaar gerelateerd zijn door metaforen en
metonymia. Juist de alomtegenwoordigheid van deze semantische processen zou
de oorzaak van onze onzekere intuïtie kunnen zijn.

Adres van de auteur: Bethaniëlaan 21, B-2547 Lint
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Jan Willem Klein
*
Bijdrage tot re-reconstructie van de Karel ende Elegast
Abstract - The method of text-reconstruction as introduced by A.M. Duinhoven in
his Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’ appears to have important
implications. Especially if one tries to arrive at the known Karel ende Elegast-text
by way of‘re-reconstructing’ the quasi-original text, using Duinhoven's proposals,
the method leads to complications, paradoxes and discrepancies in the assumed
textual history.
De door A.M. Duinhoven ontwikkelde methode van tekstreconstructie, die hij
uitgebreid presenteerde in het eerste deel van zijn studie Bijdragen tot reconstructie
van de ‘Karel ende Elegast’(1975), heeft bij deze en gene veel weerstand
1
opgeroepen. De aangevoerde bezwaren werden door Duinhoven weerlegd door
te wijzen op de consistentie en de ‘interne evidentie’ van de door hem voorgestelde
2
reconstructies. Die consistentie en ‘interne evidentie’ vormen voor Duinhoven het
bewijs van de juistheid van de methode en de gevonden reconstructies: er lijkt geen
speld tussen te krijgen. Lijkt, want hoewel de reconstructies van Duinhoven een
consistent beeld geven, zijn er ernstige bezwaren tegenin te brengen. De methode
die de belangrijkste bezwaren aan het licht brengt, kunnen we ‘re-reconstructie’
noemen. Dat wil zeggen dat we, uitgaande van de (door Duinhoven)
gereconstrueerde ‘meer oorspronkelijke’ tekst en met behulp van diens
reconstructievoorstellen, proberen te komen tot de tekst van de Karel ende Elegast
(hierna KE) zoals we die uit de bestaande bronnen kennen.
Een enigszins analoge aanpak heeft J.D. Janssens gevolgd in zijn Dichter en
publiek in creatief samenspel: ‘De zekerste manier om Duinhovens resultaten [...]
globaal te toetsen, lijkt me de omgekeerde weg te bewandelen; m.a.w. niet de
regressieve constructies te volgen, maar het ontwikkelingsproces progressief te
3
bekijken, vertrekkende vanuit O [...].’ Janssens laat vervolgens in een aantal
paragrafen zien dat de door Duinhoven voorgestelde ontwikkeling van enkele
belangrijke verhaalelementen in de KE (bijvoorbeeld de naamsontwikkeling van
Eggeric en Elegast, of bepaalde eigenschappen van de hoofdpersonen) niet kunnen
passen in de chronologie en het stemma dat Duinhoven voor die ontwikkelingen
4
heeft ontworpen.
Anders dan Janssens, wil ik hier niet een of meer verhaalaspecten in hun
ontwikkeling proberen in te passen, maar - heel letterlijk - de omgekeerde weg
bewandelen. Ik ga uit van (een gedeelte van) de ‘meer oorspronkelijke’ tekst van
de KE die Duinhoven in Bijlage 2 in het tweede deel van zijn Bijdragen tot
5
reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’ (1981) presenteert. Uitgaande van deze
tekst moeten we, met
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behulp van de reconstructies die Duinhoven voorstelt, kunnen komen tot de tekst
zoals wij die kennen uit de handschriften en drukken. Ter herinnering zal ik hier in
het kort de basisgedachten achter de door Duinhoven geïntroduceerde methode
van tekstreconstructie (verder: ‘methode-Duinhoven’) samenvatten. De samenvatting
laat ik direct volgen door enkele - voornamelijk codicologische - opmerkingen en
bezwaren.
Duinhoven gaat uit van een kopiist die al schrijvend corrigeert, emendeert en
redigeert. De gang van zaken was dan als volgt. De oorspronkelijke auteur
componeert de oer-tekst, die geheel consistent en logisch in elkaar zit. Een kopiist
schrijft vervolgens de tekst af, al of niet in opdracht van de auteur. Hij doet dat zo
getrouw mogelijk. Het afschrift dient weer als legger voor een volgend afschrift, enz,
enz. Al vanaf het eerste afschrift kunnen er grotere of kleinere fouten en
verschrijvingen in de tekst sluipen. Wanneer passages hinderlijk onbegrijpelijk
gevonden werden, zal de behoefte ontstaan die passages te verbeteren. De
corrupties werden gecorrigeerd. Overigens gebeurde dat op geheel willekeurige
manier, zonder dat men zich ook maar iets gelegen liet liggen aan de tekst zoals
die op dat moment bekend moet zijn geweest in de afschriften die tot dan vervaardigd
waren. De herstelde passages lijken de vroegere fouten te verbeteren en worden
6
in volgende ‘tekstgeneraties’ opgenomen. Vervolgens worden er in de volgende
generatie(s) afschriften, die afhankelijk zijn van de verbeterde tekst, weer fouten
gemaakt. Maar tevens blijkt dat de vroegere verbeteringen toch corruptie elders in
de tekst teweeggebracht hebben - althans zo stelt Duinhoven het zich voor: hij zegt
immers dat ‘reconstructies vaak netwerken vormen met vele aanknopingspunten,
7
soms door de gehele tekst heen’. Uiteindelijk ontstaat zo, al afschrijvend,
corrigerend, emenderend en redigerend de redactie van de tekst die wij uit de
overgeleverde bronnen kennen. Tot zover de samenvatting van Duinhovens
voorstelling van zaken. Hierbij zou ik de volgende kanttekeningen willen plaatsen.
1. Er is nooit goed onderzoek gedaan naar hoe in de middeleeuwen teksten
gecorrigeerd werden. Uit mijn eigen ervaring kom ik tot de volgende vaststellingen.
Indien een afgeschreven tekst gecorrigeerd werd (een correctieronde vond lang
niet altijd plaats), was dat weliswaar een integraal onderdeel van de productie van
een codex, maar het was tevens een afzonderlijke bezigheid. Correctie vond niet
tegelijkertijd met het afschrijven plaats, maar pas na voltooiing van (een gedeelte
van) de codex. Het hele handschrift kon in een keer nagekeken worden, maar
correctie kon ook gefaseerd gebeuren, bijvoorbeeld per katern. De kopiist kon dat
zelf doen, maar normaliter werd het gedaan door een afzonderlijke persoon, iemand
8
die we aanduiden met de term ‘corrector’. Wel verbeterde de kopiist natuurlijk de
fouten die hij maakte, voor zover hij die zelf opmerkte. Het betreft dan doorgaans
kleine verschrijvingen in letters of woorden, ook een overgeslagen woord, regel of
niet al te lange passage (bij een saut du même au même). De verbeteringen van
de kopiist zijn dan ook vrijwel altijd door hem opgemerkte verschillen in zijn afschrift
met de legger die hij voor zich heeft.
2. Een kopiist heeft wel wat anders aan (en vooral in) zijn hoofd dan het emenderen
en redigeren van de tekst die hij overschrijft. Het is mentaal niet doenlijk om, al
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schrijvend, de implicaties van eventuele verbeteringen te overzien en te weten òf
een bepaalde ingreep doorwerkt, en in welke vorige of volgende passages die
doorwerking dan wel plaatsvindt. Duinhoven zelf toont overduidelijk aan dat fouten
gemaakt worden doordat de mentale processen van het kopiëren dat in de hand
9
werken. Hoe zou een kopiist dan ook nog kunnen overzien wat de consequenties
zijn van zijn verbeteringen en ingrepen? En hoe kan hij ook nog naar die
consequenties handelen, als alleen al het simpele overschrijven niet foutloos gaat?
En wat doet hij wanneer een bepaalde ingreep passages aantast die hij al
neergeschreven heeft? Gooit de kopiist het reeds geschrevene weg en begint hij
dan weer helemaal opnieuw? Normaliter echter zullen er bij het afschrijven geen
ingrijpende of verbeterende acties ondernomen zijn.
3. Men moet zich realiseren (en dat komt niet uit Duinhovens studie naar voren)
dat het ontstaan en het verbeteren van een corrupte passage gewoonlijk enkele
‘tekstgeneraties’ geduurd zal hebben. Na hoeveel generaties van handschriften
men de behoefte tot verbeteren voelde, hing af van de willekeur van de
10
opdrachtgever, van degene die de schrijfopdracht aanvaard had (= de librarius) ,
of van het moment. In het ene geval werd misschien al verbeterd bij het
eerstvolgende afschrift, maar in andere gevallen kon het vele generaties afschriften
duren. In ieder geval houdt elke ingreep minimaal twee generaties in: een vóór en
een ná de ingreep. Elke gemaakte fout en verbetering houden minstens drie
generaties van afschriften in: een waarin de tekst nog correct is, een waarin de fout
gemaakt is en een waarin de fout verbeterd is. Hierna zal blijken dat het aantal
tekstgeneraties en het aantal daarmee gerelateerde afschriften exorbitant hoog
wordt, als we uitgaan van de juistheid van de methode-Duinhoven.
4. De methode-Duinhoven houdt automatisch in dat er een (zeer) groot aantal
afschriften gecirculeerd heeft. Een groot aantal afschriften houdt een grote populariteit
van de tekst in. Een grote populariteit van de tekst heeft ten gevolge dat de
verhaalelementen, de personen en de loop der gebeurtenissen in die tekst in brede
kring bekend geweest moeten zijn. In een dergelijke alom bekende en verspreide
tekst grijpt men niet straffeloos in. Elke ingreep, hoe goed bedoeld ook, zou een
afwijking betekenen van de tekst zoals men die in het geheugen heeft. Waarschijnlijk
zal een volgende kopiist, die het wijd verbreide verhaal natuurlijk evengoed kent,
automatisch die afwijking in de bekende bewoordingen herstellen, zodat de tekst
weer als vanouds in zijn gehoor en geheugen klinkt. Hoe meer afschriften er in
omloop en bereikbaar zijn, hoe meer de tekst zichzelf zal standaardiseren. Dat moet
een zelfregulerend principe zijn.
5. Het grote aantal handschriften dat de methode-Duinhoven genereert, botst met
de middeleeuwse realiteit. In de middeleeuwen was het juist betrekkelijk lastig om
een voorbeeldexemplaar te vinden: de codices waren niet zo dik gezaaid. Elk
exemplaar, corrupt of niet, was welkom op het moment dat men een tekst wilde
reproduceren. Men bekreunde zich dan niet al te zeer om de woordelijke juistheid
ervan. Vandaar dat eigenlijk alle overgeleverde handschriften ons niet geheel zuivere,
soms zelfs corrupte, teksten bieden.
6. Indien consistentie en logica een leidend principe voor een middeleeuwse
auteur was, waarom heeft geen van al die bewerkers die Duinhoven veronderstelt
zich door dat principe laten leiden?
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Het grote aantal afschriften is een belangrijk gevolg van de methode-Duinhoven.
Duinhoven beseft dat ook, maar doet dat af door erop te wijzen dat er veel
11
handschriften verloren gegaan zouden zijn. Maar er is een moment waarop het
aantal codices dat als verloren gegaan beschouwd moet worden niet meer reëel is.
Re-reconstructie van de tekst zal dat duidelijk maken. Ik ga er op voorhand van uit
dat de resultaten van de methode-Duinhoven gegrond zijn. Dan moet het mogelijk
zijn om, uitgaande van de door Duinhoven gereconstrueerde, meer oorspronkelijke
lezing, te komen tot de tekst zoals die in de bronnen staat. Het volgende voorbeeld
geeft een indruk hoe de teksthistorie van de KE dan geweest moet zijn. Uitgangspunt
12
is de door Duinhoven gereconstrueerde tekst. Ik zal slechts één passage uit het
geheel lichten, namelijk de regels 204-274*, en bezien in hoeveel fases de geboden
passus verandert in de ons bekende tekst. Onder ‘fase’ versta ik in deze context:
een tekstgetuige met een lezing die Duinhoven veronderstelt om zijn KE-reconstructie
te onderbouwen. In sommige gevallen is de overgang van de ene fase naar de
andere gerelateerd aan ‘subfases’ (bijvoorbeeld doordat tekstveranderingen elders
in de tekst hebben doorgewerkt, of omdat de fase-overgang onduidelijk verlopen
is). De keuze voor de regels 204-274* lijkt relevant, afgaande op Duinhovens
beoordeling van deze passage : ‘Het zou me niet verbazen, wanneer in het
oorspronkelijke verhaal over de samenzwering in Germanië van de passage 204-273
geen letter zou zijn terug te vinden’ en: ‘Of men 204-273 nu als een interpolatie wil
13
beschouwen of niet, zeker is dat de passage herhaalde malen is uitgebreid.’ Om
het niet ingewikkelder te maken dan het is, zal ik de in Duinhovens bijlage als oudste
14
laag voorgestelde tekst als fase 1 beschouwen. Tussen haakjes staan de
verwijzingen naar het deel en de pagina van Duinhovens studie waar de betreffende
passage behandeld wordt. De veranderingen heb ik gecursiveerd.

Fase 1: De tekst bestond aanvankelijk uit 9 verzen (II, 538-539).
204
205
206
208*
210*
219*
244*
273*
274*

Deus peinsde die coninc
Ic was gewone voor alle dinc
Dieve te hatene daer icse wiste
Die den lieden stelen met liste
Dat goet daer si bi leven
Nu ben ic selve verdreven
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe sijn
Die coninc voer voort ende vernam

Fase 2: In 208* vindt omkering van woorden plaats (I, 333).
206
208
210*
219*

Dieve te hatene daer icse wiste
Die den liede met liste stelen
Dat goet daer si bi leven
Nu ben ic selve verdreven enz.

Hier moet men er terdege rekening mee houden dat verplaatsing van het rijmwoord
15
een betrekkelijk exceptioneel fenomeen zal zijn geweest.
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Fase 3: De fout wordt ontdekt. Voor de hand zou liggen de twee verwisselde woorden
weer om te draaien, vooral omdat het rijmwoord in de tweede regel van het rijmpaar
verplaatst is. Of gewoon: ‘Die den lieden met liste / Dat goet stelen daer si bi leven’.
Maar nee, er is een ingewikkelde verbetering verzonnen (I, 333).
206
207
208
209
210'
219*
244*
273*
274*

Dieve te hatene daer icse wiste
Die den liede met liste
Hare goet stelen ende roven
Nu mach ic hem wel geloven
Die bider aventuren leven
Nu ben ic selve verdreven
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe sijn
Die coninc voer voort ende vernam

Op het moment dat de tekst er als boven uitziet, is er geen enkele noodzaak verdere
16
veranderingen aan te brengen. Het is een eindpunt in de ontwikkeling. Maar niet
volgens Duinhoven, want de tekst zoals wij hem kennen luidt anders.

Fase 4: Regel 219* zou op een gegeven ogenblik een weesrijm moeten worden en
dat kan als er omkering heeft plaatsgevonden in 210' (I, 336) (zie echter de
opmerking hierboven bij fase 2).
208
209
210
219*
244*
273*
274*

Hare goet stelen ende roven
Nu mach ic hem wel geloven
Die leven bider aventuren
Nu ben ic selve verdreven
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe sijn
Die coninc voer voort ende vernam

Fase 5: Het weesrijm wordt ontdekt en 211-213 bijgerijmd om het weesvers in 210
weg te werken en 216-218 om dat in 219* te neutraliseren (I, 359, sub 214-215).
210
211
212
213
216
217
218
219*
244*
273*
274*

Die leven bider aventuren
Ende weten wel dat si verburen
Lijf ende goet mach mense vaen
Men doetse hangen ende thoeft af slaen
Nemmermeer en ghevalt mi dat
Dat ic man doer cleine scat
Sterven doe in al mijn leven
Nu ben ic selve verdreven
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe sijn
Die coninc voer voort ende vernam

Subfase 5a: De verzen 216-218 zijn mogelijk beïnvloed door 673-678, die echter
niet oorspronkelijk zijn (II, 370-373). De invloed op 216-218 kan dus pas gaan werken
als de verschillende reconstructiefases voltooid zijn die voorgesteld worden om van
673*-678* tot 673-678 te komen (II, 370-373, 416-417).
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Geen enkele kopiist zal nu de neiging krijgen om in bovenstaande, zowel inhoudelijk
als vormelijk, volkomen correcte mededeling in te grijpen.
Fase 6: De tussenvoeging van 214-215 is dus in wezen overbodig; ook ter
17
motivatie van 216-218 voegt het verspaar weinig toe (I, 336-337, 359: sub 214-215).
212
213
214
215
216
217
218
219*
244*
273*
274*

Lijf ende goet mach mense vaen
Men doetse hangen ende thoeft af slaen
Ofte sterven arger doet
Hare anxt es dicke groet
Nemmermeer en ghevalt mi dat
Dat ic man doer cleine scat
Sterven doe in al mijn leven
Nu ben ic selve verdreven
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe sijn
Die coninc voer voort ende vernam

Ook nu is de tekst in een eindstadium gekomen die niet uitnodigt om veranderingen
aan te brengen. De sprongmutatie naar de volgende fase wordt door Duinhoven
onvoldoende verantwoord.

Fase 7: Na fase 6 zou 219* moeten veranderen in Ic hebbe Elegast verdreven (want
zo staat het in alle bekende bronnen). Het enige argument dat Duinhoven hiervoor
geeft (I, 335) is: ‘Het is in de gegeven situatie ongetwijfeld de bedoeling, dat Karels
gedachten reeds bij Elegast terechtkomen, zoals in r. 219 gebeurt.’ (vgl. ook II, 463).
218
219
244*
273*
274*

Sterven doe in al mijn leven
Ic hebbe Elegast verdreven
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe sijn
Die coninc voer voort ende vernam

Subfase 7a: De verschijning in r. 219 van de naam Elegast impliceert dat de naam
al in een eerdere fase geïntroduceerd zal zijn door de verandering van 276* (Hoe
een gast quam gevaren) in 276’ (Hoe elegast quam gevaren) (II, 527-528). Maar
regel 276 luidt thans Hoe een ridder quam gevaren (II, 477 en 528). Dat houdt
18
minstens nog een extra fase in, waarin de naam weer vervangen is door een ridder.
Zoals bij de meeste veranderingen tot nu toe geeft ook hier de tekst weinig reden
tot correctie. Desondanks heeft een kopiist het nodig geacht juist hier in te grijpen,
hetgeen heeft geleid tot een schier onontwarbare kluwen van wijzigingen.

Fase 8: Eerst zijn, ter verklaring van 219, de verzen 220* en 228* bijgerijmd (II,
463).
219
220*
228*
244*
273*

Ic hebbe Elegast verdreven
Omdat ic hem was gram
Ende ic hem sijn goet nam
Te varen stelen overrijn
God moete in mijnre hulpe zijn
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De toevoeging was geenszins nodig. De mededeling in 219 en 244* was afgerond
en begrijpelijk. Het zal trouwens blijken dat 220*-228* als motivering later
onvoldoende geacht wordt (zie fase 11). Bovendien maakt de tussenvoeging
220*-228* de tekst eerder onduidelijker, want:

Fase 9: nu sluit 244* niet aan bij 228*. 244* (Te varen stelen overrijn) wordt daarom
veranderd in 244" Dat hi met stelen can beiagen (II, 463 en 538). (Dus ten laatste
19
in deze fase zou zich de verandering van Overrijn in op den Rijn afspelen. ) Voor
het rijm moet nu nog 245* toegevoegd worden (II, 463).
219
220*
228*
244"
245*
273*

Ic hebbe Elegast verdreven
Omdat ic hem was gram
Ende ic hem sijn goet nam
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
God moete in mijnre hulpe zijn

Subfase 9a: Door de wijziging 244*>244"-245* is 273* een weesvers geworden. Dit
betekent dat 273* veranderd dient te worden en dat impliceert het bijrijmen van
minstens 265-272 (II, 463, vgl. ook II, 386-390). Maar het voorkomen van 265-272
houdt in dat 260-264 ook bijgerijmd moeten worden (II, 388-389, 463). Duinhoven
is namelijk geneigd 260-272 in tweeën te delen en de grens te trekken tussen 264
en 265 (II, 389). Dan moet de verbinding tussen de twee clusters (in nog meer fases)
gepaard zijn gegaan met een verandering tot het rijmpaar 264-265, zodat de clusters
thans niet meer scheidbaar zijn. Nu moet er nog een verbinding gelegd worden
tussen 245* en voorgaande verzen met 260 en volgende verzen. Dit wordt gedaan
door tussenvoeging van 246-251; deze dienen om aan te geven dat Elegast toch
ook goede kanten heeft (II, 463). Dus om slechts het weesrijm 273* weg te werken,
zijn er minstens acht (265-272) plus vijf (260-264) plus zes (246-251) regels
bijverzonnen. En wel in genoemde volgorde. Dat is wel een extreem omvangrijke
en ingewikkelde ingreep om zo'n kleine ongerechtigheid weg te werken. Hieronder
heb ik door middel van caesuren de verschillende onderdelen (a-c) aangegeven.
219
220*
228*
244"
245*

Ic hebbe Elegast verdreven
Omdat ic hem was gram
Ende ic hem sijn goet nam
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen

(c) 246
247
248
249
250
251

Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
Die bi sijnre pine leeft
Dat pelgrim ofte coepman heeft
Laet hi hem gebruken wel
Mer hi en versekert niemen el

(b) 260 Ende neemt hem met sire cracht
261 Dat si daer hebben bracht
262 Silver cleder facelment
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263 Dus beiaecht hi hem omtrent
264 Daer hi die rike liede weet
(a) 265
266
267
268
269
270
271
272
273

Hi neemt hem hare scat gereet
Beyde silver ende gout
Sinen liste es menichfout
Niemant en can hem gevaen
Nochtan heefter om gedaen
Menich man sine macht
Ic woude ic nu in deser nacht
Sine geselle mochte wesen
Ay heere god helpt mi tot desen

274* Die coninc voer voort ende vernam

Deze enorme, onderling samenhangende, ingreep - te verdelen in een fase (9) en
een subfase (9a) en drie sub-subfases (de ingesprongen passages a-c in subfase
9a) - bewijst toch het tegendeel van de ‘interne evidentie’ van de door Duinhoven
20
voorgestelde reconstructies. De juiste gang van zaken onttrekt zich hier volkomen
aan de beschouwing. Duinhoven zelf lijkt er geenszins zeker over, gezien de
aarzelende bewoordingen die hij gebruikt en de steeds wisselende grenzen die hij
trekt tussen de verschillende sub-subfases (vgl. II, 388-390, 453-456). Zoals het nu
is, becommentarieert sub-subfase (a) de verzen 263-264 die pas later - in
sub-subfase (b) - toegevoegd zullen worden (met aanpassing van het rijmpaar
264-265)!

Fase 10: Om onbekende reden worden vervolgens 230* en 241 tussen 228* en
244" (vgl. fase 8) gevoegd (II, 457, 463).
219
220*
228*
230*
241
244"
245*
246
247

Ic hebbe Elegast verdreven
Omdat ic hem was gram
Ende ic hem sijn goet nam
Beide borch ende leen
Hi en hevet toeverlaet geen
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
enz.

Fase 11: Een bewerker achtte nu ‘de in 220* gegeven motivering niet acceptabel’
(II, 460). Hij veranderde die regel, die in fase 8 al ter - en toen klaarblijkelijk voldoende
- verklaring ingevoegd was. Hierdoor dienden 221 (samen met 222-223) bijgerijmd,
228* gewijzigd en ook 229 bijgerijmd te worden (II, 460). Zie voor 220 ook fase 18a.
219
220
221
222

Ic hebbe Elegast verdreven
Om cleine sake uut minen lande
Die dicke set sijn lijf te pande
Dore dat goet daer hi bi leeft
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223
228
229
230*
241
244"
245*

Ic wane hi dicke sorge heeft
Ic nam hem tlant des was hi here
Dat mach mi nu wel rouwen sere
Beide borch ende leen
Hi en hevet toeverlaet geen
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
enz.

De tot nu toe gereconstrueerde tekst kan weer als een eindpunt beschouwd worden.
Maar de ontwikkeling blijkt voort te gaan.

Fase 12: De regels 224-227 die ontleend zijn aan 230*-245*, worden tussengevoegd
(II, 391, 485).
219
220
221
222
223
224
225
226*
227
228
229
230*
241
244"
245*
246
247

Ic hebbe Elegast verdreven
Om cleine sake uut minen lande
Die dicke set sijn lijf te pande
Dore dat goet daer hi bi leeft
Ic wane hi dicke sorge heeft
Hi en heeft lant noch leen
Noch ander toeverlaet geen
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Ic nam hem tlant des was hi here
Dat mach mi nu wel rouwen sere
Beide borch ende leen
Hi en hevet toeverlaet geen
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
enz.

Het is toch minstens merkwaardig dat deze twee vrijwel identieke passages zo dicht
op elkaar staan (ze worden door slechts één rijmpaar gescheiden). Maar de
toevoeging van 224-227 kan niet in een latere fase gebeurd zijn, omdat we dan in
de knoop komen met andere elementen in de tekstontwikkeling.

Fase 13: In 230* wordt leen schijnbaar zonder reden vervangen door lant (II, 457).
228
229
230
241
244"
245*
246
247

Ic nam hem tlant des was hi here
Dat mach mi nu wel rouwen sere
Beide borch ende lant
Hi en hevet toeverlaet geen
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
enz.
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Fase 14: De weesrijmen worden ontdekt en 231 ingevoegd, samen met 232-240
ter nadere verklaring (II, 457).
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
244"
245*
246
247

Ic nam hem tlant des was hi here
Dat mach mi nu wel rouwen sere
Beide borch ende lant
Des was ic harde onbekant
Want hi hadde in siere scaren
Die met hem onthouden waren
Ridders serianten een groet getal
Die ic hebbe onterft al
Beide van lande ende van goede
Nu volgen si hem door armoede
Ic en laetse nieuwers geduren
Diene onthilde ic daden verburen
Beide borch ende leen
Hi en hevet toeverlaet geen
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
enz.

Subfase 14a: Nadat de aansluiting door middel van het rijmpaar 240-241 gemaakt
is, zijn elders in de tekst 701-702 ontstaan: deze verzen zijn namelijk toegevoegd
en ontleend aan 240-241 (II, 133-134). De ontlening impliceert vijf (sub)fases tot de
toevoeging van 701-702, waarna nog een (sub)fase volgt tot de ons bekende tekst:
(1) 691* → (2) corruptie → (3) 691-700* → (4) 691-698, 700* → (5) 691-698, 699-700
[vanaf hier speelt de ontlening aan 240-241 een rol] → (6) 691-700, 701-702 → (7)
691-702, 703-704.

Fase 15: Pas na het ontstaan van 701-702 zijn ook 242-243 bijgerijmd (II, 457, 463).
238
239
240
241
242
243
244"
245*
246
247
248
249
250
251
260
261
262

Ic en laetse nieuwers gedure
Diene onthilde ic daden verburen
Beide borch ende leen
Hi en hevet toeverlaet geen
Ende moet hem onthouden
In wildernissen ende in wouden
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
Die bi sijnre pine leeft
Dat pelgrim ofte coepman heeft
Laet hi hem gebruken wel
Mer hi en versekert niemen el
Ende neemt hem met sire cracht
Dat si daer hebben bracht
Silver cleder facelment
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263 Dus beiaecht hi hem omtrent
264 Daer hi die rike liede weet
enz.

Op het moment dat de tekst er zo uitziet is er weer weinig noodzaak verdere
veranderingen aan te brengen. Ook deze tekst is te beschouwen als een eindpunt
in de ontwikkeling. Maar aangezien de handschriften en drukken een andere tekst
bieden, moeten de successieve kopiisten ook hier ingegrepen hebben.

Fase 16: Vervolgens blijken 252-255 ook nog toegevoegd te worden (II, 463).
241
242
243
244"
245*
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
260
261
262
263

Hi en hevet toeverlaet geen
Ende moet hem onthouden
In wildernissen ende in wouden
Dat hi met stelen can beiagen
Daer op moet hi hem ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
Die bi sijnre pine leeft
Dat pelgrim ofte coepman heeft
Laet hi hem gebruken wel
Mer hi en versekert niemen el
Bisscoppen ende canoniken
Abden ende moniken
Deken ende papen
Daer hise can betrapen
Ende neemt hem met sire cracht
Dat si daer hebben bracht
Silver cleder facelment
Dus beiaecht hi hem omtrent
enz.

Alweer: we hebben nu een goede, volkomen begrijpelijke tekst. Het is niet nodig
om verder in te grijpen. Maar, in een latere fase zullen ook 256-259 bijgerijmd worden
(zie fase 19).

Fase 17: Maar eerst worden 244" en 245* aangepast (II, 457).
242
243
244'
245
246
247

Ende moet hem onthouden
In wildernissen ende in wouden
Ende met stelene beiagen
Daer si hem alle op ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
enz.

Fase 18: Vervolgens moeten we aandacht schenken aan de parallellie tussen de
passage 242-254 en de passage 510-528 verderop in de tekst (in de volgorde
522-524*, 510-515, 526-528; zie II, 398-402). De verzen 242-254 zijn oorspronkelijker
(II, 401, 453). Bij de overname van de passage werd 529*-530* aangepast tot 529
en verder. Deze veranderingen kunnen natuurlijk enkele fases in beslag genomen
hebben.
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De parallelle overname komt in ieder geval nà fase 16, waarin 252-255 toegevoegd
zijn. De parallellie impliceert dat 244 en 245 ongeveer gelijkluidende verzen in de
passage 510-528 gehad moet hebben (thans zijn er niet zulke verzen). Duinhoven
reconstrueert die als 525*-524*, die in een latere fase veranderd moeten zijn in de
huidige 524-525 (II, 399).

Subfase 18a: Vers 220 (ontstaan in fase 11) heeft in een zeker stadium na fase 18
tot vers 520* geleid, dat vervolgens is veranderd en aangevuld met 521 (II, 395-396).
Fase 19: Pas nadat 510-528 ontleend zijn aan 242-254, zijn 256-259 bijgerijmd (II,
387-389).
242
243
244'
245
246
247
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Ende moet hem onthouden
In wildernissen ende in wouden
Ende met stelene beiagen
Daer si hem alle op ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
[...]
Bisscoppen ende canoniken
Abden ende moniken
Deken ende papen
Daer hise can betrapen
Comen si in siere vaerde
Hi neemt hem mulen ende paerde
Ende steectse uut haren gereide
Dat si vallen op die heide
Ende neemt hem met sire cracht
Dat si daer hebben bracht
Silver cleder facelment
Dus beiaecht hi hem omtrent
enz.

De volgende veranderingen in de tekst zullen in een laat stadium van de
tekstoverlevering plaatsgevonden hebben.

Fase 20: Voor 244' krijgen we de vorm 244 die we uit de bronnen kennen (II, 391).
242
243
244
245
246
247

Ende moet hem onthouden
In wildernissen ende in wouden
Ende moet alleene beiagen
Daer si hem alle op ontdragen
Maer so vele isser an
Hi en steelt geen armen man
[...]
274* Die coninc voer voort ende vernam

Fase 21: In 226* wordt Dat verschreven tot Dan (II, 458, nt. 59).
224 Hi en heeft lant noch leen
225 Noch ander toeverlaet geen
226 Dan hi met stelen can beiagen
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227 Daer op moet hi hem ontdragen
228 Ic nam hem tlant des was hi here
229 Dat mach mi nu wel rouwen sere

Wanneer de methode-Duinhoven realistisch zou zijn, duurt het dus zeker
eenentwintig fases, minstens vijf sub- of gerelateerde fases (5a, 7a, 9a, 14a, 18a;
zie ook noot 17) en drie sub-subfases (in subfase 9a) alvorens de geboden
uitgangstekst van 204-274* geworden is tot de tekst die we kennen uit de bronnen.
21
In totaal zijn dat 29 (sub)fases. De volgorde van de fases is in veel gevallen
dwingend: verandering van volgorde leidt er al gauw toe dat in een andere fase een
bepaalde reconstructie niet kan voorkomen zoals Duinhoven het voorstelt. Zo moet
fase 12 vóór fase 13 komen omdat de parallellie van de in fase 12 ingevoegde
passage 224-227 met 230*-345* dat vereist. Hetgeen betekent dat fase 12 nà fase
10 moet komen, omdat in fase 10 de passage 230*-245* ontstaat in de vorm zoals
die in fase 12 wordt overgenomen. Fase 12 kan bovendien pas nà fase 11 komen,
want in die fase worden 220-223, 228-229 ingevoegd. Nà fase 12 kan 230*
veranderen in 230 (fase 13), waarna de volgorde van de fases 14, 15, en 16
vastliggen. Pas daarna kan fase 17 voorkomen. Fase 18 komt nà fase 16, want
ontleent de regels die in fase 16 zijn toegevoegd. Maar fase 17 moet nog vóór fase
18 komen gezien de parallellie tussen 244'-245 en 525*-524*. Een wel heel
ongelukkige ingreep komt voor in fase 8. Deze heeft allereerst het onontwarbare
complex van ingrepen in fase 9 tot gevolg. Vervolgens blijkt fase 11 uitsluitend door
de ingreep in fase 8 uitgelokt te worden. Maar waarom zou een kopiist een
klaarblijkelijk inadequate motivering op zo'n gebrekkige manier inlassen als in fase
8? Toch niet om een latere kopiist ter wille te zijn? Het zou toch voor de hand liggen
meteen een adequate motivering in te lassen?
De hele passage 204-274* is in vergelijking met de uitgangstekst maar liefst meer
dan acht keer zo lang geworden. Willen we de groei en de veranderingen van de
hele KE zo verklaren, dan hebben we zeker meer dan honderd (sub)fases nodig.
We mogen vervolgens aannemen dat tussen elke hierboven onderscheiden (sub)fase
meerdere, wellicht vele, afschriften bestaan hebben waarin niet in de tekst is
ingegrepen. Want de normale gang van zaken was dat de kopiist de tekst die hij
voor zich had zo getrouw mogelijk kopieerde. De, al schrijvend, corrigerende,
emenderende en redigerende kopiist was verre in de minderheid - zo die al bestond.
De methode-Duinhoven leidt nu tot de paradox dat er op een gegeven moment
meer ingreepfases geweest zullen zijn dan er in realiteit ooit afschriften bestaan
kunnen hebben! De 29 (sub)fases impliceren alleen al voor de passage 204-274*
makkelijk (veel) meer dan honderd afschriften. De al gauw meer dan honderd
(sub)fases die de evolutie van de totale KE zou omvatten, betekenen dan vele
honderden afschriften. Die afschriften zouden de tekst in diverse stadia van
ontwikkeling moeten laten zien. Wanneer de methode-Duinhoven realistisch zou
zijn, zou zij zichzelf moeten bewijzen. Enerzijds doordat er (vele fragmenten van)
vele afschriften bewaard gebleven zouden zijn, anderzijds doordat de
tekstontwikkeling te volgen zou zijn aan de hand van die (vele fragmenten van) vele
afschriften. Tot nu toe is er nog van geen enkele tekst (in welke taal of uit welke
periode ook) een dergelijk zelfbewijs gegeven. De KE moet trouwens van meet af
aan een geschreven tekst geweest zijn: veel ingrepen kunnen alleen verklaard
22
worden als gevolg van kopiistenfouten.
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Een ander groot bezwaar tegen de methode is van meer filologische aard. Het blijkt
dat de tekst na veel van de hierboven uitgesplitste fases (namelijk na fase 3, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 en 19 en in feite ook na 12) duidelijk in een eindstadium
gekomen is. Geen van alle nodigen zij uit om veranderingen aan te brengen. In de
tekstontwikkeling-volgens-Duinhoven zijn er alleen al in de passage 204-274* zeker
dertien stadia geweest, die voor een kopiist geen aanleiding gegeven zullen hebben
om in de tekst in te grijpen. Dat is in 62% van de gevallen. Het zijn juist deze stadia
die duidelijk maken dat de reconstructiemethode wel terugwerkt, namelijk van de
tekst die we kennen naar een andere, meer eenvoudige en kortere tekst. Maar de
voorgestelde heenweg (uitgaande van de gereconstrueerde quasi-oorspronkelijke
tekst naar de tekst zoals wij die kennen) blijkt dan ineens obstakels te hebben die
we wel kunnen negeren of waaraan we stilzwijgend voorbij kunnen gaan maar
waarvoor we eigenlijk rekenschap zouden moeten afleggen. Waarom gaat men
over van fase 3 naar fase 4? Wat is de reden die van fase 5 tot fase 6 geleid heeft
en vervolgens tot fase 7 enz. enz.?
De vele (sub)fases en nog meer afschriften die door de methode verondersteld
worden, hebben nog andere implicaties. Volgens Duinhoven zou de hele periode
van tekstoverlevering van KE gelopen hebben van de twaalfde eeuw tot de tweede
23
helft van de zestiende eeuw. De nog bestaande (fragmenten van) handschriften
en drukken bestrijken de periode tweede helft veertiende eeuw tot tweede helft
zestiende eeuw. Dus over een periode van twee eeuwen hebben we geen
handschriftelijke getuigen om de tekstgeschiedenis te analyseren. Over een even
lange periode hebben we zulke getuigen wel. Het opmerkelijke is, dat er in de periode
waarover we de tekstgeschiedenis wèl kunnen volgen geen verbeteringen of ingrepen
van enige importantie hebben plaatsgevonden, terwijl er wel grote en minder grote
fouten gemaakt zijn. Dus het hele fenomenale proces van corrigeren, emenderen
en redigeren en het daardoor aangroeien van de oorspronkelijke tekst moet zich
hebben afgespeeld in de periode waarover we nou net geen tastbare getuigen
24
hebben.
Tenslotte: we dienen er rekening mee te houden dat de markt voor een bepaalde
Middelnederlandse literaire tekst al bij enkele tientallen afschriften verzadigd zal
25
zijn geweest. Dat geldt zeker voor de tijd vóór de veertiende eeuw, maar wellicht
ook voor daarna. Bovendien zal de smaak van het publiek in de loop van de tijd
veranderd zijn. Elders heb ik aangetoond dat er rond 1350 een opvallende omslag
in de literaire voorkeur was: vóór die tijd was er vooral belangstelling voor
Arturteksten, terwijl juist ná ca. 1350 de Karelepiek zich in grote belangstelling mocht
26
verheugen. Is het dan niet opvallend dat wat Duinhoven de ‘archetypus x’ van de
Karel ende Elegast genoemd heeft (waar alle bekende handschriften en drukken
27
van afgeleid zijn) precies in die tijd rond 1350 ontstaan is? Zou dat niet veeleer
kunnen betekenen dat de ‘archetypus x’ (vrijwel) samenvalt met de oorspronkelijke
Karel ende Elegast? Dat die ‘archetypus x’ (ongeveer) de tekst was die de auteur
voor ogen stond? Dat, met andere woorden, x (mogelijk) samenvalt met O (de
28
oorspronkelijke tekst)?
Dat de methode niet realistisch is, komt mede doordat correcties op hetzelfde niveau
behandeld worden als fouten. De methode houdt er onvoldoende rekening mee dat
fouten maken een onbewust proces is, dat zich inderdaad al schrijvend voor-
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doet, maar dat fouten verbeteren een intellectuele bezigheid is. Zoiets doe je niet
al schrijvend. Trouwens, de aangeboden tekst moest zo getrouw mogelijk gekopieerd
worden. Daar werden weliswaar fouten bij gemaakt, maar geen enkele tekst was
vogelvrij, zoals in het volgende gesuggereerd wordt:
Tenminste een deel van de literaire erfenis werd niet als het onaantastbare
bezit van de onbekende auteurs beschouwd. De erfgenamen, allen
tezamen of ieder voor zich, konden vrijelijk over het erfstuk beschikken;
ze konden het ongewijzigd opnieuw gebruiken dan wel aanpassen aan
nieuwe behoeften. We moeten er bij de bestudering van de Mnl. literatuur
dan ook op bedacht zijn, dat vele, vooral anonieme werken, die generaties
lang werden gelezen en verteld, rigoureuze veranderingen hebben
29
ondergaan.
Heeft de methode-Duinhoven dan geen belang? Jawel, zolang men zich maar
realiseert dat het nog maar de helft van het werk is. Met behulp van de methode
van re-reconstructie kan men op het spoor komen van reconstructies die, in het licht
van de tekstgeschiedenis, ondeugdelijk zijn en die men derhalve dient te elimineren.
Doet men dat niet dan is de methode-Duinhoven niets meer dan een aardig
gedachtenexperiment. De wetenschappelijke waarde van de uitkomsten zijn dan te
dubieus en vrijblijvend. Wij mogen immers niet, als filoloog, uitgaande van een
bestaande lezing die ons niet bevredigt, door middel van een aantal zelfverzonnen
stappen, andere lezingen construeren en zo de niet bevredigende lezing
wegverklaren. Dat heeft te veel van de archeoloog die een vrijwel gaaf kruikje dat
hem niet bevalt, kapot slaat en van de scherven een leuk olielampje in elkaar lijmt.
Een lampje dat hem beter bevalt, omdat het ouder lijkt dan het kruikje. Ook al lijkt
het samenstel van de zelfverzonnen lezingen nog zo plausibel en ook al kunnen
we er alle bestaande lezingen mee verklaren en zijn ze nergens in tegenspraak met
elkaar, het blijft een verkeerde methode. We kunnen er namelijk in vrijwel alle
gevallen van uitgaan dat de middeleeuwse kopiist het toch anders gedaan heeft.
Mijns inziens laat niet de methode-Duinhoven zien waar de grenzen van
30
tekstreconstructie liggen, zoals Duinhoven meent , maar de methode van
re-reconstructie. Re-reconstructie maakt duidelijk wanneer er grenzen worden
overschreden. Een reconstructie faalt, wanneer de re-reconstructie tot onzinnige
resultaten leidt, ook al is de reconstructie nog zo plausibel en al past die nog zo
consistent in het geheel. Re-reconstructie vormt (minstens voor een deel) de proef
31
op de som die zo node gemist wordt, ook door Duinhoven. Wanneer de
re-reconstructie niet (voldoende) aanvaardbaar is, dan is de reconstructie
ongeloofwaardig en dient dientengevolge verworpen te worden.
Dit alles neemt niet weg dat de verschillende handschriften van om het even welke
tekst grotere of kleinere fouten en/of afwijkingen vertonen. Er waren natuurlijk niet
32
of minder competente kopiisten. Hun afschriften konden rampzalig corrupt zijn.
Het gedeelte in Duinhovens studie over de fouten staat dan ook stormvast
gegrondvest. Dat erkent iedereen. We zien dan ook dat in de ruim 200 jaar dat we
de tekstgeschiedenis van de KE kunnen volgen aan de hand van (fragmenten van)
handschriften en drukken er vrijwel uitsluitend (kleinere) fouten gemaakt worden.
Juist de corrigerende en emenderende ingrepen zoals Duinhoven zich die voorstelt
komen we in die twee eeuwen niet tegen. Het is daarom het merendeel van
Duinhovens correctietechnieken en emenderende ingrepen die we met scepsis
moeten bezien.
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Maar niet alleen werden fouten gemaakt door de successieve afschrijvers. Er zijn
sterke aanwijzingen dat een tekst al in het prilste begin incorrect geweest kan zijn.
Als voorbeeld mag dienen een exemplar van de Expositio super Isaiam van Thomas
van Aquino, waarschijnlijk direct afgeschreven van Thomas' eigen apograaf. Volgens
de editeurs van de tekst was dit exemplar van middelmatige kwaliteit, haastwerk,
33
met een groot aantal mislezingen en omissies. Zodat men mag veronderstellen
dat de door Thomas ingeleverde tekst al niet deugde. Een voorbeeld dichter bij huis
wordt gevormd door de Münsterse fragmenten van de Merlijn en de
34
Merlijn-continuatie. Deze fragmenten worden tegenwoordig gedateerd op het
35
tweede kwart van de veertiende eeuw, en wel 1326 of iets later. Het handschrift
kan/zal mogelijk onder de supervisie van Lodewijk van Velthem (de auteur)
vervaardigd zijn, die de tekst, volgens eigen zeggen, in 1326 gecomponeerd heeft.
36
Toch is de tekst van de fragmenten alles behalve foutloos. Wellicht moeten wij
ermee leren leven dat ook de oorspronkelijke auteurstekst fouten kan bevatten, net
als de middeleeuwer dat klaarblijkelijk kon. Daarnaast hebben we voorbeelden van
teksten waarvan de verschillende afschriften in tijd vrij ver van elkaar liggen. Hierin
37
blijken de verschillen nauwelijks noemenswaard. Beide observaties (dat de tekst
al in het vroegste stadium niet foutvrij hoeft te zijn en dat in de loop der tijd het
foutengehalte slechts weinig groeit) moet het leven van de filoloog toch een stuk
minder verkrampt maken.
De ‘gevoeligheid’ voor fouten of afwijkingen van een tekst hangt zeker ook af van
het genre. Een tekst als de bijbel, de werken van de kerkvaders en dergelijke
auctoritates kennen een ‘gesloten’ traditie: zulke teksten mochten in theorie per
38
definitie niet veranderd worden. Ook administratieve teksten (zoals charters en
oorkonden) kennen een uiterst gesloten traditie. Encyclopedische werken
daarentegen (zoals de Naturen Bloeme en waartoe ook Die Rose gerekend kan
worden) kennen juist per definitie een ‘open’ traditie, waarin men onderdelen kon
weglaten of anders ordenen of anders beschrijven. In ander verband, namelijk
39
geestelijke literatuur, noemt Th. Mertens dit ‘pragmatische overlevering’. Literaire
werken lijken tussen beide uitersten in te liggen, hoewel ik meen dat ze dichter bij
een gesloten dan een open, ‘pragmatische’ traditie liggen. De verschillende
40
afschriften van een bepaalde redactie van een tekst kunnen weliswaar verschillen,
maar die verschillen zijn voornamelijk het resultaat van ‘het streven de tekst van de
legger in een ander dialect om te zetten, te corrigeren, te moderniseren, of aan
41
geëvolueerde verstechnische eisen aan te passen’. Er zijn varianten op dialecten synoniemniveau. Maar zulke veranderingen hebben natuurlijk geen enkele invloed
op de verhaallijn of de interne coherentie. Het verhaal verandert toch niet door
dialectische aanpassingen? Er komen toch geen elementen bij wanneer verouderde
woorden of syntaxis vervangen worden door moderne? Iemand die in een tekst een
dief is, wordt toch geen ridder wanneer assonerende rijmen vervangen worden door
volrijmen? Een mooi voorbeeld van hoe een literaire rijmtekst verbeterd wordt,
vinden we in het werk van de corrector van de Ferguut. Hier is iemand bezig geweest
heel zorgvuldig dialectische en archaïsche woorden te vervangen en assonances
weg te werken, zonder dat dit ook maar enig effect heeft op de verhaallijn, de
42
verhaalelementen, of de interne coherentie. Ook in het geval van de
Lancelotcompilatie, waarin een ‘corrector’ in vele gevallen de syntaxis aanpast,
verandert de beoogde verhaallijn niet. (Let wel, in
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zowel het geval van de Ferguut als van de Lancelotcompilatie is degene die corrigeert
niet dezelfde als de kopiist.) Kortom, hoewel er tussen de verschillende afschriften
afwijkingen ontstaan, blijft de verhaallijn altijd intact. Er worden geen nieuwe
verhaalelementen geïntroduceerd, evenmin verandert bijvoorbeeld de sociale status
van de handelende personen (een dief wordt geen ridder).
Natuurlijk is het niet leuk een bepaalde tekstreconstructie, die men met behulp van
soms verschrikkelijk veel moeite denkt afgerond en aanvaardbaar gemaakt te
hebben, op grond van re-reconstructie weer te moeten verwerpen omdat daardoor
gebleken is dat de analyse toch niet juist was. Natuurlijk is zoiets moedeloosmakend.
Maar ik ben van mening dat de proef op de som door re-reconstructie, hoe beperkt
ook, onontbeerlijk is als men de methode-Duinhoven toepast op tekstreconstructie
en tekstanalyse. De methode-Duinhoven heeft ontegenzeglijk haar goede kanten,
maar de methode van re-reconstructie laat de beperkingen van de methode zien.
De paradoxale uitkomsten en discrepanties komen dan ten volle tot uitdrukking. En
daaraan mag men niet voorbijgaan.
Tegenover Duinhovens ‘progressieve compositie’, dat wil zeggen uitgaande van
een kleine oorspronkelijke kern, die langzaam maar zeker door toedoen van vele
successieve kopiisten aangroeit tot een ‘zeer gecompliceerde, narratieve structuur’,
43
stelt Janssens een heel ander uitgangspunt. Hij gaat uit van een eenmalige
schepping van het verhaal. Latere kopiisten doen daar weinig af of toe. Hij betoogt
op goede gronden dat de - in onze ogen - interne incoherentie die kan voorkomen,
de verhaalpersonen, situaties of gebeurtenissen juist in een scherper licht (kunnen)
44
plaatsen. Besamusca heeft naar aanleiding van Janssens' zienswijze betoogd dat
diens tekstbenadering ‘de voorkeur zal genieten van vrijwel alle literatuurhistorici
45
(...)’. Ik kan daaraan toevoegen dat ook de codicoloog beter uit de voeten kan met
de visie van Janssens: de werkwijze van kopiisten, voorzover wij die werkwijze
menen te kennen, past hier naadloos in.

Adres van de auteur: Catsveld 112, NL-2804 BL Gouda
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Eindnoten:
* Met dank aan prof. dr. W.P. Gerritsen en prof. dr. J.P. Gumbert, die eerdere versies van belangrijk
commentaar voorzien hebben.
1 A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’, 2 dln. Dl. I: Assen 1975
(diss. Utrecht); dl. II: Groningen 1981. In het vervolg wordt hiernaar verwezen met ‘Duinhoven
1975-1981, I’, respectievelijk ‘Duinhoven 1975-1981, II’. Reacties tegen Duinhovens
reconstructiemethode (zowel n.a.v. de Karel ende Elegast als op edities van andere teksten):
Kazemier 1976, Kazemier 1980a, Kazemier 1980b; Pleij, 1980/81; Rombauts 1979, 1980, 1981a,
Rombauts 1981b; Zieleman 1980; Janssens 1988.
2 Duinhoven 1980, Duinhoven 1980/81, Duinhoven 1981.
3 Janssens 1988, p. 8. ‘O’ is de oorspronkelijke redactie van KE.
4 Janssens 1988, p. 8-20.
5 Duinhoven 1975-1981, II, p. 534-555.
6 Een ‘tekstgeneratie’ bestaat uit een of meer afschriften die alle van dezelfde legger (in het geval
van een gecontamineerde tekst van twee of meer leggers) gemaakt zijn. De verschillende leden
van één tekstgeneratie staan wel op dezelfde trap van de boom, maar hoeven niet uit dezelfde
periode te stammen.
7 Duinhoven 1981, p. 294, n. 17.
8 Wattenbach 1958 [1896], p. 324 e.v., 331; Rizzo 1973, p. 243; Drogin 1983, p. 5.
9 Duinhoven 1975-1981, I, m.n. in de hoofdstukken 4 t/m 7.
10 Zie voor de term en de functie van librarius: Klein 1995b, m.n. p. 5-18. Librarius, kopiist en
corrector konden een en dezelfde persoon zijn, maar dat hoefde niet: de librarius was de
‘aannemer’, de kopiist de uitvoerder. Een kopiist bracht derhalve geen doelbewuste wijzigingen
aan in de tekst. In het geval dat de kopiist en de librarius niet in een persoon verenigd waren,
zal meestal de librarius als corrector opgetreden zijn.
11 Duinhoven 1975-1981, I, p. 128-9: opm. 2. Overigens is dat grote aantal verloren gegane codices
een axioma in de mediëvistiek dat zo langzamerhand toch eens minder euclidisch bezien zou
moeten worden. Vermoedelijk is er minder verdwenen dan men gewoonlijk aanneemt.
12 Zie noot 5.
13 Duinhoven 1975-1981, II, p. 454 resp. p. 456.
14 Ondanks dat er (in bijlage 2) in een en dezelfde kolom verzen uit verschillende fases afgedrukt
kunnen worden. Alle in bijlage 2 ingesprongen versregels horen in ieder geval tot een jongere
fase dan de niet-ingesprongen regels: Duinhoven 1975-1981, II, p. 535. Dat er waarschijnlijk
vóór mijn fase 1 nog oudere fases zullen liggen, blijkt onder meer uit de noten 19 en 20 hierna
en zie ook fase 7a.
15 Duinhoven 1975-1981, I, p. 239-241 noemt een honderdtal voorbeelden van omkering binnen
verzen in de overgeleverde KE-redacties. Maar het merendeel van die voorbeelden komen uit
drukken en de zeer late redactie van K. Rekening houdend met de Gentse fragmenten (die
onbekend waren aan Duinhoven) zien we dat de omkering in meer dan negentig bewijsplaatsen
niet het rijmwoord betreft. Slechts in negen van de ruim honderd gevallen van omkering is een
rijmwoord verplaatst. In slechts vijf van die negen gevallen is het andere rijmwoord aangepast
(in een geval was dat niet nodig: in Gent 314: wapene sine > sine wapine). Dat wil zeggen dat
in vier van de negen gevallen de potentie aanwezig was dat, door omkering binnen de verzen,
de oorspronkelijke situatie hersteld werd (zoals bijvoorbeeld ook gebeurd is in 304). De vijf
gevallen waarin het rijmwoord is aangepast, komen voor in slechts drie handschriften: 314 (Gent),
589/590 (H), 798 (G), 1252 (Gent) en 1392 (G). Wat betreft de drukken: er wordt door Duinhoven
te weinig rekening gehouden met fouten bij het zetten van tekst. Men kan zetfouten niet zomaar
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18

19
20
21

22
23

24

25
26
27

transponeren naar fouten gemaakt bij het kopiëren van handschriften (het spiegelbeeld van het
zetsel werkt wellicht omkering binnen verzen in de hand). En de vele omkeringen in K zijn wellicht
een gevolg van de ‘vertaalslag’ die de vertaler moest maken. Beide gedachten zijn door
Duinhoven niet overwogen, laat staan gewogen. Zie over de Gentse fragmenten: Klein 1989.
Wel heeft de toevoeging elders in de tekst invloed gehad: mogelijk heeft 206-207 (in de volgorde
207-206) ten grondslag gelegen aan het rijm in 152-153 (I, 338-339). Dus pas als de fase met
206-207 geweest is, kan 152-153 gevormd worden.
Indien 216-218 extra motivatie vereisten, zou het - de normale sequentiële werkwijze van een
kopiist in aanmerking nemend - logischer zijn die motivatie nà die verzen in te voegen.
De verlezing eē gast tot elegast (II, 528-9) stuit op het bezwaar dat in de handschriftelijke traditie
het onbepaald lidwoord een heel vaak als het romeinse cijfer .i. of .j. geschreven werd. We
krijgen dan de trits .j. gast > eē gast > elegast > eleg' / ele'. Alleen de introductie van de naam
impliceert al gauw vier fases. Maar stel, eē gast is inderdaad elegast geworden. Alle volgende
aanduidingen van de man die als een gast geïntroduceerd is, zullen heel neutraal zijn, zoals de
man, de gast en dergelijke. Waar zijn die gebleven? Die hadden gewoon - minstens op enkele
plaatsen - kunnen blijven staan. Niets dwingt de kopiist alle neutrale termen te vervangen door
de naam, ook niet nadat de gast een ridder geworden was. Zie hierover ook Janssens 1988, p.
16.
Zie hiervoor Duinhoven 1975-1981, II, p. 60-108. Ook de zo ingrijpende verandering van Overrijn
in opten Rijn zal minstens enige fases beslaan hebben.
Duinhoven 1980, Duinhoven 1980/81, Duinhoven 1981. Zie ook hierboven p. 222.
Natuurlijk kunnen er (sub)fases die hierboven afzonderlijk uitgewerkt zijn, samenvallen of elkaar
overlappen. Maar anderzijds zullen er ook (sub)fases zijn, die ik onder één noemer behandeld
heb, die in werkelijkheid uitgesplitst moeten worden (zie fases 5a, 7a, 9, 9a, 14a, 18).
Zo kunnen de vroege en ingrijpende veranderingen [.j. gast >] eē gast > elegast > eleg' / ele'
alleen in geschreven teksten plaatsgevonden hebben.
De oorspronkelijke KE zou volgens Duinhoven dateren uit de twaalfde eeuw: Duinhoven
1975-1981, II, p. 531; druk E wordt gedateerd tussen 1550 en 1608: Duinhoven 1975-1981, I,
p. 77.
Benadrukt dient te worden dat de ‘Correcties in de overgeleverde redacties’ die Duinhoven
1975-1981, I, p. 356-359 opsomt, vrijwel uitsluitend in de drukgeschiedenis van de KE voorkomen.
Wat ik in noot 16 gezegd heb over de fouten in drukken heeft ook betrekking op correcties in
drukken: men kan de praktijk van het drukken niet zomaar transponeren naar de
handschriftenpraktijk. Een enkele correctie zou in de Karlmeinetcodex aan te wijzen zijn, maar
dat is een late bron en geeft - mede door de ‘vertaalslag’ die gemaakt moet worden - waarschijnlijk
niet de oorspronkelijke lezingen; vgl. Klein 1989, p. 107-109. Overigens vertonen de opgesomde
correcties nergens zulke ingrijpende tekstveranderingen als Duinhoven in zijn zelf verzonnen
reconstructies voorstelt.
Vgl. ook Janssens 1988, p. 48.
Klein 1995a, p. 19.
Duinhoven 1975-1981, I, p. 128, opm. 1. Het feit dat de naam Eggheric nog in het eerste kwart
van de veertiende eeuw als persoonsnaam voorkwam (vgl. Van der Schaar 1953, p. 111), wijst
erop dat toen de naam nog geen negatieve klank gehad zal hebben: wie vernoemt zijn kinderen
naar een verrader?
Vgl. ook Janssens 1988, p. 8-20.
Duinhoven 1975-1981, II, p. 531.
Duinhoven 1975-1981, II, p. 7.
Duinhoven 1975-1981, I, p. 461.

28
29
30
31
32 Bijvoorbeeld de fragmenten Amsterdam UB, I A 24l,m,n, met onder andere het Roelantslied,
Jonathan ende Rosafiere en enkele kortere gedichten. H. van Dijk concludeert over dit handschrift
dan ook, met redenen omkleed, dat ‘het afschrift zonder veel kennis van zaken is vervaardigd’:
Van Dijk 1981, p. 164.
33 Zie: H.-F. Dondaine & L. Reid (eds.), Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII
P.M. edita, vol. 28, p. 38* en 69*, geciteerd naar Rouse & Rouse 1988, p. 72.
34 Münster, Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv, Dep. Landesberg-Velen.
35 Klein 1995a, p. 9 en 14 (nr. 50).
36 Vgl. Besamusca 1983.
37 Janssens 1988, p. 20. Zie ook Besamusca 1983, in het achterhoofd houdend dat tegenwoordig
de Münsterse fragmenten vroeg gedateerd worden.
38 Veelzeggend in dit verband is de opmerking van Thomas van Aquino over een ten onrechte aan
Augustinus toegeschreven werk (het Liber de spiritu et anima): ‘dat boek heeft geen auctoritas;
daarom wordt op wat daarin geschreven staat met hetzelfde gemak neergekeken als waarmee
het is neergeschreven’ [mijn cursief, JWK]; geciteerd naar De Rijk 1977, p. 115.
39 Mertens 1993, p. 32.
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40 Over redactie: Gerritsen 1963, dl. 1, p. 60: een redactie is ‘het werk van een kopiist (of het
resultaat van de werkzaamheid van een reeks elkanders afschriften kopiërende kopiisten) die
de inhoud van het werk dat hij afschrijft niet heeft willen wijzigen.’
41 Gerritsen 1963, dl. 1, p. 60.
42 Uitstekend uit de doeken gedaan door Kuiper 1989, m.n. p. 71-215.
43 Janssens 1988, citaat op p. 26.
44 Janssens 1988, vooral veel beargumenteerde voorbeelden op p. 22-88.
45 Besamusca 1989, p. 354.
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G.R.W. Dibbets
Vollenhoves ‘Aan de Nederduitsche schryvers’ uitgebreid
Abstract - This article pays attention to the material genesis of Poëzy (1686), a
collection of poems by Joannes Vollenhove, and subsequently to a manuscript found
in the author's personal copy of Poëzy, which has recently been bought by the
‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden’ (Leiden University Library,
sign. 1499 A 30). This manuscript contains two additions to Vollenhove's ‘Aan de
Nederduitsche schryvers’, a didactic poem that was highly appreciated by and had
a great influence on the contemporary and the eighteenth century Dutch
grammarians. In this article the text of the additions is discussed and presented.
In 1995 verwierf de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden via de
Haarlemse antiquaar A.G. van der Steur door koop een bijzonder exemplaar van
de bundel Poëzy van de Haagse gereformeerde dominee Joannes Vollenhove
(1631-1708), dat thans in de Leidse universiteitsbibliotheek onder sign. 1499 A 30
is ondergebracht. Bijzonder, doordat deze band in tegenstelling met de andere
bekende exemplaren van het werk niet 1686 maar 1685 als jaartal van uitgave
draagt en naast aantekeningen en verbeteringen ook een aantal dateringen van
gedichten bevat van de hand van de auteur (Rentier 1995). Met deze correcties en
annotaties blijkt Jacob Spex (1704-1775) ernstig rekening te hebben gehouden,
toen hij in 1750 bij Mattheus Gaillard in Den Haag een selectie uit Vollenhoves
gedichten liet verschijnen onder de titel Kruistriomf en gezangen (‘geene wulpsche
liederen: maer een voorspel (om zoo te spreken) van het bedryf der engelen’; p.
v

r

*3 ). In het voorwoord bij deze editie schrijft hij dan ook terecht (p. **4 ):
Tegens de kladpapieren zyn ingelyks alle de stukken, die de Dichter
overgeschreven hadde, zorgvuldigh door ons vergeleken.
In dit artikel worden allereerst enkele gegevens gepubliceerd die op de trage
realisering van Poëzy betrekking hebben (1). Het artikel spitst zich vervolgens toe
op één gedicht uit de bundel: ‘Aan de Nederduitsche schryvers’, waar Vollenhove
in het auteursexemplaar niet alleen wijzigingen in heeft aangebracht (2) maar
waarvoor hij ook enkele toevoegingen heeft geschreven (3). De tekst van die
uitbreidingen wordt geboden (4). Nadat in het kort is ingegaan op de stijldeugden
die Vollenhove in de toevoegingen heeft gepropageerd (5), wordt een poging
ondernomen om het ontstaan ervan te dateren (6).
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1. Vollenhoves Poëzy: slepend zetwerk
Het was niet vanaf het begin de opzet dat Poëzy worden zou wat het werd: een
v

verzamelbundel. In het ‘Berecht’ (p. *3 ) deelt Vollenhove immers mee dat
aanvankelijk behalve het gedicht ‘Kruistriomf’ nog ‘gezangen en weinige andere
dichten van gelyke stoffe’ (als ‘Kruistriomf’) gepubliceerd zouden worden, ‘en endelyk,
op des boekverkopers verzoek, alles bykans, wat ik onder myne papieren vont,
gedicht na den Kruistriomf’.
De zetgeschiedenis van Vollenhoves bundel kan in bescheiden mate worden
gevolgd in de correspondentie die de auteur heeft gevoerd met vrienden: de
remonstrantse predikant Geeraerdt Brandt (1626-1685) uit Amsterdam en diens
gereformeerde ambtgenoot Arnold Moonen (1644-1711) uit Deventer; deze
handschriften zijn in de familie Vollenhove bewaard tot ze op 12 juni 1894 door Brill
en Burgersdijk & Niermans werden geveild (Dibbets 1992), waarna bijna alle brieven
van (en enkele aan) Brandt onder verschillende signaturen terecht zijn gekomen in
de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam (een aantal ervan was gepubliceerd
in De Haes 1740) en de vijfentwintig brieven van Moonen aan Vollenhove in het
Rijksarchief Overijssel te Zwolle (nr 967).
Het eerste spoor treffen we aan in een brief die Vollenhove op 12 augustus 1681
heeft geschreven aan Brandt. Vollenhove verzendt dan via de Haagse filiaalhouder
Abraham Troyel (1649-1706) enkele zaken naar de Amsterdamse uitgever en
boekverkoper Hendrik Boom (1644-1709) en merkt op:
[...] vont ik best te wachten, en mijn' Kruistriomf hier bij te voegen, daar
hij [Boom] vooreerst den druk aldus mede beginnen kan, d' opdragt en
tijtel voor het leste sparende. Ik oordele bequaamst, de vaarzen opgetelt
hebbende, dat alles in quarto gedrukt worde; [...] en voege hier noch
negen gezangen bij, die Uw Eerw. nooit gezien heeft. Gij kunt 'er op uw
ledigsten tijdt uwe gedachten en schave eens over laten gaan.
Vollenhoves Poëzy is in 1685/1686 inderdaad uitgegeven op kwartoformaat, en in
de bundel vormt het vermaarde gedicht ‘Kruistriomf’, dat in 1656 voor het eerst in
r

r

Amsterdam (s.n.) was uitgegeven, de eerste tekst (p. 1-19 = A1 -C2 ). Deze is, naar
Peeters (1989:157) heeft vastgesteld aan de hand van de tekstverschillen, voor de
nieuwe editie herschreven waarbij rekening is gehouden met de taalkundige regels
en overwegingen die onder woorden zijn gebracht in ‘Aan de Nederduitsche
schryvers’, Vollenhoves taalkundige leerdicht uit Poëzy dat hieronder nader ter
sprake zal komen. Het is onbekend welke de overige negen gedichten zijn geweest
waarvan we uit de brief weten dat Vollenhove ze aan Brandt heeft toegestuurd: uit
de formulering valt op te maken dat ze eerder nooit waren gepubliceerd noch onder
de vrienden hadden gecirculeerd (‘die Uw Eerw. nooit gezien heeft’), maar het staat
allerminst vast dat het hier verzen betreft die in Poëzy onmiddellijk achter ‘Kruistriomf’
zijn geplaatst: Brandt krijgt immers de tijd om er kritisch naar te kijken, ze te
verbeteren (‘uwe gedachten en schave eens over laten gaan’) en Vollenhove rept
niet van een uitgever of een drukker met betrekking tot deze gedichten.
Van zeven maanden later, uit Vollenhoves brief van 10 (volgens de juliaanse
tijdrekening; verder: o.s.) resp. 20 (volgens de gregoriaanse telling; verder: n.s.)
maart 1682 aan Brandt, dateert de volgende aanwijzing. Brandt is - in samenwerking
met
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Vollenhove - druk bezig de tweedelige uitgave J. v. Vondels poëzy of verscheide
gedichten voor te bereiden, die in dat jaar voor Leonard Strik te Franeker het licht
zal zien, en heeft zijn Vondelbiografie aan zijn Haagse collega toegezonden.
Vollenhove gebruikt Brandt als intermediair tot de drukker, die Vollenhoves neef
blijkt te zijn: de in Amsterdam gevestigde Herman Aaltsen (1620/1-1696):
Nu volgt hier op uwe afbeeldinge [levensbeschrijving] van den poëet,
[...] en bij deze mijne gedichten een vriendelijk verzoek, dat Uw Eerw. die
zodanig, alsze u best behagen, lettende, of ik het beste naar uwen zin
verkozen heb, en het overtollige, dat hier weinig is, uitvegende, met de
hier bij gaande proeve aan den drukker, mijnen neef, gelieve te
behandigen. 'k Moet Uw Eerw. deze moeite ook zonder uitstel vergen,
op dat hem geen kopij, als gij ziet, ontbreke; ten minste dat hij daatlijk
den Paaschzang mag krijgen, eergisteren van mij eerst op papier gebragt,
een' schrijfmeester ten dienste. Anders hadde die ruim zo wel gepast
voor de vertalingen van Mozes Lofzang en het Gebedt des Heren.
En in een naschrift is aan deze brief toegevoegd:
Ik laate uwe zorge en toezicht ook bevolen, dat in den Paaschzang, zo
ver die raakt op dit vel, met de letter P. getekent, geen drukfeilen begaan
worden.
Het betreft hier niet de ‘Paaschzang’ die in Vollenhoves Poëzy op p. 20-26 wordt
v

r

aangetroffen, maar het gedicht met dezelfde titel dat we op p. 120-121 (= P4 -Q1 )
vinden: een gedicht van vijf strofen van vier regels waaronder het jaartal 1682 staat
en waarin de jeugd wordt aangesproken (‘Rys, jongling, rys, ô dochter, wie gy zyt’);
het gedicht is geplaatst achter ‘Mozes lofzang’ (p. 114-117), ‘Het gebedt des heeren’
(p. 117-118) en ‘Dankoffer’ (p. 118-120) die dus in maart 1682 al gezet waren;
Vollenhove kan dit kersverse gedicht liever vóór dit drietal hebben gezien omdat
het dan gevolgd zou zijn op andere teksten waarbij is aangegeven dat ze op een
psalmmelodie gezongen konden worden.
Nauwelijks twee maanden later, op 5 mei 1682, heeft Vollenhove zijn vriend
opnieuw bij de uitgave van zijn gedichten betrokken:
Ik verzoeke, dat Uwe Eerw. mijnen neve Aaltsen gelieve te laten weten,
dat ik om redenen een nieuwe proef van de leste klinkdichten wensche
te hebben, en of [indien] 'er kopij toe ontbrak, dit gedicht hem daatlijk
mede te delen.
Hier zijn stellig de sonnetten bedoeld uit de jaren 1666 tot 1678 die op p. 143-151
in Poëzy zijn opgenomen, waaraan Vollenhove het ‘Klinkdicht op Davids Psalmen,
in Nederduitsch dicht vertaalt door den heer Samuel van Huls’ uit 1682 heeft
toegevoegd; met dit vers (‘dit gedicht’ uit de brief) werd p. 152, de laatste bladzijde
van het T-katern, gevuld.
Direct hierop, bij een brief aan Brandt die kort na 8 mei 1682 moet zijn geschreven,
heeft Vollenhove opnieuw enkele verzen verstuurd: ‘Nu verzoeke ik noch, dat deze
twee gedichten door uwe handen den drukker, hoe eer hoe liever, in handen mogen
geraken, na dat 'er uw oog eerst over gegaan is [...]’. Onduidelijk is welke gedichten
het hier betreft, maar gezien de haast die blijkbaar geboden is, lijkt het voor de hand
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eerder immers werd nog materiaal voor katern T aangereikt -, dat ingenomen
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wordt door ‘Wellekomst van den eerwaarden here Guilielmus Saldenus’ etc. (1677),
‘Wellekomst van den eerwaarden here Henricus Troye’ etc. (1682) en ‘Groete van
den Teems aan de Vecht, over d'inwydinge van den here Arnoldus Monen’ etc.
(1674), welk laatste gedicht ook één pagina van het X-katern beslaat. Bij gebrek
aan nadere gegevens is het eveneens niet duidelijk welke gedichten bedoeld zijn
wanneer Vollenhove op 22 mei 1682 aan Brandt schrijft:
doch bedinge met een, dat Uw Eerw. deze gedichten ter vlucht eens
wil doorzien, den drukker strax [meteen] toeschikken [toe doen komen],
en van de geringe verscheidenheit, daar ik zelf niet verkozen noch
doorgestreken [doorgehaald] hebbe, de keur niet aan hem te laten, maar
zelf te verkiezen.
Een brief van 11 (o.s.) of 21 (n.s.) juli 1682 van Vollenhove aan Brandt laat ons
weten dat de drukker bezig is met ‘Grafdichten’ die Brandt niet eerst ter lezing en
verbetering zijn aangeboden zoals toch gebruikelijk was, maar hem ‘vrij ijlig’ worden
toegestuurd ‘op dat de drukker niet langer wachte’. Het valt niet exact aan te geven
om welke gedichten het hier gaat, maar ongetwijfeld zijn ze te vinden in de afdeling
‘Lykdichten’ uit Poëzy (p. 218-330), waarvan het ‘Aan den lezer’ (p. 218) het jaartal
1682 draagt. Er is nog een nadere beperking mogelijk: het laat zich immers aanzien
dat het hooguit de verzen uit de jaren 1657-1661 heeft betroffen: de ‘Lykdichten’
zijn in chronologische volgorde geplaatst, en bij zijn brief aan Brandt van 19
november 1682 heeft Vollenhove zijn gedicht over ‘den groten Schele’ (Radboud
Herman Schele of Schelius; 1622-1662) ingesloten dat hij door Brandt verbeterd
terug verwacht
eer het wederom op de pers rake, met de proeve, die ik tegens het
begin der naaste weke verwachte, van de voorgaande lijkdichten. Want
tot het eerst volgende bladt wort dit voor een gedeelte vereischt, op dat
de drukker niet wachte.
Vollenhoves in 1662 voor het eerst verschenen ‘Lyktranen ter uitvaart van den
hoogedelgeboren, gestrengen here Rabo Herman Schele’ etc. is in Poëzy te vinden
r

v

op p. 239-248 (= Gg4 -Hh4 ) en een deel ervan was dus inderdaad nodig voor de
voltooiing van het Gg-katern.
Het lijkt erop dat de vaart dan uit het productieproces is. Op 17 maart 1683 heeft
Vollenhove aan Brandt zijn ‘Op de schriklyken val van den groten kerktoren te Zwol,
in wintermaant MDCLXXXII. Aan de zelve stadt’ gezonden, met het verzoek bij
uitgeverboekverkoper Boom eens na te gaan ‘of hij moedt zou hebben om het zonder
schade te kunnen laten drukken en verkopen’. Daaraan heeft hij onmiddellijk
toegevoegd: ‘Zo niet, misschien zullen te Zwol noch liefhebbers zijn; of het mag
blijven leggen, tot dat het met mijn andere werk te gelijk uitkome’. Nadat het gedicht
o

voor Gerard Tydeman te Zwolle in 1683 was verschenen (8 p. 8 ), werd het in de
Poëzy op p. 331-336 opgenomen. Maar of dat al in maart of april 1683 is gebeurd,
is geenszins duidelijk.
De eerstvolgende keer dat er in de correspondentie van Vollenhove sprake is van
de Poëzy, is in een brief van 14 (o.s.) of 24 (n.s.) juli 1684 die Vollenhove vanuit
Zwolle aan Brandt heeft geschreven:
Nu verzoeke ik, dat Uw Eerw. deze proef daatlijk ter drukkerije gelieve
te bestellen, met deze gedichten, of zo veel kopije vooreerst dat hij mag
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geen u minst gevalt.
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Maar welke gedichten Brandt, na correctie en na een keus uit de varianten te hebben
gemaakt, bij Aaltsen moest bezorgen, is onbekend.
Een half jaar later laat Moonen zijn ongeduld blijken (en zijn compassie met
Vollenhove die zijn werk voor de bundel lijkt te laten versloffen). In een brief van 29
januari 1685, geschreven aan zijn leidsman en grote voorbeeld Vollenhove, lezen
we:
Maer waer blijft Uwe poëzy? zucht die noch de pers van Herman
Aeltsz.? zeker het is een droevige en drukkige arbeit, wanneer men zo
langsaem aen het baren raekt. Wakker [Welaan], Mijn Heer, en allen ijver
ingespannen, op dat de verlangende werelt in het korte [op korte termijn]
zie, quam pulchra prole factus sis parens [Vergilius Aeneas 1.75: ‘van
hoe fraaie kindertjes u in het kraambed ligt’].
Drie maanden later rondt Moonen zijn brief van 18 april 1685 af met te getuigen van
zijn ‘verlangen van uw poëzy eerlang [binnenkort] te zien’. Driekwart jaar later blijkt
de wens in vervulling te zijn gegaan: op 30 januari 1686 kon Moonen Vollenhove
bedanken voor de toezending van het 792 bladzijdes met gedichten tellende werk
dat bij Henrik Boom en de weduwe van Dirk Boom in Amsterdam was verschenen
en dus zijn vorm gekregen had van Herman Aaltsen:
Ik waer ten hoogsten ondankbaer, indien ik zweeg op uwen
aengenamen, die uwe doorluchtige poëzy vergezelschapte, hoewel ik
eenen misslagh begaen heb in het langsaem antwoort.
Zelfs met inachtneming van de juliaanse tijdrekening waarin Moonen zijn brieven
dateerde - de brief is dus volgens de gregoriaanse telling van 8 februari -, mogen
we uit dat ‘langsaem antwoort’ concluderen dat Moonen het boekwerk - waarschijnlijk
op klein papier en in perkament gebonden, zoals het exemplaar dat hij in zijn brief
van 21 juni 1700 aan François Halma (1653-1722) opgeeft te bezitten - zeker in de
eerste weken van 1686 en wellicht nog wat vroeger, thuisbezorgd heeft gekregen.
Ook dit exemplaar kan het jaartal 1685 hebben gedragen, zoals het eerder vermelde
Leidse met de signatuur 1499 A 30, net als andere die waarschijnlijk voor de auteur
en diens vrienden bestemd zijn geweest. De eerste ‘bestelling’ is intussen echter
allang geplaatst: de Groningse afgevaardigde bij de Staten-Generaal Marcus Pels
(1641-1705) had blijkbaar in de zomer van 1685 al vernomen dat Poëzy op het punt
stond te verschijnen: op 6 (o.s.) of 16 (n.s.) augustus 1685 schreef hij aan
Vollenhove:
Mede hebbe een groot versoek op UEd., dat UEd. voor goede en
r

schuldige betalinge believe aan Mons . Tongerloo voor mij te laten
toekomen UEd. Poëmata, soo verre sij [als ze tenminste] gedrukt zijn. Ik
hebbe lange daarna met smerten gewacht [...].
Ruim vier jaar zijn er dus verstreken tussen de eerste aanlevering van zetwerk
(‘Kruistriomf’) en de realisering van de volledige bundel.
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Overzicht van de hierboven vermelde gegevens met betrekking tot de
aangeleverde gedichten en de vordering van het zetwerk
12 augustus 1681

Kruistriomf

1-19

20 maart 1682

Paaschzang

120-121

5 mei 1682

Klinkdicht Van Huls

152

na 8 mei 1682

‘twee gedichten’

?

22 mei 1682

‘gedichten’

?

21 juli 1682

Grafdichten

218-238

19 november 1682

Lyktranen Schele

239-248

(17 maart 1683

Toren te Zwol

331-336 nog niet gezet)

24 juli 1684

‘gedichten’

?

december 1685

Poëzy

2. Kleine wijzigingen
In Vondels zoon en Vondels taal. Joannes Vollenhove en het Nederlands heb ik
één gedicht uit Vollenhoves bundel uitgegeven en van een uitvoerige inleiding en
van uitgebreid commentaar voorzien (Dibbets 1991). Het betreft ‘Aan de
Nederduitsche schryvers’, een didactisch gedicht dat in Poëzy te vinden is op p.
564-577 en dat een bijdrage van de ‘taal-kundige’ Vollenhove vormt op het gebied
van de geschiedenis van de Nederlandse spraakkunst. In het hierboven
gesignaleerde auteursexemplaar is in dit gedicht met een pen een gering aantal
wijzigingen aangebracht. Het betreft kleinigheden: 1) enkele malen werden de delen
van een voornaamwoordelijk bijwoord aaneengeschreven: rr. 205, 233, 311 van
mijn uitgave Waar toe werd Waartoe, r. 311 hier mê werd hiermê, 2) enkele zetfouten
werden hersteld: r. 227 Pisciaan werd Prisciaan, en in noot 5 (p. 567) werd accuativus
tot accusativus, 3) enkele woorden werden vervangen: r. 197 kiest werd schryft, r.
218 deênwe daar werd leiden wy, r. 257 en werd of, r. 298 meest diende voor trou
plaats te maken, en in r. 245 werd Op volgen zou door Te vinden waar vervangen,
en 4) één woord kwam te vervallen: r. 217 d'aaloutheit werd aaloutheit, r. 246 d'
onkunde werd onkunde. De regels 199-202 werden het ingrijpendst gewijzigd. De
tekst in de uitgave luidt:
teelt iemant kinders,
o

+

Hy genereertze, als waar het eerste iet minders.
Dees spreekstyl voegt by schepsel creatuur.
Stabiliteit, bestendigheit, en duur;

Deze regels gingen luiden:
teelt iemant kinders,
Hy procre-eertze, als waar het eerste iet minders.
Dees spreekstyl kiest moment voor ogenblik,
Voor schepsel creatuur, horreur voor schrik;
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Het probleem van het gebruik van bastaardwoorden werd hiermee wat aangedikt wat in de ogen van de schrijver een versterking van de passage zal hebben betekend
en voor ons de laatste twee regels verheldert. Al met al hebben deze correcties naar Vollenhoves mening wellicht verbeteringen in dubbele zin - niet veel te
betekenen: ze laten vooral zien dat Vollenhove aan zijn gedicht is blijven schaven.

3. Een leerdicht uitgebreid
Maar dat is niet alles wat de Leidse aanwinst met betrekking tot ‘Aan de
Nederduitsche schryvers‘ te bieden heeft. Een verrassing, die door Rentier (1995)
niet vermeld is, treffen we aan op een ingelegd, dubbelgevouwen blad papier, dat
aan beide zijden in twee kolommen beschreven is. Bovenaan kolom 1 staat: ‘Te
voegen by myn gedicht AAN DE NEDERDUITSCHE SCHRYVERS onder het Mengeldicht
der gedrukte Poezye, pag. 571. Na den 25 regel en de woorden heel kracht en
vruchteloos’, en boven kolom 3 ‘In 't zelve gedicht by te voegen Pag. 572, na den
13 regel en de woorden geen Aristarch te ziften’. Vollenhove verschaft hier dus de
informatie dat deze twee fragmenten door hemzelf vervaardigd zijn en moeten
worden ingelast in zijn genoemde gedicht dat in de bundel onder de ‘Mengeldichten’
is opgenomen. Het gaat om 28 + 16 regels; slechts vijf ervan bevatten geen
marginale of interlineaire varianten, in de overige 39 biedt Vollenhove zichzelf of
zijn Aristarchus één of meer keuzes. Zo is in de eerste regel van het eerste fragment,
die oorspronkelijk ‘Men spreekt, om iet naawkeurig te beperken,’ luidde, direkt boven
‘naawkeurig’ ‘op 't naawste’ geschreven en daarboven ‘gewisser’, en onder hetzelfde
‘naawkeurig’ ‘met nadruk’, daaronder ‘byzonders’, en weer daaronder ‘te wyzen,’,
zodat een zestal mogelijkheden op papier is gezet, waaruit niet gekozen werd. Wat
verderop in hetzelfde fragment zien we in de regel die aanvankelijk ‘Hoewel men
strax het zelve niet herhaalt?’ was, boven ‘strax’ ‘voort’ en onder ‘strax’ ‘staag’
genoteerd, terwijl in de marge ‘Schoon 't zelve staag’ staat, met boven ‘staag’ ‘strax’
en onder ‘staag’ ‘altoos’ geschreven. En onder ‘Maar walgt myn oor met smakeloos
geluit’ is vermeld ‘walgtme, als spys, die laf is, door 't’ (met onder ‘door’ ‘in’), waarbij
in de marge ‘Maar dit verveelt myn oor met zyn geluit,’. Bij de interlineaire keuzes
is nagenoeg steeds door middel van lijnen aangegeven voor welk tekstfragment ze
als alternatief dienen. Door deze talrijke varianten vertoont dit handschrift grote
r

overeenkomst met wat Spex in zijn voorwoord (p. **4 ) heeft opgemerkt ten aanzien
van de gedichten die hij in handschrift of in gedrukte vorm kreeg aangereikt voor
Kruistriomf en gezangen (1750):
Met eene ongelooflyke verscheidenheit van bewoordingen, gelyk de
Dichter daertoe eenen ryken schat aen de hant hadde, vonden wy zyne
gedachten dikwyls uitgedrukt, en zulks niet alleen enkele woorden, maer
ook wel geheele vaerzen, of rymregels verscheidentlyk gestelt.
Het is onbekend uit welke tijd deze uitbreidingen stammen. Heeft Vollenhove
misschien nog geprobeerd om de al gezette tekst nog aan te vullen en hebben
Aaltsen en Boom geweigerd daaraan mee te werken? Of zijn de twee fragmenten
bedoeld
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geweest voor een druk van Vollenhoves poëzie, wellicht een herdruk van (een
selectie uit) de editie van 1685/6 met herzieningen en aangevuld met na 1685
geschreven gedichten? Dan zou het de uitgave van ‘losse mengelstoffen’ geweest
kunnen zijn, die Vollenhove en de drukker en uitgever François Halma overeen
waren gekomen en die einde 1707 in de versukkeling was geraakt, tot groot
ongenoegen van de inmiddels zevenenzeventigjarige emeritus-predikant:
Onderwijle, eerwaarde Heer, zoude het mij eene knagende smert zijn,
indien ik toevalliglijk iets tot vermindering haarer vernoeginge toebragte.
En zeker het woordt, niet buiten reden [onopzettelijk] van Uw Eerw.
gebruikt, dat ik haar, in het drukken harer poëzie, en heilige liederen,
zoude te leur stellen, is mij als een donderslag op het harte gevallen;
weshalven ik over de voorgaande schoorvoeting [aarzeling] heuschelijk
[oprecht] ontschuldiging verzoeke; en daar bij ('t is mij louter ernst) dat,
indien hr. Limburg een bequaame Augustijn letter heeft, hoe niewer en
scherper, hoe liever, Uw Eerw. hem zonder verder verzuim copije van
hare Poëzie geeft; om een aanvang van drukken te maaken, op dezelve
wijze, als haar eerste deel bij Boom is gedrukt,
schreef Halma tenminste in een brief van 31 december 1707 aan Vollenhove (UB
Leiden, sign. BPL 885), waarin verder sprake is van een geplande oplage van 500
à 600 exemplaren, waarvan Vollenhove er 50 zou bekomen. Mede door het overlijden
van Vollenhove op 14 maart 1708 zal deze uitgave niet zijn gerealiseerd. Jacob
Spex, die zijn ‘bloemlezing’ Kruistriomf en gezangen (1750) samengesteld heeft op
verzoek (en dus ongetwijfeld met de medewerking) van de erfgenaam van
Vollenhoves nagelaten papieren bescheiden: Joannes Vollenhove (?-1755), kleinzoon
v

van de dichter, heeft in zijn voorwoord (p. **2 ) gewaagd van een uitgave
voorbereidende activiteiten aan het einde van 's dichters leven en verband gelegd
- wellicht op grond van mededelingen uit de familiekring - tussen het overlijden van
de auteur en het staken van de werkzaamheden:
Door de Dichter zelf zyn alle de Gezangen geschikt in die orde gelyk ze
volgen; ook heeft hy de stukken die in zyne uitgegeven Poëzy in den jaere
1686. gedrukt waren, op een nieu overzien, merkelyk [aanzienlijk] hier
en daer verandert, en veelsins verbetert: alles met dien toelegh [bedoeling]
om deze vruchkten des vernufts en zyne andere dichtwerken, indien hem
de hemel nogh eenigen tydt het leven gerekt hadde, den dichtlievenden
Nederlanderen in eenen tweeden en grotelyks vermeerderden druk mede
te deelen.
Het laat zich aanzien dat Pieter de la Ruë (1695-1770) de voor deze druk gereed
gemaakte gedichten en zeker ‘het algemeen Register, naar welks ontwerp de heer
digter zelf van gedagten was geweest zijne digtstukken in het ligt te geeven’ onder
ogen heeft gehad toen hij in augustus 1731 een bezoek bracht aan Jacobus
(1669-1743), de zoon ‘van den godsgeleerden Puikdigter Vollenhove’. In zijn
beschrijving (zie Post 1993:413) heeft deze onder andere vermeld:
Wat nu het schrift aangaat, dat was dus. Van yder gedigt (waarby de tyd
der geboorte aangetekend stond) was 'er de minute of de klad (die zeker,
door slegte letteren en oneindige veranderingen moeilijk t'ontwarren
scheen) dog daarby ook het in 't net uitgeschreven blad, dat zeer duidelyk
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te leezen, en daaruit in druk te brengen was: alleenlyk vondmen hier ook
nog al dikwyls, dog zeer leesbaar, een en 't zelfde woord of regel op twee
of drieërleïe wyze ter keure gesteld.
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Deze laatste informatie is geheel van toepassing op de fragmenten waarmee ‘Aan
de Nederduitsche schryvers’ moest worden uitgebreid. We hebben hier dan ook te
maken met een tekst die geheel voldoet aan wat De la Ruë als een ‘netversie’ heeft
gekwalificeerd.

4. De toevoegingen
Het fragment van 28 regels zou volgens de aanwijzing moeten worden ingelast
achter r. 174. Door deze plaatsing wordt in het gedicht de regelmatige afwisseling
van staande en slepende rijmparen van jambische vijfvoeters niet doorbroken. In
de voorafgaande passage (r. 121 e.v.) heeft Vollenhove het overbodig gebruik van
woorden aan de kaak gesteld, in rr. 167-174 dat van zynde (‘met dapperheit verricht
zynde’ etc.). Ook in de toevoeging is het overtollig gebruik van woorden aan de
orde: van het aanwijzend voornaamwoord de zelve/'t zelve en van het bepaling
aankondigend voornaamwoord de geen. Misschien zou de opneming van het
fragment na r. 120 of r. 146 onze voorkeur hebben gekregen, aangezien daar van
andere voornaamwoorden sprake is geweest. Maar meer nog lijkt een stukje van
de passage over de voornaamwoorden een corrigerende herneming van een deel
van de aantekening 6 die Vollenhove bij r. 75 van de gedrukte tekst had geplaatst:
Een ander woort is de zelve, voor idem en eadem by ons genomen, daar
zo licht niet in gedoolt wort.
Sterk is de overeenkomst tussen wat toegevoegd is omtrent het aanwijzend
r

voornaamwoord en een detail (13 ) uit Vollenhoves ‘Taalgebreken, of verkeerde
navolgingen der Hebreewsche, Grieksche, of Latynsche tale, of spreekwyzen, die
men met reden mogt schuwen, of verdenken’, in handschrift toegevoegd aan
Vollenhoves exemplaar (thans UB Amsterdam, sign. 6 F 1) van de Aanleidinog tot
de Nederduitsche taal (Amsterdam: Gerardus Borstius, 1703), anoniem verschenen
maar van de hand van de Assense dominee Jacobus Nylöe (1670-1714; zie Dibbets
1991:29, 94 en De Bonth en Dibbets 1995:19-30):

De zelve en het zelve dient wel, om nodig onderscheit van enen anderen,
of iet anders te melden; maar wort duizentmaal walgelyk gebruikt, daar
de persoon, waarvan gesproken is, door hy of hem, zy of haar, het werk,
alrede genoemt, door dit of dat, of anders, licht kenbaar is.
En met betrekking tot het bepaling aankondigend voornaamwoord zien we in
v

diezelfde ‘Taalgebreken’ (13 ) de notitie (vgl. het gebruik van de woorden ‘kracht
en klem’ in de toevoeging):

De gene, de welke, zyn slechte woorden, hoewel by Hooft ook gebruikt,
en ontelbaar op den predikstoel gehoort. Vondel schuwtze met reden.
Voor de gene zyn lichtelyk woorden van meer kracht en klem te vinden:
of men kan hier en daar de gene, als onnodig, beter zonder veranderinge
heel missen.
De verwijzing naar Vondels afschuw herinnert ongetwijfeld aan Vollenhoves ‘Vragen
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aan den Here J.v. Vondel voorgestelt. Hoe te noemen in goet Nederduitsch?’, die
ook bij het Amsterdamse exemplaar van Nylöe's werk zijn bijgebonden; bij ‘De gene
r

die // het gene’ heeft Vollenhove uit Vondels mond ‘Te mijden’ opgetekend (1 ; vgl.
v

ook 1 waar van het aan Vondel ter beoordeling voorgelegde ‘degene, die’ het eerste
woord is doorgehaald).
Fragment 2 diende achter r. 192 zijn plaats te krijgen. Hiermee wordt opnieuw het
rijmschema niet doorbroken. Deze inlas vormt een toelichting bij de rr. 189-192,
waar Vollenhove, zonder nadere uitwerking en voorbeelden te verschaffen, heeft
opgemerkt dat in proza vaak meer woorden worden gebruikt terwijl er met één woord
kan worden volstaan:
o

+

Hoe hore ik, daar een woort de zaak bediedt,
Noch ruim zo ongerymt myn oorverdriet
Aan twee of meer in rymeloze schriften,
o

+

één

+

Als stonden die geen' Aristarch te ziften !

+

behoorden die niet door
een Aristarchus te worden
uitgezeefd

De vraag ‘Wat schriften?’ waar het tweede fragment mee opent, sluit bij ‘rymeloze
schriften’ van r. 191 aan. In concreto wordt in fragment 2 het gebruik in geschreven
taal afgewezen van gehadt waar dat door niemand gebruikt (gezegd? zie ook Dibbets
1989) wordt (‘dat iemant een zaak verrecht heeft of had gehadt’), en van
werkwoorden als komen en gaan wanneer die niet slechts als werkwoord van
beweging hebben afgedaan maar zelfs hun hulpwerkwoordelijke ingressieve of
inchoatieve betekenis geheel hebben verloren (‘Daar komt een groot Profeet u
onderwyzen’ = ‘daar onderwijst’ etc.). De kwestie van het overtollige gehadt is in de
r

genoemde ‘Taalgebreken’ eveneens aan de orde (13 ), maar niet het gewraakte
gebruik van komen en gaan:
't Luidt lelyk, dat iemant iet gedaan heeft gehadt, of hadde gehadt. Wat
geeft daar gehadt tot kracht of klaarheit van den zin?
Gezien de aangeboden varianten stond voor Vollenhove de definitieve versie van
zijn aanvullingen nog geenszins vast; zelf heeft hij geen keuzes aangegeven en
ook die van een van zijn dichtervrienden is ons niet overgeleverd. Voor de
twintigsteeeuwse editor die de tekst in een leesbare versie wil aanbieden, is de
beslissing misschien nog moeilijker dan voor Spex, die zich in Kruistriomf en
** r

gezangen (1750) door zijn intuïtie heeft laten leiden (p. 4 ):
over welke verschillende vaerzen en bewoordingen wy telkens, naer
den zin in welken zy voorquamen, en den meer- of minderen nadruk of
Poëetschen zwier dien zy hadden, de keuze met oordeel hebben trachten
te doen.
In deze uitgave van de twee fragmenten die Vollenhove aan zijn taalkundige
gedicht ‘Aan de Nederduitsche schryvers’ heeft willen toevoegen, heb ik steeds
gekozen voor de versie die de dichter blijkbaar als eerste heeft genoteerd: op de
regel; uiteraard zijn doorhalingen van woorden op de regel gerespecteerd. Dat hoeft
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natuurlijk niet te betekenen dat die versie de eerste is geweest die Vollenhove te
binnen is geschoten, laat staan dat ze zijn uiteindelijke keuze zou zijn geweest.
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De zijkanten van het blad papier waarop de toevoegingen zijn geschreven, zijn
afgebrokkeld, wat hier en daar tot tekstverlies heeft geleid; wat met (betrekkelijke)
zekerheid kon worden aangevuld, is hieronder tussen vierkante haken geplaatst:
alleen in regel 2 van fragment 2 (verder 2.2 etc.) gevoel ik lichte twijfel. In de uitgave
zijn de door Vollenhove onderstreepte woorden gecursiveerd. Ter rechterzijde zijn
woorden uit de tekst toegelicht.

Fragment 1
Te voegen by myn gedicht
AAN DE NEDERDUITSCHE SCHRY[VERS,]
onder het Mengeldicht der gedrukte
Poezye, pag. 571.
Na den 25 regel en de woorden heel
kracht en vruchteloos.
o

+

Men spreekt, om iet naawkeurig te beperk[en] [,]
Van 't zelve goet of quaat, de zelve werken.

+

af te palen

o+

De zelve man of vrou wort dus met reên
o

o

+

+

terecht

Klaar uitgedrukt: zo meent men anders g[een .]
5 Maar van de zelve, of 't zelve blykt te zelden

+

helder; geen ander

o

+

Het recht gebruik, daar 't geen verschil komt meld[en]
o

+

o+

correct

Van iemant, of iet anders. d'Arbeit slaaft
o

o

+

+

ten opzichte van; put zich
uit
+
spant; weinig
+
in

En slooft zich met een taal, te slecht bescha[aft,]
o

+

Vergeefs af , daar dit zelve woort onendig
10 Herschreven wort: als of men dus nootwendi[g]
o

+

Persoon of zaak, om misverstant t'ontvliên [,]
o

+

Staag op een niew den lezer most bediên [.]
Noem eens een' mensch, wie zal 't voor andren nemen,
o

o

+

Al schuwt men van den zelven lang te temen ?

mijdt; spreken

+

+

Hoewel men strax het zelve niet herhaalt?
o

+

Daar het, of dit, of dat alleen zo vaardig
Op 't werk zou slaan, een mensch wel ruim zo aardig
o+

Door hem of haar verstaan wiert. Zeker 't waar

Het zou waarachtig zijn

o

+

't Woort geen of gene ontkent, geensins te laken ,
o

+

Verscheidenheit van menschen, of van zaken;
o

+

Maar walgt myn oor met smakeloos geluit
o

+

Daar 't overschiet , en niet met al beduidt.
25 Een schryver, die zyn bladen wil stoffereno+
o

ondubbelzinnig; vergist
zich
+
meteen
+
terwijl toch
+

20 Een nettero styl, en echtero even klaar.+

o

verkeerd begrip te
vermijden
+
duidelijkheid verschaffen
+

15 En is een werk klaar uito genoemt, wie faalto,+
o

+

o

+

Met kennis , kan de gene licht ontberen .
Hy veegt dit uit, als nodeloos, of hem
Behaagt hier voor een woort van kracht en klem.
Poeten zelfs enz.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

+

fraaier; toch

+

af te keuren

+

onderscheid wat betreft

+

staat tegen; slap, laf

+

overbodig is

+

verfraaien

+

met inzicht; gemakkelijk
missen
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Fragment 2
In 't zelve gedicht by te voegen
Pag. 572, na den 13 regel en
de woorden geen' Aristarch te
ziften.
o+

Wat schriften? daar zich Themis heiligdo[m]
Of stadt, of staat van dient. Men pronkt[ze alom]
Met klanken op, die gansch onnut, by nieman[t]

+

de Apollotempel te
Delphoi

o

+

Schier gangbaar zyn, met slecht verhaal , d[at] iema[nt]
5 Een zaak verrecht of heeft of had gehadt [.]
o

+

eenvoudigweg

+

O smetten van zo menig deftig bladt!
Wie moet van dit onnut gehadt niet gruw[en,]

+

verheven

o

+

Wie zulk een pest van zuivre spraak niet schuwen [?]
o

+

+

vermijden

Niet minder spilt men ydle galmen in

+

10 't Ontvouwen van des hemelso wit, en zin[.]+
Daar komt een groot Profeet u onderwyzen.
d'Apostel komt iet laken, komt iet pryzen[.]
Hy komt doorgaans in brieven van zyn han[t,]
Als quam hy uit een stadt gereist, of lant.
15 Hoe komt hier komt te pas? wort zoo niet grondigo+
o

o

o

t.w. de predikanten

+

Gods

+

+

(wsch) zonder komt; zeer

Een text verklaart ? en luidt dit niet spitsvondig ?

+

verhelderd, gezuiverd;
klinkt; scherpzinnig, helder

5. Aandacht voor de stijl
Het valt op dat Vollenhove in de twee toevoegingen de helderheid die de taal moet
bieden, de stijldeugd perspicuitas, zo'n ruime plaats heeft gegeven. Dat is al het
geval in regel 1 van fragment 1 (verder 1.1 etc.), waar sprake is van ‘naawkeurig te
beperken’ en waar als alternatieven voor naawkeurig o.a. ‘op 't naawste’ en ‘gewisser’
(‘met groter precisie’) vermeld zijn. Die beoogde helderheid wordt steeds opnieuw
naar voren geschoven, soms door het ontkennen van duisterheid of obscuritas: ‘om
misverstant t'ontvliên’ (1.11), ‘wie zal 't verhaal misnemen’ en ‘wie zal 't averecht
nemen’ (varianten 1.13), ‘wie faalt’ met het alternatief ‘wie dwaalt’ (1.15), ‘verstaan
wiert’ (1.19), en het duidelijkst in het gebruik van klaar (‘helder’; 1.4, 1.15, 1.20,
2.16). Andere klassieke idealen, die in de gedrukte versie van het gedicht ook al
werden beleden (Jansen 1995:404-414) maar naar verhouding in veel mindere
mate, zijn eveneens gepropageerd:
- brevitas (‘beknoptheid, bondigheid’), waarbinnen voor overbodige woorden geen
plaats is, ter sprake gebracht in de varianten ‘of dat zo kort en vaardig’ (1.17) en ‘'t
waar Beknopter spraak’ (1.19-20), in ‘Daar 't overschiet, en niet met al beduidt’
(1.24), ‘nodeloos’ en zijn variant ‘heel onnut’ (1.27), ‘klanken..., die gansch onnut’
(2.3), ‘dit onnut gehadt’ (2.7), ‘spilt men ydle galmen’ (2.9), en in de variant ‘wort zo
niet bondig Een text verklaart’, ‘luidt dit niet net en bondig’ (2.15-16);
- ornatus, waarbij de fraaiheid, de sierlijkheid van taal voorop staat. In de
fragmenten her-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

255
inneren daaraan: ‘te slecht beschaaft’ en de alternatieven ‘een’ schryfstyl/spreekstyl
onbeschaaft' (1.8), ‘een netter styl’ (1.20), ‘een smakeloos geluit’ en de variant
‘walgtme, als spys, die laf [flauw] is’ (1.23), ‘stofferen’ (1.25), ‘men pronktze’ en de
variant ‘men siertse’ (2.2), ‘smetten van zo menig deftig bladt’ (2.6). Vollenhove
heeft hiermee Jansen (1995:407) op zijn wensen bediend, die immers schrijft: ‘Over
de derde stijlkwaliteit, de dignitas ofwel de ornatus, horen we weinig bij de Hollander
[...]’;
- puritas (‘zuiverheid’, m.n. van de woorden), strijdig met de al vermelde
perspicuitas, waaraan de hierboven (zie 2) vermelde wijziging van rr. 199-202
herinnert alsmede ‘pest der zuivre spraak’ (2.8).

6. Nogmaals: de datering
In paragraaf 4 heb ik enkele overeenkomsten tussen Vollenhoves handschriftelijke
toevoegingen aan ‘Aan de Nederduitsche schryvers’ en de ‘Taalgebreken’ onder
de aandacht gebracht. In de laatstgenoemde notities wordt enkele malen aan
Moonens grammatica gerefereerd: ‘Dit behaagt Vondel doorgaans, en Monen ook
r

in zyne Spraakkunst’ aan het einde van 14 , waar gezien de positionering op de
bladzijde van een latere toevoeging sprake zou kunnen zijn, en in de doorlopende
v

tekst van 14 : ‘den tytel van Monens spraakkunst’ en ‘[...] behaagt den here Monen
ook beter dan [...]’. Het komt me voor dat Vollenhove hier niet naar een
handschriftelijke, maar naar de gedrukte versie van Moonens boek verwijst. Dat
houdt in dat deze versie van de ‘Taalgebreken’ uit 1706, het jaar waarin Moonens
Nederduitsche spraekkunst bij Halma in Amsterdam verschenen is, uit 1707 of de
eerste maanden van 1708 (Vollenhove overleed op 14 maart van dat jaar) moet
stammen. Ik acht het niet uitgesloten dat Vollenhove zich voor de ‘Taalgebreken’
heeft laten inspireren door Nylöe's Aanleiding. De verschijning van dit boekje zal
Vollenhove hebben verrast, zoals blijkt uit een brief d.d. 11 augustus 1703 van de
auteur aan de Haagse hofpredikant: ‘Ik neme de vrijheit Uw Eerw. hier iet te zenden
dat mogelijk van mij minst verwagt wort’. En in die Aanleiding komen de vier
onderwerpen die Vollenhove in zijn toevoegingen heeft aangesneden, alle vier ter
sprake: de zelve op p. 29 (in het Amsterdamse exemplaar met een aantekening
van Vollenhove: ‘Deze NB lelyke taalfout wort met recht bestraft, hoewel vry wat
gemeen’), de gene die op p. 41 (Vollenhoves aantekening: ‘Deze slordige taal is
waarlyk te schuwen. In stê van gene kan men dikwils een substantyf naamwoort
zetten’), gehadt op p. 5, evenals komen (niet gaan). Zou Vollenhove, taalkundige
leidsman van Nylöe, zich voor (een deel van) zijn ‘Taalgebreken’ en voor zijn
toevoegingen aan ‘Aan de Nederduitsche schryvers’ hebben laten inspireren door
opmerkingen uit de Aanleiding? Dat zou gebeurd kunnen zijn toen Nylöe hem
meedeelde, in een brief van 8 januari 1707, dat zijn stijlboekje zou worden herdrukt,
en hem vroeg: ‘indien Uw Eerw. hierin nog wat te veranderen of by te voegen heeft,
verzoeke dat Uw Eerw. my zulx gelieve mede te delen’. Dan zijn we, opnieuw, in
het jaar 1707 beland, het jaar waarin Vollenhove en Halma voorbereidingen hebben
getroffen om poëzie van de eerstgenoemde uit te geven (zie 3): gedeelten uit de
(proza-) ‘Taalgebreken’ kan hij geschikt hebben bevonden om, na berijming, te
worden ingelast in het didactische gedicht.
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7. Slot
Het pas aangekochte auteursexemplaar van Vollenhoves Poëzy, thans in de
Universiteitsbibliotheek van Leiden (sign. 1499 A 30) te raadplegen, is niet alleen
curieus doordat het een ten dele ander titelblad bezit dan de overige bekende
exemplaren van het werk: het is van literair belang doordat de auteur er zijn
aanvullingen, verbeteringen en sporen van onzekerheid omtrent de woordkeus in
heeft achtergelaten. Binnen de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde is het
een waardevol boek door de aanwezigheid van een los blad papier met toevoegingen
in handschrift aan Vollenhoves taalkundig leerdicht ‘Aan de Nederduitsche schryvers’,
die wellicht geschreven zijn in de jaren 1706-1708. Dit blad laat in de vorm van de
talrijke varianten waaruit geen keuze is bepaald, overduidelijk zien hoe Vollenhove
heeft geworsteld met de verwoording van zijn gedachten, een aspect dat in deze
bijdrage slechts is aangestipt. De inhoud ervan illustreert helder wat in ‘Aan de
Nederduitsche schryvers’ al naar voren was gebracht: Vollenhoves overtuiging dat
het gebruik van overbodige woorden de stijldeugden in de weg staat die een taal
eigen dienen te zijn: helderheid, beknoptheid, sierlijkheid en zuiverheid. Die
stijldeugden heeft hij beoefend, en het resultaat ervan heeft Spex in het voorwoord
r

tot Kruistriomf en gezangen (1750: **1 ) gebracht tot de uitspraak: ‘Zuiverheit van
taele en kunst van poëzye gaen hier met alle haere bevalligheden verzelt’.
Taal-kundigheid en dichterlijk vermogen waren twee van de talenten waarmee men
de predikant Vollenhove begiftigd achtte.

Adres van de auteur: Vakgroep Nederlands K.U.N., Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
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Olf Praamstra
De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde
Een afbakening van het corpus
Abstract - When in 1972 Rob Nieuwenhuys published his work Oost-Indische Spiegel,
he defined in essence what was to become a new literature: the literature of the
Dutch East Indies. This literature was the product of Dutch writers who had lived in
the Dutch East Indies, and was therefore limited in space and time. It was, also
according to Nieuwenhuys, a literature that developed rather distinctive characteristics
due to the complete absence of a literary tradition. These two characteristics which
Nieuwenhuys uses to identify the literature of the Dutch East Indies have been
severely criticized over the years. The criticism has given rise to a debate which
challenges the very existence of this literarature. This article argues in defence of
an independent approach to the literature of the Dutch East Indies. However, hearing
in mind the criticism leveled against Nieuwenhuys, a considerable lirnitation of the
corpus is proposed.

Inleiding
Het is een merkwaardig en paradoxaal verschijnsel dat de Indisch-Nederlandse
letterkunde zich sinds 1972 in een toenemende belangstelling mag verheugen, maar
tegelijkertijd meer en meer omstreden raakt. Wie dit verschijnsel wil verklaren, stuit
telkens op de naam van één man: Rob Nieuwenhuys. Toen hij in 1972 zijn
Oost-Indische Spiegel publiceerde, zette hij deze literatuur op de kaart van
Nederland. Tot die tijd was de Indische letterkunde, in de woorden van Gerard
Termorshuizen, niet meer dan ‘een exotisch stiefkind binnen de
literatuurgeschiedenis’ geweest; een stiefkind dat rond 1970 zo verwaarloosd was
dat men er nauwelijks nog oog voor had. Op een enkele uitzondering na bestond
er van de kant van de literatuurgeschiedenis geen belangstelling voor de Indische
of koloniale literatuur. Die enkele uitzonderingen zijn Jan ten Brink met zijn
Geschiedenis der Nederlandse letterkunde uit 1897, en Gerard Brom met het in
1931 verschenen Java in onze kunst, al is dat laatste boek natuurlijk geen
1
literatuurgeschiedenis in strikte zin. Toen Nieuwenhuys zijn Oost-Indische Spiegel
schreef, had hij dus zijn handen vrij. Dat gaf hem de gelegenheid het corpus te
omschrijven en de grenzen ervan te bepalen. Hij heeft dat gedaan op een manier
die wel tegenspraak moest uitlokken.
Indisch-Nederlandse letterkunde, zo benadrukt Nieuwenhuys in de inleiding van
zijn boek, is iets heel anders dan Nederlandse letterkunde. Dat anderszijn vloeit
voort uit de koloniale samenleving: ambtenaren, militairen en ondernemers riepen
in wisselwerking met de oorspronkelijke Aziatische bewoners een heel eigen
maatschappij in het leven. Nieuwenhuys:
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De Europese samenleving in Indië [...] was en bleef een andere dan die
in het moederland. In deze andere, in de loop der tijden veranderende
maatschappijvorm, ligt de sleutel voor ons begrip van een in het
Nederlands geschreven letterkunde met andere onderwerpen en thema's
2
en andere verschijningsvormen dan de moederlandse.
De enige overeenkomst tussen de Nederlandse en de Indisch-Nederlandse
letterkunde is de taal. Verder gaat het om twee afzonderlijke literaturen, die ieder
aanspraak maken op hun eigen geschiedenis. Het is onmogelijk de Indische
letterkunde als onderdeel van de Nederlandse te beschrijven. De taal mag dan
dezelfde zijn, de schrijvers zijn anders. Het zijn wel Nederlanders, maar Nederlanders
die in de kolonie geboren zijn of daar tenminste enige tijd hebben doorgebracht. Dit
standpunt van Nieuwenhuys betekent dat de Indisch-Nederlandse letterkunde een
afgesloten literatuur is, beperkt in ruimte en tijd. Het is de literatuur van Nederlandse
schrijvers die deel hebben uitgemaakt van de Nederlands-Indische samenleving.
In de tweede plaats is het volgens Nieuwenhuys een literatuur met een eigen
ontwikkeling en kenmerken. Hij verklaart dit uit het ontbreken van een literaire traditie
en van een literair klimaat, wat weer nauw samenhangt met de structuur van de
samenleving: daarin was geen plaats voor letterkundigen. De schrijvers van de
Indische letterkunde waren ambtenaren, planters, gouvernantes etc., die zich weinig
tot niets aantrokken van de literaire voorschriften en tradities uit het moederland.
De Indische letterkunde heeft zich ontwikkeld uit de ‘brief naar huis’, met als gevolg
een sterke nadruk op de inhoud, op het verhaal, en doorgaans geschreven in een
stijl die dicht bij de gewone spreektaal ligt. Deze afkomst van de Indische letterkunde
openbaart zich ook in de aanwezigheid van veel niet-literaire genres: memoires,
brieven, dagboeken, reisverslagen, natuurkundige en historische werken. Tot de
Indische letterkunde, concludeert Nieuwenhuys, ‘behoren litteraire en niet-litteraire
genres’, sterker nog er is zelfs sprake van ‘een lichte voorkeur voor de niet-litteraire
3
genres.’
De door Nieuwenhuys aan de Indische letterkunde toegekende eigenschappen
- het gesloten karakter en de eigensoortige literaire ontwikkeling en kenmerken -,
rechtvaardigen voor hem een afzonderlijke behandeling ervan. In de loop der tijd is
er echter op deze door Nieuwenhuys gesignaleerde eigenschappen de nodige kritiek
geuit. Daarmee werd ook het bestaan van een afzonderlijke Indische letterkunde
ter discussie gesteld.

Het gesloten karakter
Dat er kritiek zou komen op het gesloten karakter van de Indische literatuur viel te
voorzien. Nieuwenhuys had zelf al moeite met zijn criterium dat een Indische schrijver
Nederlands-Indië uit eigen ervaring moest kennen. Zo ruimt hij in zijn Oost-Indische
Spiegel plaats in voor schrijvers als Onno Zwier van Haren en W.J. Hofdijk, die wel
over Indië hebben geschreven, maar nooit een voet op Indische bodem hebben
gezet. Dit inconsequente gedrag opende de weg voor andere schrijvers; in de eerste
plaats voor auteurs die te laat geboren waren om de kolonie nog werkelijk te hebben
meegemaakt, maar schreven vanuit een Indische achtergrond. In een toespraak uit
1985, waarin Nieuwenhuys ingaat op de ontstaansgeschiedenis en de ont-
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vangst van zijn boek, houdt hij bij een eventuele herdruk van de Oost-Indische
Spiegel nadrukkelijk plaats vrij voor wat hij noemt ‘een tweede generatie Indische
schrijvers’ waartoe hij Marion Bloem, Jill Stolk, Frans Lopulalan en Ernst Jansz
4
rekent. Nu is er na 1978 van de Oost-Indische Spiegel geen herdruk meer
verschenen, maar wel twee beknopte geschiedenissen van de Indische letterkunde
en daarin staan de genoemde auteurs, aangevuld met Adriaan van Dis, met naam
5
en werk vermeld. Zo kregen ook zij een plaatsje in het Indisch pantheon.
Nadat op die manier de deur die gesloten leek, steeds verder openging, zette
Peter van Zonneveld hem in 1990, tijdens een symposium over verleden en toekomst
van de Indische letteren, helemaal open. Tot de Indische letterkunde, stelde hij vast,
hoorde alles wat er in het Nederlands over Nederlands-Indië én Indonesië was
geschreven, en nog geschreven zou worden. Uit het verleden konden nu ook Jacob
van Lennep en E.J. Potgieter - ook in hun werk speelt Indië soms een rol - zich bij
het gezelschap voegen, en zelfs de Javaanse brieven (1992) van Kees Ruys, waarin
Indonesië beschreven wordt zonder enige verwijzing naar het koloniale verleden,
6
vallen binnen Van Zonnevelds definitie van de Indische letteren.
Kritiek op deze ruime omschrijving kwam van H.M.J. Maier. Terecht merkt hij op,
dat wie op deze manier Nederlands-Indië en Indonesië op een lijn stelt, weinig oog
heeft voor het onderscheid tussen koloniale en postkoloniale literatuur. Het is op
7
z'n minst verwarrend om daar zo achteloos aan voorbij te gaan. Dat dit uit de
Engelse literaire kritiek afkomstige onderscheid ook van toepassing is op de
Nederlands-Indische situatie, blijkt uit onderzoek naar het werk van de
bovengenoemde tweede generatie Indische schrijvers: het verschilt zozeer van het
werk uit de koloniale tijd dat het evenmin als dat van Ruys past in een geschiedenis
8
van de letterkunde van Nederlands-Indië. Tot welke onduidelijkheid zo'n ruime
interpretatie van de Indisch-Nederlandse letterkunde aanleiding kan geven,
demonstreert H.J. Boukema als hij zes recent verschenen boeken over
Nederlands-Indië en Indonesië onderzoekt op gemeenschapplijke kenmerken. Uit
dit onderzoek blijkt dat zo opgevat de Indische literatuur gereduceerd wordt tot een
9
verzameling boeken, die hooguit enige inhoudelijke overeenkomst vertonen.
Hoe terecht de kritiek van Maier op de ruime definitie van Van Zonneveld dus is,
toch verbindt hij daaraan niet de consequentie dat de Indisch-Nederlandse literatuur
een afgesloten letterkunde is. Zolang het onderwerp maar de koloniale samenleving
in Nederlands-Indië is, heeft Maier geen enkel bezwaar tegen werk van auteurs die
Indië niet uit eigen ervaring hebben gekend. Integendeel, hij ziet het als een verrijking
als Nederlandse schrijvers van naam die over Indië hebben geschreven zonder er
geweest te zijn, tot de Indische letterkunde zouden worden toegelaten. Hij geeft de
voorkeur aan een Indische literatuurgeschiedenis met auteurs uit de Nederlandse
canon als W.F. Hermans, Lucebert en F. Bordewijk boven één waarin - zoals nu
het geval is - P. Brooshooft, A.M. Courier dit Dubekart en H.T.M. Perelaer figureren.
Hij voelt dan ook niets voor het criterium van persoonlijke ervaring:
Moet een schrijver werkelijk in Indië zijn geweest om er over te mogen
schrijven? Met andere woorden, moet een schrijver in de dertiende eeuw
zijn geweest om een ridderroman van formaat te mogen schrijven? En
moet hij werkelijk op de maan zijn geweest
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om er een gedicht over te kunnen schrijven? Het is niet duidelijk waarom,
bijvoorbeeld, de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië niet een
10
voldoende inspiratiebron zou kunnen zijn [...].
Het zijn retorische vragen, die zijn eigen standpunt echter eerder ondermijnen dan
versterken. Niemand toch zal een twintigste-eeuwse roman die zich afspeelt in de
dertiende eeuw - hoe goed de auteur zich ook heeft gedocumenteerd - als
gelijkwaardig behandelen aan een tekst uit de dertiende eeuw zelf! Zulke teksten
zijn wezenlijk anders. Het criterium van persoonlijke ervaring is veel belangrijker
dan Maier suggereert. Dit blijkt ook uit de manier waarop R. Kousbroek de roman
Rubber van Madelon Székely-Lulofs verdedigt tegen de kritiek van Menno ter Braak,
die het boek niet alleen nagenoeg alle literaire waarde ontzegt, maar het bovendien
niet eens een ‘werkelijk Indische roman’ wil noemen. Wat deze roman volgens
Kousbroek tot een Indische roman en zelfs tot een hoogtepunt van de Indische
letterkunde maakt, is het ‘observatietalent’ van de schrijfster: zij beschrijft ‘een wereld
11
waarvan zij een deel was’. Waardering voor het ‘realisme’, voor de ‘authenticiteit’
is eveneens een constante in de kritiek op het werk van P.A. Daum. Wat zijn
tijdgenoten, en ook latere critici als E. du Perron en Ter Braak, in zijn romans
bewonderden, was dat hij de samenleving die hij beschreef van binnenuit kende,
12
hier was een insider aan het woord. Iemand die de Indische samenleving alleen
kent uit de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië wordt nooit een insider.
In plaats van de Indische letterkunde open te stellen voor iedereen die
Nederlands-Indië tot onderwerp van zijn boek maakt, stel ik daarom voor om de
omvang ervan juist in te perken door het criterium van persoonlijke ervaring veel
strikter toe te passen dan tot dusver is gedaan, ook door Nieuwenhuys zelf. Een
eventuele herdruk van de Oost-Indische Spiegel zou wat dat aangaat niet dikker,
maar juist dunner worden: voor Van Haren en Hofdijk is daarin geen plaats meer.

Literair of niet-literair?
Vanuit een heel andere invalshoek uit Siegfried Huigen kritiek op de Oost-Indische
13
Spiegel. Hij maakt bezwaar tegen het door Nieuwenhuys gesignaleerde
‘niet-literaire’ karakter van de Indische letterkunde; de toeschrijving ervan berust op
een cirkelredenering. Eerst had Nieuwenhuys zijn teksten op persoonlijke esthetische
voorkeuren geselecteerd - ‘Alles wat hij mooi vond werd Indische letterkunde en
14
wat hij slecht vond verdween als “literatuur” in de prullenbak’ - en vervolgens
constateerde hij dat de Indische letterkunde een erg ‘onliterair’ karakter had, zonder
te beseffen dat dit louter een gevolg was van zijn eigen constructie. Als uitweg voor
dit probleem kiest Huigen ervoor om het begrip literatuur te laten varen en alle
koloniale teksten in het onderzoek te betrekken: ‘slechte fictie, ethnologische
tractaten, historische studies, koloniale tijdschriften, stripverhalen en iconografisch
15
materiaal.’ Geïnspireerd door Edward Saids Orientalism (1978) is Huigen met
name geïnteresseerd in de beeldvorming of de representatie van de werkelijkheid
in deze teksten.
Niemand zal ontkennen dat dit een nuttig en belangwekkend onderzoek is, maar
met literatuurgeschiedenis heeft het weinig van doen; vandaar dat Huigen voor zijn
studieobject in plaats van literatuur de neutrale term ‘koloniaal discours’ introdu-
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ceert. Toch is het geen toeval dat hij zich bij de afbakening van zijn onderzoeksveld
afzet tegen de literatuuropvatting van Nieuwenhuys. Al bij de verschijning van de
Oost-Indische Spiegel werd als fundamenteel bezwaar tegen dit boek naar voren
gebracht, dat het balanceerde tussen literaire en sociaal-culturele
16
geschiedschrijving. En in het voetspoor van Nienwenhuys heeft deze
literatuursociologische benaderingswijze in de studie van de Indische letterkunde
17
onevenredig veel aandacht gekregen. Gelet op die traditie is het begrijpelijk en
ook verhelderend dat Huigen nu eenzijdig de nadruk legt op deze sociaal-historische
invalshoek, maar vanuit literair-historisch oogpunt is het onaanvaardbaar om de
esthetische aspecten zozeer te veronachtzamen. De Indische literatuur zou dan
18
alleen nog maar om zijn documentaire waarde gelezen worden.
Eén van de esthetische aspecten, of literaire kenmerken, waardoor, volgens
Nieuwenhuys, de Indische letterkunde zich van de Nederlandse onderscheidde was
de stijl: er is in het Indische proza sprake van een verteltraditie, een nadruk op een
directe verhaaltrant, die veel minder ‘literair’ was dan het proza dat in het moederland
geschreven werd. Dit is geen uitvinding van Nieuwenhuys. Uit onderzoek naar de
receptie van Indische romans in het fin de siècle bleek dat recensenten ze vaak als
minder of zelfs niet-literair beoordeelden. Daarmee bedoelden ze dat Indische
auteurs veel minder gebruik maakten van literaire middelen dan hun Nederlandse
collega's: in het proza van de laatsten draaide alles om literaire beschrijving en was
19
het verhalende element nagenoeg afwezig.
Het verhalende, het spreektaalachtige - door Nieuwenhuys in navolging van E.
du Perron ook wel ‘parlando’ genoemd - is onmiskenbaar een eigenschap van veel
Indisch proza, maar Nieuwenhuys overdrijft wanneer hij dit tot het
gemeenschappelijke kenmerk van de hele Indische literatuur uitroept, als hij alle
Indische schrijvers in een Indische of Indonesische verteltraditie wil plaatsen. Maier
ergert zich hieraan: als Nieuwenhuys Maria Dermoût uitsluitend vanuit dit perspectief
wil bezien - Nieuwenhuys: ‘men kan zich haar wijze van schrijven niet zonder de
Indonesische verteltraditie indenken’ -, dan maakt hij zich schuldig aan een
simplificatie die de kwaliteiten van haar schrijverschap geen recht doet en het zicht
op haar werk vertroebelt. Bang is Maier vervolgens vooral voor de consequentie
die Nieuwenhuys aan deze karakterisering verbindt: ‘ze is geen echte Nederlandse
schrijfster.’ Op die manier sluit hij haar - en met haar al die andere ‘vertellende’
schrijvers - uit van de Nederlandse letterkunde. Zo'n benadering leidt volgens hem
tot gettovorming: een aantal teksten wordt in een hokje opgeborgen en mag maar
20
op één manier gelezen worden.

Indische of Nederlandse letterkunde
Maiers angst voor gettovorming is zo sterk, dat hij ervoor pleit om dat getto dan
maar zo groot mogelijk te maken, of - met andere woorden - het begrip Indische
letterkunde aanzienlijk te verruimen: voor hem is Indische literatuur de verzamelnaam
voor alle teksten die tot de Nederlandstalige literatuur worden gerekend en op
enigerlei wijze aan Indië raken, inclusief Nederlandse vertalingen van dergelijke
teksten, die oorspronkelijk in een andere taal geschreven zijn. Zijn ideaal is een lite-
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ratuurgeschiedenis, waarin Dermoût, Bordewijk en Pramoedya Ananta Toer samen
21
voorkomen.
Dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar praktisch is het niet. Hiervoor heb ik al
gewezen op het belang van het criterium van persoonlijke ervaring, terwijl het
opnemen van vertalingen om problemen vráágt. Waarom dan niet ook teksten die
toevallig nog niet in het Nederlands zijn vertaald, maar wel op hetzelfde onderwerp
betrekking hebben? Eerder al vroeg Edy Seriese zich enigszins verontwaardigd af
waarom de Maleistalige letterkunde die voortkwam uit de Indische of
Mestiezen-cultuur door Nieuwenhuys buiten zijn Oost-Indische Spiegel werd
gehouden. Zij hekelde in dat verband de ondertitel van zijn werk - ‘Wat Nederlandse
schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der
compagnie tot op heden’ - en bestempelde het boek vanwege de exclusieve
gerichtheid op Nederlanders als koloniaal. Een gevolg ervan was ook dat het
handjevol Indonesische schrijvers, dat oorspronkelijk in het Nederlands schreef, in
de Oost-Indische Spiegel slechts minimaal aandacht kreeg, en er strikt genomen
22
niet eens in thuishoorde.
Wat dat laatste betreft heeft ze gelijk: niet de nationaliteit, maar de
Nederlandstaligheid moet de norm zijn. Maar diezelfde norm maakt het moeilijk om
aan haar verlangen te voldoen ook de Maleistalige literatuur bij de Indische
letterkunde onder te brengen. Het zou leiden tot een wel heel heterogene verzameling
teksten. Afgezien nog van het feit dat met even veel recht de Chinees-, Engels-,
Frans- en Duitstalige romans, die zich in Nederlands-Indië afspelen, nu hun plaats
zouden kunnen opeisen, houdt het te weinig rekening met de sterke verbondenheid
van de Nederlandse en Indische letterkunde.
De Nederlandstalige Indische letterkunde kan nu eenmaal niet los gezien worden
van de Nederlandse. Ook dat is al zichtbaar in de Oost-Indische Spiegel. Hoewel
het louter bestaan van dit boek een teken is van haar bijzondere positie, benadrukt
Nieuwenhuys aan de andere kant de onderlinge verwevenheid:
Al is de Indisch-Nederlandse letterkunde uit een andere traditie
voortgekomen dan de Nederlandse, ook uit een andere stijltraditie, al
vereist de bestudering ervan andere hulpmiddelen, ze is toch niet los te
23
denken van de Nederlandse; ze hoort er vanzelfsprekend bij.
Voor Jacqueline Bel is die verwevenheid reden om ervoor te pleiten de ‘status aparte’
van de Indische letterkunde op te heffen. In haar onderzoek naar de receptie van
het verhalend proza russen 1885 en 1900 stelt ze vast, dat de Indische letteren
integraal deel uitmaken van het literaire leven in Nederland. De romans worden
druk gerecenseerd en ze vertonen in deze periode een verwante ontwikkeling van
idealisme naar realisme. Maar als ze vervolgens wat dieper op deze romans in gaat,
blijkt uit haar beschrijving van de kenmerken van deze Indische romans dat er reden
genoeg is om ze juist wèl apart te behandelen. Opvallend bijvoorbeeld is dat in de
Indische romans de verschuiving van idealisme naar naturalisme veel langzamer
plaats vindt dan in Nederland, dat vervolgens het naturalisme in de Indische romans
zich anders manifesteert dan in de Nederlandse, en dat er rond 1900 sprake is van
een sterke ethische tendens in de Indische roman, die voortvloeit uit de dan
24
opkomende ethische koloniale politiek. Het zijn verschijnselen die aantonen, dat
al staat de Indische
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literatuur niet los van de Nederlandse, zij wel degelijk haar eigen ontwikkeling kent.
Het is juist die andersoortige ontwikkeling die veroorzaakt dat Indische auteurs
nauwelijks in de Nederlandse literatuurgeschiedenis voorkomen. Zo kregen de
Indische romans uit het fin de siècle van de literaire kritiek alle aandacht, maar in
de Nederlandse literatuurgeschiedenis is voor hen sinds 1908 geen plaats. In dat
jaar verscheen C.G.N. de Vooys' Historische schets van de Nederlandsche
letterkunde, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur waarin hij voor deze
periode de beweging van Tachtig tot het centrum van zijn geschiedschrijving koos.
25
Wat afweek van de literatuuropvatting van Tachtig verdween naar de achtergrond.
Dat is de reden dat Daum zo lang heeft moeten wachten, voordat hij enige summiere
26
aandacht kreeg: zijn ‘naturalisme’ - of ‘realisme’ - sloot niet aan bij de Nederlandse
variant ervan. Vanaf het optreden van De Vooys vormde zich een consensus onder
de geschiedschrijvers van de Nederlandse literatuur die tot gevolg heeft gehad, dat
geen van hen nog aandacht heeft besteed aan de Indische letterkunde van het fin
27
de siècle. Bovendien blijft de miskenning van de Indische letterkunde in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis niet tot deze periode beperkt. Een goed
voorbeeld daarvan is de eerder genoemde Maria Dermoût. In de recente
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 van Ton Anbeek,
waarin het accent ligt op normveranderingen in de Nederlandse literatuur kan zij
geen onderdak vinden, omdat haar werk een heel andere literaire ontwikkeling
28
kent. En hoewel de kwaliteiten van haar werk onmiskenbaar zijn, komt zij ook in
29
andere Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet voor. Dat is geen kwestie van
onwil, maar ze past eenvoudig niet in het verhaal dat die geschiedenissen vertellen.
Als Maria Dermoût in 1952 debuteert, is het de tijd van Gerard Kornelis van het
Reve, Willem Frederik Hermans en Harry Mulisch; schrijvers die onderling veel meer
verwant zijn en totaal anders schrijven dan zij. Maria Dermoût, en met haar het
merendeel van de andere Indische auteurs, komen kennelijk alleen tot hun recht in
een afzonderlijke Indisch-Nederlandse literatuurgeschiedenis; voor de meesten is
het de enige manier om aan de vergetelheid te ontsnappen. Zelfs Maier die zich zo
fel keert tegen een afzonderlijke behandeling van Indische schrijvers in een eigen
literaire context, moet toegeven dat Nieuwenhuys door deze werkwijze toe te passen
‘een aantal schrijvers en werken voor het voetlicht kon brengen die anders volledig
30
vergeten zouden zijn gebleven.’

Een eigen context
Niet alleen voor zulke betrekkelijk onbekende schrijvers, ook voor Indische auteurs
die de Nederlandse literatuurgeschiedenis wel gehaald hebben, is het zinvol om in
een eigen context geplaatst te worden. Het volgende verhaal kan dit wellicht
verduidelijken.
Een ambitieuze ambtenaar, in dienst van het Binnenlands Bestuur in
Nederlands-Indië, wordt ergens in het midden van de negentiende eeuw benoemd
tot assistent-resident in een gebied op West-Java; het is een armoedig gebied dat
bekend staat om de vele misstanden die er heersen. De assistent-resident is van
plan daar verandering in te brengen, maar komt al snel in conflict met de regent,
die zich schuldig maakt
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aan misbruik en knevelarij van de plaatselijke bevolking. Hij verzoekt zijn directe
chef, de resident, om de regent te ontslaan en gevangen te zetten. Als die resident
weigert dat zonder meer te doen - hij wil eerst bewijzen zien van de misdaden
waaraan de regent zich schuldig heeft gemaakt; de assistent-resident echter is niet
in staat hem die te geven vóór de regent achter de tralies zit -, wendt de
assistent-resident zich over het hoofd van zijn chef tot de hoogste instantie in het
land: de gouverneur-generaal, aan wie hij hetzelfde verzoek doet. De
gouverneur-generaal kan hier evenmin op ingaan als de resident, en nu heeft de
assistent-resident niet alleen een conflict met de regent, maar ook met de resident
en de gouverneur-generaal. Hij valt niet langer op zijn post te handhaven en wordt
overgeplaatst, een overplaatsing die vergezeld gaat van een strenge veroordeling
van zijn optreden: hij is veel te overhaast te werk gegaan en had geen rekening
gehouden met de plaatselijke en ambtelijke conventies. Daarop besloot de
assistent-resident ontslag te nemen, want hij wist dat hij het gelijk aan zijn kant had:
de bevolking in het gebied werd door de regent en onder toezicht van de Nederlandse
regering mishandeld en uitgezogen.
Dit is natuurlijk een bekend verhaal; even bekend als het vervolg. Eduard Douwes
Dekker verliet Nederlands-Indië en schreef de Max Havelaar. Maar vóór het boek
verscheen, onderhandelde hij nog met de minister van Koloniën. De minister maakte
zich zorgen over de eventuele maatschappelijk gevolgen van het boek, en voelde
er wel voor om Douwes Dekker in dienst van het Indische gouvernement te
herplaatsen, op voorwaarde dat hij het boek niet zou publiceren. Dekker ging hierop
in, maar zijn eisen waren hoog. Hij vroeg om herstel van diensttijd in verband met
zijn pensioen, een ruim voorschot, een koninklijke onderscheiding, en de benoeming
tot resident van Pasoeroean; die laatste functie had hij uitgekozen, omdat in dit
gewest de resident bovenop zijn salaris hoge ‘cultuurprocenten’ ontving, een bonus
voor de hoeveelheid producten die het cultuurstelsel in dat gebied opbracht, een
31
bonus die kon oplopen tot ƒ25.000 per jaar. Dat maakte Pasoeroean tot een zeer
geliefde residentie bij Nederlandse ambtenaren. De onderhandelingen liepen evenwel
32
op niets uit, ook omdat Dekker met steeds nieuwe en verdergaande eisen kwam.
In 1860 verscheen Max Havelaar en werd Multatuli geboren.
Maar als het anders gelopen was? Als de minister was ingegaan op Dekkers
eisen en hem had benoemd tot resident van Pasoeroean? Zou hij zich dan de
oprechte en bekwame bestuurder hebben getoond, waarvoor in elk geval hij zelf
zich altijd gehouden heeft? De werkelijkheid sluit het antwoord op zulke vragen uit,
de literatuur niet.
Een aantal jaren later is hij resident van Pasoeroean, een kleine kustplaats op
midden-Java. Achtenveertig is hij nu, en op het moment dat het verhaal begint, is
hij alweer vijf jaar resident. Hij is rustiger geworden, hij heeft van zijn fouten geleerd,
hij heeft zijn kennis van land en bevolking sterk uitgebreid, en nooit weer zal hij zo
overhaast optreden. Maar zijn idealisme is ongebroken en nog steeds komt hij op
voor de belangen van de bevolking, die hij beschermt tegen de willekeur van
landheren en planters. De afgelopen jaren was het gewest onder zijn leiding
opgebloeid, en vooral de inheemse bevolking had van de toegenomen welvaart
geprofiteerd. Deze tweede kans was zeer aan hem besteed.
Maar dan komt hij voor de tweede keer in zijn carrière in conflict met de regent,
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met twee regenten eigenlijk, broers, waarvan één zijn plichten verzaakt: hij drinkt
en dobbelt en betaalt zijn dienaren niet uit. Na ettelijke waarschuwingen blijft de
resident geen andere keus dan hem te ontslaan. De familie van de ontslagen regent
reageert furieus, en er dreigt een opstand in het gewest. Dit is het moment waarop
de resident kan laten zien wat hij waard is. Al zijn kennis van adat en recht, al zijn
talenten als bestuurder, al zijn tact heeft hij nodig om de dreigende opstand te
voorkomen. Hij gaat op bezoek bij de moeder en de oudere broer van de ontslagen
regent; zij namelijk zijn de drijvende kracht achter de opstand. Eerst praat hij lang
met de moeder, beurtelings vleiend en dreigend, maar steeds hoffelijk, als een zoon
tegen zijn moeder, en vervolgens tegen de oudere broer, die zelf ook regent is. Het
gesprek verloopt geheel naar wens.
En toen hij afscheid nam, was hij zeer trotsch en waardeerde hij hoog
zichzelven. Want met tact, met diplomatie, met kennis van den Javaan
had hij overwonnen: alleen met woorden zoû hij den dreigenden opstand
hebben bezworen.
Dit is het hoogtepunt uit zijn carrière. De volgende avond, tijdens een fancy-fair,
beleeft hij zijn finest hour, als de regent met zijn vrouw verschijnt: iedereen kan nu
met eigen ogen zien, dat elke dreiging van een naderende opstand is verdwenen.
Iedereen is opgelucht en:
Het verhaal ging rond door den tuin, van den tact, van de knapheid van
den rezident, die met zijn woord alleen de revolutie bezworen had. Hij
werd als op de handen gedragen. En hij schonk overal rond champagne,
hij kocht alle waaiertjes op, hij kocht al de loten van de tombola, die nog
niet waren verkocht. Men aanbad hem, het was zijn oogenblik van succes
en populariteit.
Maar nog diezelfde avond verschijnt de spookgestalte van een witte hadji. Het is
het begin van een reeks van onverklaarbare verschijnselen die het dagelijkse leven
volledig ontwrichten, en die in hevigheid voortdurend toenemen. Uit alle macht verzet
de resident zich hiertegen, hij weigert erin te geloven, net zolang totdat de situatie
onhoudbaar is geworden. Dan ziet hij zich genoodzaakt opnieuw een bezoek af te
leggen bij de regent en zijn moeder. Dit keer voeren zij een kort en onaangenaam
gesprek. Onmiddellijk daarna houden de spookverschijnselen op, maar de resident
zelf is er intussen aan onderdoor gegaan: hij is een gebroken man. Door het bezoek
aan de regent erkende hij, in weerwil van alles waarin hij geloofde en van alles wat
hem dierbaar was, het bestaan van deze mysterieuze verschijnselen. Die erkenning
was hem onverdraaglijk; hij kon niet leven in het besef van een mystieke kracht
waartegen hij met al zijn westerse opvattingen en ideeën machteloos stond. Voor
de tweede keer in zijn leven vroeg en kreeg hij ontslag als ambtenaar bij het
Binnenlands Bestuur. Dit keer schreef hij over zijn ervaringen geen opstandig boek.
Hij trok zich terug in de binnenlanden van Java, waar hij de laatste jaren van zijn
leven doorbracht in het gezelschap van een Soendanese huishoudster.
33
Ook dit is een bekend verhaal: het is De stille kracht van Louis Couperus. Door
beide boeken zo nadrukkelijk op elkaar te betrekken, wil ik niet beweren dat Couperus
bewust een vervolg op Max Havelaar heeft willen schrijven, maar wel dat het zo
gelezen kán worden. Zoals bekend heeft Couperus voor Multatuli nooit veel
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belangstelling aan de dag gelegd, en dit hoogstwaarschijnlijk onbedoelde vervolg
zal daarom verklaard moeten worden uit het feit dat Couperus zijn hoofdpersoon,
de resident Van Oudijck, modelleerde naar zijn zwager Gerard Valette, die resident
was van Pasoeroean. Valette op zijn beurt was een bewonderaar van Multatuli en
34
zag in Max Havelaar een voorbeeld.
Zonder verder op overeenkomsten en verschillen tussen beide boeken in te gaan,
laat deze vergelijking zien, dat het zelfs voor zulke klassieke werken verhelderend
kan zijn om ze samen in een Indische context te plaatsen. Ook voor auteurs die een
vaste en vooraanstaande plaats in de Nederlandse letterkunde innemen, kan een
een afzonderlijke Indische literatuurgeschiedenis een verrijking betekenen.

Indisch-Nederlandse literatuur
Hoe zo'n afzonderlijke Indische literatuurgeschiedenis eruit ziet, is afhankelijk van
de criteria waaraan de afzonderlijke werken moeten voldoen. Hiervoor heb ik
uiteengezet dat ik evenals Nieuwenhuys het criterium van persoonlijke ervaring als
een noodzakelijke voorwaarde beschouw: de Indisch-Nederlandse letterkunde is
geschreven door mensen die de Nederlands-Indische samenleving uit eigen ervaring
hebben gekend. Dit criterium moet alleen veel strikter worden toegepast dan
Nieuwenhuys zelf heeft gedaan. Bovendien - en dat is nog niet aan de orde geweest
- lijkt deze beperking van de Indische literatuur tot het werk van auteurs die
Nederlands-Indië persoonlijk hebben gekend, preciezer dan zij in feite is, zolang
het bestaan van de kolonie niet duidelijk is afgebakend. Nieuwenhuys, en in navolging
van hem veel anderen, laat de geschiedenis van de Indische letterkunde beginnen
35
in de tijd van de VOC (1602-1799). Dat lijkt mij geen gelukkige keuze. Een
tegenwoordig onder historici gangbare opvatting is, dat de geschiedenis van de
kolonie Nederlands-Indië zich afspeelt in de periode tussen de ineenstorting van
36
de VOC en het ontstaan van de Republiek Indonesië, d.w.z. tussen 1800 en 1942.
Tot ongeveer 1800 zag het Nederlandse koloniale gebied ten oosten van Kaap de
Goede Hoop er heel anders uit dan daarna, en daarom bestrijkt ook de koloniale
37
literatuur uit die periode een veel groter gebied dan alleen Nederlands-Indië.
Uitgaande van deze strengere omschrijving van Nederlands-Indië reken ik tot de
Indisch-Nederlandse letterkunde uitsluitend literatuur van schrijvers die vanaf 1800
deel hebben uitgemaakt van de Nederlands-Indische samenleving.
Het eindpunt van de Indische letterkunde valt niet zo precies vast te stellen. In
1942 maakte de Japanse bezetting voorgoed een einde aan de koloniale
maatschappij. Maar natuurlijk houdt de letterkunde dan niet meteen op; ook de
ondergang van de kolonie - tot en met de Nederlandse erkenning van Indonesië in
1949 - hoort er nog bij, en bovendien hebben veel schrijvers pas tientallen jaren
nadat ze Indië hadden verlaten, hun boeken geschreven. Zelfs vandaag de dag nog
verschijnen er boeken, waarin zulke schrijvers hun herinneringen aan de voormalige
kolonie literair vormgeven. Dat doet overigens aan het gesloten karakter van deze
literatuur niet wezenlijk af. Het is een kwestie van wachten op de dood van de laatste
schrijver die Nederlands-Indië uit eigen ervaring heeft gekend.
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In de tweede plaats reken ik - en ook dat is hiervoor ter sprake gekomen - tot de
Indisch-Nederlandse letterkunde uitsluitend die werken die oorspronkelijk in de
Nederlandse taal geschreven zijn.
Als uitgangspunt voor een globaal overzicht van de ontwikkeling van de
Indisch-Nederlandse letterkunde neem ik de bibliografie van D. Buur: Persoonlijke
documenten, Nederlands-Indië;/Indonesië, keuze-bibliografie (Leiden, 1973). Wel
moet ik daarvoor deze bibliografie op grond van het criterium van persoonlijke
ervaring en enkele aanvullende eisen enigszins bewerken. Buur immers heeft bij
de samenstelling van deze bibliografie gekozen voor een veel ruimere opvatting
van het begrip Indisch-Nederlandse letterkunde. In de ‘Voorrede’ bij deze bibliografie
schrijft Buur:
Persoonlijke Documenten is een keuze-bibliografie van brieven,
dagboeken, gedichten, jeugdlectuur, memoires, novellen, reisverhalen,
romans en toneelstukken voorzover deze als ego-documenten
gekarakteriseerd kunnen worden, op Nederlands-Indië/Indonesië
betrekking hebben en vanaf het begin van de negentiende eeuw tot en
38
met 1970 in boekvorm in de Nederlandse taal zijn verschenen.
In tegenstelling tot Buur reken ik auteurs als Van Haren, B. ter Haar, Van Lennep,
Hofdijk en H. Conscience niet tot de Indische letterkunde. Ook met betrekking tot
de overblijvende Indische auteurs ga ik selectiever te werk dan Buur: werken waarin
het Indische element een te verwaarlozen rol speelt, laat ik eveneens buiten
beschouwing. Om die reden vallen boeken als Multatuli's Indrukken van den dag
(1860) en Couperus Metamorfoze (1897) buiten het corpus. Van dezelfde en andere
auteurs neem ik evenmin de door Buur vermelde Verzamelde Werken over: als de
daarin opgenomen Indische romans en verhalen afzonderlijk zijn gepubliceerd,
staan ze al in de bibliografie; is dat niet het geval, dan geldt voor hen hetzelfde als
voor zulke romans en verhalen, die alleen in tijdschriften of kranten zijn verschenen:
alleen publicaties in boekvorm worden geregistreerd.
Op grond van wat ik hiervoor heb gezegd over het niet-literaire karakter van de
Indische letterkunde en in overeenstemming met wat gangbaar is in de
39
literatuurgeschiedschrijving, pas ik de bibliografie van Buur verder aan door die te
beperken tot de typisch literaire genres: poëzie, verhalend proza en toneel, bedoeld
voor volwassen lezers. He zonder dus alle kinderboeken en jeugdlectuur, alle
dagboeken, reisverhalen, memoires en brieven uit van het corpus, tenzij ze door
een auteur geschreven zijn die ook werk heeft gepubliceerd dat hoort tot de
hierbovengenoemde typisch literaire genres. Dat houdt in dat bijvoorbeeld Couperus'
Oostwaarts mag blijven, maar Het dagboek van W. Schermerhorn verdwijnt.
Het gevolg van een en ander is een aanzienlijk kleiner corpus, waarin de nadruk
ligt op fictie en waarin het Indische element sterker op de voorgrond treedt. Bij deze
selectie hebben afgezien van de keuze voor de gangbare literaire genres esthetische
overwegingen geen rol gespeeld: alles wat aan de bovengenoemde criteria voldeed,
is opgenomen. Dat wil niet zeggen dat dit corpus aanspraak maakt op volledigheid.
In de eerste plaats is deze bibliografie afgesloten in 1970, in de tweede plaats
40
ontbreken de teksten die niet in boekvorm verschenen zijn, en ook zullen er nog
auteurs en titels moeten worden toegevoegd die nu ten onrechte in de bibliografie
van Buur ontbreken. Definitief en compleet is dit corpus dus niet, maar het kan wel
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dienen als uitgangspunt voor enkele voorlopige opmerkingen over de samenstelling
en ontwikkeling van de Indische letterkunde.
Na deze bewerking blijven er van de 2068 titels die de bibliografie van Buur telt
nog 1325 over. Aan de onderstaande grafiek kan men aflezen, dat de Indische
letterkunde pas laat, rond 1860, op gang komt. Het is een ontwikkeling die
weerspiegeld wordt in de literaire kritiek. Max Havelaar is niet alleen de beroemdste,
het is ook één van de eerste Indische romans en voor sommige critici vormt de
41
Havelaar zelfs het beginpunt van de hele Indische letterkunde. Jan ten Brink is
het daar niet mee eens en opent de bespreking van enkele Indische auteurs in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde met: ‘Douwes Dekker is niet de eerste
auteur, die van Insulinde heeft gesproken. Sedert 1850 ontstond er een soort van
42
Nederlandsch-Indische litteratuur.’ Maar of Max Havelaar nu wel of niet de eerste
was, het onderzoek in de literaire kritiek leert dat rond 1860 de critici een nieuw
literair genre zien ontstaan: de Indische roman. Vóór die tijd is er van de kant van
43
de kritiek wel vraag naar Indische literatuur, maar pas vanaf 1860 weerspiegelt de
literaire kritiek een aanzwellende stroom van Indische letterkunde.

Indisch-Nederlandse letterkunde 1800-1870

Tussen 1800 en 1860 verschenen slechts 33 titels, en pas vanaf 1885 is er sprake
van een continue stroom Indische literatuur, met een uitschieter in de periode
1896-1900, die ook door de literaire kritiek wordt gesignaleerd: in 1900 verzucht
44
een criticus dat er aan Indische romans geen einde lijkt te komen. Een tweede
piek is er tussen 1946 en 1950 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog; daarna,
als Nederlands-Indië Indonesië is geworden neemt de productie geleidelijk weer af.
De verklaring voor het langzame ontstaan van de Indische letterkunde hangt nauw
samen met de groei van de Nederlandse of Europese bevolking in Nederlands-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

269
45

Indië. Rond 1800 woonden er slechts enkele duizenden Europeanen in
46
47
Nederlands-Indië, een aantal dat in 1860 was opgelopen tot 44.000. Dat aantal
is nog geflatteerd, want een groot deel van deze bevolking bestond uit militairen,
die, als ze al Nederlandstalig waren, zich niet of nauwelijks met de letterkunde
48
inlieten. Pas na 1860 begon de Europese bevolking sneller te groeien. In 1880
was hun aantal 60.000, in 1900 91.000, in 1920 170.000, en in 1942, bij de inval
van de Japanners woonden er ongeveer 300.000 Europeanen in Nederlands-Indië.
Gelet op die getallen is het opmerkelijk dat er nog zoveel Indische schrijvers zijn.
Het is een gevolg van de bijzondere positie die Nederlanders in de kolonie innamen:
zij hoorden tot de maatschappelijke bovenlaag, waardoor er verhoudingsgewijs
meer hoger opgeleiden in de Indische samenleving waren dan in Nederland: in de
laatste halve eeuw waren er procentsgewijs tienmaal meer academici daar dan in
49
het moederland.
Een andere verldaring voor het relatief grote aantal Indische auteurs is dat zij wat
te vertellen hadden, en dat er in Nederland belangstelling bestond voor hun verhalen.
In dat opzicht heeft Nieuwenhuys gelijk met zijn kenschets van de ontwikkeling van
de Indische letterkunde uit de brief naar huis; de meest geëigende literaire vorm
voor wat zij te vertellen hadden, was het proza. Die categorie domineert de Indische
letterkunde: 88 procent bestaat uit proza, waarvan 79 procent romans en verhalen,
en de resterende negen procent uit andersoortig proza. Onder die Indische
prozaschrijvers zijn er vanaf 1880 enkele die door hun productie een vooraanstaande
plaats bekleden: bovenaan staat Thérèse Hoven met 31 titels, op afstand gevolgd
door Melati van Java [ps. van N.M.C. Sloot] met 19, Johan Fabricius met 17 en M.C.
Frank met 15. Andere auteurs van meer dan tien titels zijn P.A. Daum, Augusta de
Wit, E. Overduyn-Heijligers en M.C. van Zeggelen. Op Overduyn-Heijligers na komen
ze allemaal in de Oost-Indische Spiegel voor, maar alleen over Daum, en in mindere
mate Augusta de Wit, wordt met waardering gesproken.
De beoefening van de poëzie was in Indië veel minder in trek - er verschijnen
slechts 91 bundels, niet meer dan zeven procent -, en komt pas in de twintigste
eeuw op gang - vóór 1900 verschenen niet meer dan dertien bundels. Drie dichters
zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale productie: Jan Prins [ps.
van C.L. Schepp], de Javaan Noto Soeroto en Willem Brandt [ps. van W.S.B.
Klooster]; zij publiceren samen 26 bundels.
Voor het Nederlands-Indische toneel geldt hetzelfde als voor de poëzie. Het vormt
slechts een gering deel van de Indische letteren, niet meer dan vijf procent, en is in
hoge mate een aangelegenheid van vier twintigste-eeuwse auteurs, die samen de
helft van alle stukken voor hun rekening nemen: Victor Ido [ps. van H. van de Wall],
Jan Fabricius, H. van Wermeskerken en M.C. van Zeggelen.

Productie en verspreiding van de Indisch-Nederlandse literatuur
Verreweg het merendeel van al deze Indische publicaties verscheen bij Nederlandse
uitgevers. Naast de taal is dit een andere, belangrijke band met de Nederlandse
literatuur. Van de 1325 titels werden er slechts 210 in Nederlands-Indië uitgegeven
- dat is nog geen 16 procent -, waarvan niet meer dan 45 vóór 1900.
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De ontwikkeling van de boekhandel en uitgeverij in Nederlands-Indië kwam nog
trager op gang dan die van de Indische letterkunde. Pas in 1839 werd de eerste
particuliere boekhandel opgericht door de apotheker J.C. Cyfveer, die de verkoop
van boeken opzette als bijzaak naast zijn apotheek. In 1841 werd er een drukkerij
aan verbonden. Later verkocht hij zijn zaak aan de apotheker G.A. de Lange, de
stichter van het handelshuis De Lange & Co. Na 1848 kwamen er vanuit Nederland
steeds meer uitgevers, boekhandelaren en drukkers. Eén van de belangrijkste
daaronder was G. Kolff, die in 1850 naar Batavia ging als bediende in de zaak van
W.J. van Haren Noman. Na twee jaar werd hij deelgenoot in die firma en vijf jaar
later was hij enig eigenaar van de zaak, die hij voortzette onder de naam G. Kolff
& Co. Kolff was onvermoeibaar in het opzetten en overnemen van boekhandels en
uitgeverijen. In 1852 hadden Kolff en Van Haren Noman samen met de
boekhandelaar/uitgever H.M. van Dorp en de drukker W. Bruining de Java-Bode
opgericht. In Soerakarta nam Kolff een drukkerij over samen met het daardoor
uitgegeven Javaansch weekblad; in Soerabaja kocht hij de
drukkerij/uitgeverij/boekhandel van E. Führi en werd daardoor eigenaar van het blad
De Oostpost (het latere Soerabajaasch Handelsblad); en in Semarang ten slotte
richtte hij De Locomotief op. Toen Kolff in 1868 repatrieerde en zijn zaken aan
diverse ondernemers verkocht, had hij als geen ander een bijdrage geleverd aan
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de ontwikkeling van de boekhandel en uitgeverij in Nederlands-Indië.
Wel bleef de uitgeverij in Nederlands-Indië in de eerste plaats gericht op de uitgave
van kranten en periodieken. Er werden wel eens boeken in Batavia, Soerabaia of
Semarang uitgegeven, of uitgegeven in samenwerking met een Nederlandse uitgever,
maar het zijn, zoals uit bovengenoemde cijfers blijkt, tot 1900 uitzonderingen. De
verspreiding van de Indische letterkunde was grotendeels een zaak van Nederlandse
51
uitgevers. De markt in Indië was te klein om deze boeken daar uit te geven, terwijl
de Nederlandse boekhandel voor de Indische uitgevers te ver weg lag om die naar
behoren te kunnen bedienen.
Na 1900, als de Europese bevolking in Indië steeds meer toeneemt, komt er enige
verandering in deze situatie, maar het aandeel van de Nederlandse uitgever blijft
groot. Tussen 1900 en 1949 werden er in Nederlands-Indië 160 titels uitgegeven.
De grootste uitgevers zijn G. Kolff & Co. en Visser, beiden gevestigd te Batavia; zij
geven na 1900 respectievelijk 41 en 29 titels uit, bijna de helft van het totaal.
Opvallend is verder dat er veel kleine uitgevers zijn, die na enkele, soms zelfs na
één uitgave al weer van het toneel verdwijnen. Na de onafhankelijkheid verschenen
er nog maar 5 titels, de laatste in 1955. De Indische uitgeverij heeft dus niet alleen
een trage ontwikkeling gekend, maar ook een kortstondig bestaan.
Na 1955 is de uitgave van Indische letterkunde een exclusieve Nederlandse
aangelegenheid, al is het aandeel van de Nederlandse uitgevers altijd aanzienlijk
geweest. Uitgevers die veel werk van Indië maken zijn Bruna: met 53 titels, nagenoeg
allemaal werk van schrijvers die de literatuurgeschiedenis niet gehaald hebben;
Querido, 42 titels, met een sterk accent op de periode na de Tweede Wereldoorlog,
waaronder bijna alle naoorlogse coryfeeën: E. Breton de Nijs [ps. van R.
Nieuwenhuys], Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Willem Brandt, Beb Vuyk en Hella
Haasse; en Veen, die tussen 1889 en 1953 een fonds opbouwt waarin gevestigde
en vergeten schrijvers door elkaar staan.
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Slot
Deze cijfers over de uitgevers benadrukken nog eens de nauwe band van de
Indisch-Nederlandse literatuur met de Nederlandse letterkunde. Toch hoop ik in het
voorafgaande aangetoond te hebben, dat een aparte behandeling van de Indische
letterkunde bestaansrecht heeft; ook als het gaat om een in vergelijking met eerdere
afgrenzingen van het onderwerp afgeslankt corpus. De studie van de Indische
letterkunde komt het best tot zijn recht in een afzonderlijke geschiedenis, waarin
ruimte en plaats is voor niet alleen de eigen ontwikkeling van de werken zelf, maar
voor het hele literaire veld, voor de historische en sociaal-culturele situatie waarin
52
zij is ontstaan en heeft gefungeerd. De angst dat de beperking van de aandacht
tot dit relatief kleine gebied - het gaat om een afgesloten literatuur die ongeveer
honderd jaar heeft bestaan - leidt tot gettovorming en daardoor het isoleren van de
literaire werken, is niet reëel. Evenals dat in de geschiedschrijving van de
Nederlandse letterkunde gebruikelijk is, zal er altijd rekening gehouden moeten
worden met ‘buitenlandse’ invloeden, waarbij in de Indische letteren de invloed van
de Nederlandse letterkunde domineert.
Dat de Indisch-Nederlandse literatuur op grond van de hierboven genoemde
criteria een ‘kleine’ literatuur is, klein wat de omvang betreft, en ook, in vergelijking
met de Nederlandse, klein als het gaat om het aantal hoogtepunten, is evenmin
reden om haar een zelfstandig bestaan te ontzeggen. De ervaring leert dat als de
Indische letterkunde in de Nederlandse wordt geïncorporeerd, de meeste Indische
auteurs uit de boot vallen. Dat is onvermijdelijk, evenals dat het geval is met de
meeste Nederlandse auteurs, als zij in een Europese literatuurgeschiedenis
53
behandeld worden. Eén van de functies van de literatuurgeschiedenis, en niet de
onbelangrijkste, is aandacht te vragen voor auteurs die anders onherroepelijk in de
vergetelheid zouden raken.
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in dit verband ook G. Brom, Java in onze kunst, Rotterdam 1931, p. 96.
41 Vgl. J. Bel, ‘Receptie-onderzoek en literatuurgeschiedenis’ (n. 8), p. 196.
42 J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Amsterdam 1897, p. 654; vgl. ook
J. ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw, in biographieën
en bibliographieën, 1830-1880, dl. III (Amsterdam 1889), p. 335-349.
43 Vgl. Brom, Java in onze kunst (n. 40), p. 42; Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel (n. 2), p. 132;
Bel, ‘Receptie-onderzoek en literatuurgeschiedenis’ (n. 8), p. 196.
44 Bel, ‘Receptie-onderzoek en literatuurgeschiedenis’ (n. 8), p. 196.
45 De bevolking van Nederlands-Indië was verdeeld in drie groepen: Europeanen, Inlanders en
Vreemde Oosterlingen. Het overgrote deel van de Europeanen was van Nederlandse afkomst.
Vgl. A. van Marle, ‘De groep der Europeanen in Nederlands-Indië, iets over ontstaan en groei’,
in: Indonesië, tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied 5 (1951-1952),
p. 97-121, 314-341 en 481-507.
46 Paul van 't Veer schat hun aantal rond 1800 op ongeveer 4000, waarvan er 2000 in Batavia
woonden. P. van 't Veer, Daendels, maarschalk van Holland, 2e dr., Bussum 1983, p. 122.
47 Vgl. voor de hieronderstaande cijfers A. van Marle, ‘De groep der Europeanen in Nederlands-Indië’
(n. 45), p. 97-121, 314-341 en 481-507.
48 Kees Groeneboer geeft voor de periode 1850 tot 1905 cijfers exclusief vloot en leger; voor 1860
noemt hij een aantal van 29.170 Europeanen. K. Groeneboer, Weg tot het Westen, het Nederlands
voor Indië 1600-1950, een taalpolitieke geschiedenis, Leiden 1992, p. 474. Zie voor de
samenstelling van het Nederlands-Indische leger M.Ph. Bossenbroek, Volk voor Indië, de werving
van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale dienst, 1814-1909, Amsterdam 1992.
49 Vgl. J.A.A. van Doorn, De laatste eeuw van Indië, ontwikkeling en ondergang van een koloniaal
project, Amsterdam 1994, p. 11-12.
50 Vgl. F. de Haan, Oud Batavia, 2e herz. dr., Bandoeng 1935, p. 534-536. A.C. Kruseman,
Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve
eeuw 1830-1880, dl. II (Amsterdam 1887), p. 686-688 en 761-776.
51 Vgl. B.P.M. Dongelmans, ‘De vreugden van de boekgeschiedenis’, in: De Negentiende Eeuw
20 (1996), p. 7-13; F. de Haan wijst in dat verband nog op de vele leesgezelschappen, waarin
mensen voor gezamenlijke rekening boeken kochten die ze dan onder de leden lieten rouleren.
Volgens hem bestonden er in 1859 ‘reeds zooveel leesgezelschappen, dat de boekenverkoop
er onder leed.’ F. de Haan, Oud Batavia (n. 50), p. 536.
52 Zie voor een omschrijving van het ‘literaire veld’ en de betekenis daarvan voor de evaluatie en
classificatie van literaire werken S. Janssen, In het licht van de kritiek, variaties en patronen in
de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken, Hilversum 1994, p. 13-19.
53 In de Histoire de la littérature européenne (Paris 1992) zoekt men bijvoorbeeld tevergeefs naar
de namen van vooraanstaande Nederlandse letterkundigen als Willem Kloos en Frederik van
Eeden; van de oprichters van De Nieuwe Gids is in deze Europese literatuurgeschiedenis alleen
Albert Verwey overgebleven. In de Nederlandse bewerking van deze geschiedenis, Nieuwe
literatuurgeschiedenis, overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden (Amsterdam
1994) is het Nederlandse aandeel fors uitgebreid, maar dat neemt niet weg, dat aan slechts vier
auteurs een enigszins uitvoerige beschouwing wordt gewijd: J. van den Vondel, Hugo Claus, H.
Faverey en Monika van Paemel; de overigen krijgen niet meer dan enkele regels.
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Boekbeoordelingen
Inleiding in de sociolinguïstiek / Tom Boves, Marinel Gerritsen. - 1e dr.
- Utrecht : Het Spectrum, 1995. - 352 p. : ill., krt. ; 19 cm. - (Aula) ISBN
90-274-3210-4 Prijs: ƒ 27,50
Inleiding in de sociolinguïstiek is blijkens het ‘Voorwoord’ bedoeld als opvolger van
de in 1976 verschenen aulapocket Sociolinguïstiek van René Appel, Gerard Hubers
en Guus Meijer. Dat boek was het eerste inleidende nederlandstalige overzicht van
de sociolinguïstiek, een nieuw opkomende stroming binnen de taalkunde, de
discipline die zich bezighield met de bestudering van taal(gebruik) als
maatschappelijk verschijnsel. Door het feit alleen al dat het verscheen, en ook door
de standpuntbepaling van de auteurs, had het boek het karakter van een stellingname
tegen het heersende paradigma in de taalkunde van die jaren, de
transformationeel-generatieve grammatica. De TGG immers wilde taalgebruik
überhaupt niet rekenen tot de objecten van de wetenschappelijke taalkunde.
Hoewel Boves en Gerritsen bij de omschrijving van het vak uitgaan van de definitie
van Appel, Hubers en Meijer: ‘een tak van de taalwetenschap die taal en taalgebruik
bestudeert in de context van maatschappij en cultuur’ (p. 17) verschilt hun boek
sterk van dat van hun voorgangers: Inleiding in de sociolinguïstiek is vakinhoudelijk
veel beperkter. De auteurs hebben er voor gekozen uitsluitend zogenaamd
macrosociolinguïstisch onderzoek te behandelen, en de microsociolinguïstiek buiten
beschouwing te laten. Binnen de sociolinguïstiek kan men namelijk twee richtingen
onderscheiden: macrosociolinguïstiek en microsociolinguïstiek. Walraven heeft
geprobeerd het onderscheid tussen beide weer te geven met de omschrijving
‘sociolinguïstiek van de taal’ (macro) tegenover ‘sociolinguïstiek van het spreken’
1
(micro). In feite gaat het dus om het onderscheid tussen taal en taalgebruik.
Overigens moet worden opgemerkt dat Boves en Gerritsen een ongebruikelijk
beeld geven van wat microsociolinguïstiek eigenlijk is. Een citaat is hier op zijn
plaats:
In de micro-sociolinguïstiek - ook pragmatiek genoemd - bestudeert
men de normen en de verwachtingen die er tussen de gesprekspartners
zijn over de wijze waarop het communicatieproces verloopt. Simpeler
gezegd, men onderzoekt wat er gezegd of gedaan mag/moet worden,
hoe, door wie en op welk moment. (p. 36)
Twee opmerkingen daarover: in de eerste plaats wordt er binnen de taalkunde over
het algemeen onderscheid gemaakt tussen (linguïstische) pragmatiek en
micro-sociolinguïstiek, in de tweede plaats gaat het bij de bestudering van taalgebruik
in communicatieve situaties (microsociolinguïstiek) juist niet om de beschrijving van
normen en waarden, maar om de vaststelling op welke manier interactie tot stand
komt.
Zoals gezegd komt de microsociolinguïstiek nauwelijks aan bod, enerzijds op
grond van de persoonlijke voorkeur van de auteurs, anderzijds omdat dat het naar
hun mening anno 1995 niet meer mogelijk is de hele sociolinguïstiek in één boek
te behandelen...
Wat ze dan wel behandelen, is taalvariatie tussen verschillende groepen. Daarom
had het boek misschien beter Inleiding in de sociale dialectologie kunnen heten.
Lezing van het boek bracht bij mij het artikel van Pieter Muysken in herinnering,
waarin hij stelde dat het sociolinguïstisch bedrijf in Nederland eigenlijk niet zo veel
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om het lijf had. Dat artikel heeft toen terecht veel reacties opgeroepen, maar wie
deze Inleiding leest, ontkomt niet aan de indruk dat er achteraf gezien wel enige
reden was voor een negatieve evaluatie van het vak. Die indruk is, wat betreft de
werkelijke stand van zaken in Nederland, niet terecht. Er is veel aan de gang binnen
de sociolinguïstiek, er wordt interessant en baanbrekend onderzoek gedaan op een
breed scala van onderzoeksterreinen. Een bewijs daarvoor is bijvoorbeeld het
overzicht van sociolinguïstisch
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onderzoek dat door Catia Cucchiarini en Erica Huls werd opgesteld n.a.v. de 2e
3
sociolinguïstische conferentie van de Anéla in mei 1995. Van de drie
onderzoeksvelden waarin zij het Nederlandse sociolinguïstische onderzoek verdelen
- 1) onderwijs, migranten, ontwikkeling; 2) interactie, taalbeheersing; 3) variatie,
contact, attitudes - behandelt Sociolinguïstiek alleen het derde veld. Dat is voor een
inleiding in het vakgebied een ernstig tekort. Zo ontstaat een sterk vertekend beeld
van wat het vak te bieden heeft en met welke problematiek het zich bezig houdt. Ik
denk dat hier zich het feit wreekt dat dit boek ontstaan is als een syllabus voor een
inleidingscollege binnen de vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De eisen die aan zo'n syllabus worden
gesteld zijn geheel andere dan die welke aan een algemene inleiding in een
vakgebied mogen worden gesteld. Bij een collegesyllabus geldt uitdrukkelijk dat er
de opinies en de voorkeur uit mag blijken van de docenten die het vak verzorgen,
al te grote eenzijdigheid kan door kritische vragen en/of andere colleges worden
rechtgetrokken. Voor een in de handel gebrachte inleiding in een vakgebied geldt
de eis van bredere deskundigheid en een grotere objectiviteit.
Het boek gaat dus over taalvariatie. Het onderzoek dat Boves en Gerritsen de
revue laten passeren, leunt sterk aan tegen het werk van de Amerikaanse linguïst
William Labov, door de schrijvers aangeduid als de grondlegger van de
sociolinguïstiek. Boves en Gerritsen presenteren dat onderzoek in het kader van
de theory of social identity van Henri Tajfel. Deze theorie uit de sociale psychologie
verklaart menselijk gedrag als een streven naar een positief zelfbeeld waarbij vooral
identificatie met de groep waartoe men zich rekent van grote invloed is. De
sociaal-psycholoog Howard Giles heeft deze theorie gekoppeld aan taalgedrag,
waarbij taal wordt gezien als groepssymbool.
‘Het verband tussen taal, identiteit en groepslidmaatschap loopt als een rode
draad door dit boek’, verklaren de auteurs (p. 32). Dat verband wordt vooral
uitgewerkt in de hoofdstukken 6-10 waar de theorie van Giles uitvoerig aan de orde
komt. In de hoofdstukken daarvoor gaat het achtereenvolgens over: sociolinguïstische
termen; geschiedenis van de sociolinguïstiek en methodologische aspecten van het
sociolinguïstisch onderzoek, alles binnen het macrogebied.
In hoofdstuk 6 wordt het sociolinguïstisch onderzoek nog eens kernachtig
samengevat in de slogan: wie spreekt wanneer hoe tegen wie? Daarvan worden
verder maar twee aspecten behandeld: wie spreekt hoe? Het gaat over sociale en
stilistische variatie. Verschillende onderzoeken passeren de revue. Het meeste
onderzoek betreft uitspraakverschillen, een paar gaan over syntactische verschillen.
Er bestaan allerlei verklaringen voor het optreden van stilistische variatie. De
bekendste is die van Labov: de mate van aandacht voor het eigen taalgebruik is
bepalend voor de spreekstijl. Hoe meer aandacht, hoe formeler de stijl.
Daartegenover staat de opvatting van Bell: stijlkeuze is afhankelijk van de beoogde
luisteraars. Deze opvatting zou dicht staan bij de verklaring van Giles, de
accomodatiegedachte, die in hoofdstuk 10 aan de orde komt.
In hoofdstuk 7 komt het onderwerp ‘Taal en sekse’ aan de orde. Wat daarover
binnen het kader van de macrosociolinguïstiek gezegd kan worden, blijkt zich te
beperken tot de vraag of gebleken verschillen in taalgebruik van mannen en vrouwen
kunnen worden verklaard door de nature/nurture-controverse: zijn de verschillen
aangeboren of aangeleerd? Of wellicht allebei?
Tegenwoordig speelt overigens verreweg het interessantste onderzoek zich af
binnen een vakgebied dat tot de microsociolinguïstiek wordt gerekend, de
gespreksanalyse. De auteurs zijn zich daar kennelijk ook van bewust, blijkens de
volgende passage:
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In hoofdstuk 2 hebben we gezegd dat gespreksanalyse geen thema is
dat behoort tot de macro-sociolinguïstiek - het onderwerp van dit boek.
De sekseverschillen in interactie zijn vanuit sociolinguïstisch oogpunt zo
interessant (en voor iedereen die wel eens een lid van de andere sekse
spreekt, zo nuttig) dat we ze hier toch heel kort aanstippen. Bovendien
zijn deze verschillen in interactiestrategieën tussen vrouwen en mannen
door middel van makro-sociolinguïstisch onderzoek aan het licht gekomen.
(p. 209)
Die laatste volzin vervult mij met diepe verbazing. Maar wat dan te denken van de
volgende:
De sekseverschillen in interactiegedrag kunnen beschouwd worden
als een symptoom van de ongelijke positie van mannen en vrouwen in
onze maatschappij. (p. 211)
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Wat is de strekking van deze uitspraak? Suggereren de schrijvers dat
sekseverschillen in interactie vanzelf zullen verdwijnen als de positie van mannen
en vrouwen in onze maatschappij niet langer ongelijk is? Kunnen andere vormen
van taalvariëteit eveneens beschouwd worden als symptomen van maatschappelijke
ongelijkheid? Overigens pleiten Boves en Gerritsen voor een open opstelling met
betrekking tot de mogelijkheid dat seksespecifiek taalgebruik aan biologische factoren
moet worden toegeschreven.
Hoofdstuk 8 handelt over leeftijdsgebonden taalvariatie en het inzicht dat dat kan
opleveren in taalverandering. De auteurs gaan uitvoerig in op de verschillende
aspecten van taalverandering. Het blijkt dat de vraag naar de reden van
taalverandering niet eenduidig kan worden beantwoord.
Hoofdstuk 9 gaat over taalattitudes: verschillende taalvormen worden verschillend
gewaardeerd. Hoorders verbinden aan het gebruik van bepaalde taalvormen door
een spreker, oordelen over diens status en karakter. Dat is al heel lang bekend en
daar is veel onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat aan taalvormen geen inherente
kenmerken zitten die tot een bepaald oordeel leiden. De oordelen komen voort uit
sociale stereotyperingen die gangbaar zijn in de groep waartoe de hoorder behoort.
Hoofdstuk 10 tenslotte gaat over taalaccomodatie, het verschijnsel dat
gesprekspartners zich in hun taaluitingen aan elkaar aanpassen. Dat is ook een
verschijnsel dat valt onder het bereik van de microsociolinguistiek, het past dus
eigenlijk niet binnen het voor dit boek gekozen kader. Boves en Gerritsen wijden er
toch een hoofdstuk aan, waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat de theorie
van de sociale identiteit en de toepassing daarvan op taalverschijnselen door Giles
zich hier zo mooi laat illustreren. Het gaat om de zgn. accomodatietheorie van Giles.
Deze komt erop neer dat gesprekspartners behoefte hebben aan elkaars waardering
of juist behoefte hebben zich tegen elkaar af te zetten. In het eerste geval zullen ze
hun (taal)gedrag aan elkaar aanpassen, in het andere geval zullen ze juist de
onderlinge verschillen benadrukken. Vanzelfsprekend is er nog een derde
mogelijkheid: de gesprekspartners stellen zich neutraal tegenover elkaar op; ze
passen zich aan noch benadrukken ze de verschillen.
Boves en Gerritsen vermelden dat er de laatste jaren nogal wat kritische
kanttekeningen bij de accomodatietheorie zijn gemaakt. Vast staat inmiddels dat
accomodatie voor een groot deel onbewust plaatsvindt. Ondanks de kritiek op de
theorie stellen Boves en Gerritsen:
de taalaccomodatietheorie is de enige sociolinguïstische theorie die
aandacht heeft voor intergroepsgedrag en interpersoonlijk gedrag en
waaraan een theorie daarover ten grondslag ligt (de theorie der sociale
identiteit). Ook het accent dat de taalaccomodatietheorie legt op de
perceptie van de gesprekspartners als factor die hun taalgedrag bepaalt,
is een wezenlijke en blijvende bijdrage aan de sociolinguïstiek. (p. 326)
Een dergelijke uitspraak in een boek dat pretendeert een inleiding in de
sociolinguïstiek te zijn is onbegrijpelijk. In de gespreks- en interactieanalyse is het
verschijnsel van de taalaccomodatie al ruim 20 jaar onderwerp van studie. De
theorievorming erover steunt voor een belangrijk deel op de theorieën over face en
4
facework van Erving Goffman en op de beleefdheidstheorie van Brown en Levinson.
Het beeld dat de auteurs hier schetsen van het belang van de theorie van Giles,
lijkt gebaseerd te zijn op gebrek aan kennis van de stand van zaken op deze
gebieden van onderzoek.
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Tieme van Dijk

Eindnoten:
1 Th.L.M. Walraven: ‘Wat is sociolinguïstiek?’, in: Wetenschap & taal. Red. B.T. Tervoort.
Muiderberg, 1977.
2 P. Muysken: ‘20 jaar sociolinguïstiek?’, in: Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en
Tekswetenschap 4 (1984), p. 259-268
3 C. Cucchiarini & E. Huls: ‘De sociolinguïstiek in het Nederlandse taalgebied anno 1995. Centrale
thema's en theorieën’, in: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 52 (1995) (Thema's en trends
in de sociolinguïstiek, 2).
4 Zie o.a. E. Goffman, Interaction ritual. Essays on face to face behavior New York, 1967; P. Brown
& S. Levinson: ‘Universals in language usage: Politeness phenomena’, in: Questions and
politeness Strategies in social interaction. Ed. E.N. Goody. Cambridge [etc.], 1978.
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Beeldvorming in Holland : Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks
1400 / Jeanne Verbij-Schillings. - Amsterdam : Prometheus, 1995. - 413
p. : ill. ; 22 cm. - (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen,
ISSN 0926-9746 ; 13) - Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit
Leiden, 1995. ISBN 90-5333-284-7 Prijs: ƒ 49,90
Twee decennia geleden was Claes Heynenzoon, alias heraut Gelre, alias heraut
Beyeren, slechts bekend bij een handjevol heraldisch specialisten vanwege de
prachtige wapenboeken die hij had vervaardigd. De afgelopen decennia is dat beeld
ingrijpend veranderd door de publicaties van F.P. van Oostrom, die in Het woord
van eer (1987) een hoofdstuk aan hem wijdde, en vooral door de mooie studie van
Wim van Anrooij: Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes (1990).
Daarmee heeft de Heraut het aanzien veworven dat hem rechtens toekomt. Tot het
verschijnen van de hier besproken studie bleef een kant van de veelzijdige Heraut
echter onderbelicht: zijn rol als geschiedschrijver aan het Hollandse hof.
Historici noch letterkundigen hebben veel belangstelling getoond voor de
historiografische werken van de Heraut. Al snel kwam men tot de conclusie dat hij
weinig nieuwe feitelijke gegevens omtrent de geschiedenis verschafte, en dat zijn
kronieken vrijwel geheel een compilatie vormen van reeds bekende werken. In de
vijftiende eeuw dacht men daar anders over en deze historiografische werken
genoten een ruime verspreiding, getuige de dertien handschriften die ervan zijn
overgelverd. Bovendien vormen ook compilaties een interessant onderwerp van
onderzoek, zo toont de studie van mevrouw Verbij-Schillings aan.
De schrijfster reconstrueert eerst de ontstaansgeschiedenis van de Wereldkroniek
en de Hollantsche cronike. Zij maakt aannemelijk dat beide kronieken omstreeks
1406 zijn ontstaan als een soort tweeluik: de Heraut plaatste de Hollandse
geschiedenis in de context van de wereldgeschiedenis. Drie jaar later zag hij
aanleiding om beide kronieken bij te werken in een tweede versie. Deze reconstructie
wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de bijna unieke omstandigheid
dat verschillende autografen van de Heraut zijn overgeleverd. Door het bestaan van
het Haagse handschrift, waarin tal van bronnen zijn afgeschreven, van het
zogenaamde Kladboek en van de autograaf van de Hollantsche cronike zijn we
goed ingelicht over alle fasen van het schrijfproces van deze kroniek. De vaststelling
van de ontstaansgeschiedenis is echter niet het einddoel van deze studie. Centraal
in het onderzoek van mevrouw Verbij-Schillings staat een ver doorgevoerde analyse
van de bronnen die door de Heraut zijn gebruikt bij het samenstellen van zijn
kronieken. De hoofdbron voor de Hollantsche cronike was de zogenaamde
Middelnederlandse Beke die een tiental jaren eerder werd geschreven. De
Wereldkroniek werd in belangrijke mate gebaseerd op het Chronicon van Martinus
van Troppau en op de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant. Maar de schrijfster
gaat verder, en toont aan dat de Heraut voor het samenstellen van zijn kronieken
in totaal minstens dertig bronnen heeft gebruikt.
Op basis van de vergelijking van de bronnen met de beide kronieken - wat liet de
Heraut weg en wat voegde hij toe? - analyseert de schrijfster de doelstellingen van
de Heraut bij het schrijven. Bij de interpretatie van de zo verkregen gegevens kent
zij veel gewicht toe aan het feit dat de Heraut zijn werken opdroeg aan Willem VI,
graaf van Holland (1404-1416). De kronieken worden dus geplaatst in het
spanningsveld tussen (hoofse) schrijver en (hoofs) publiek. Het beeld dat naar voren
komt, is genuanceerd. Door het hanteren van historische voorbeelden spiegelt de
Heraut zijn broodheer de ideale vorst voor: net zo ridderlijk als Alexander de Grote,
en net zo strijdvaardig in dienst van kerk en geloof als Karel de Grote. Daarnaast
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wordt graaf Willem aangeraden zorg te dragen voor zijn erfgoed, het door partijstrijd
verscheurde graafschap Holland. Cruciaal acht de Heraut hierbij dat de graaf zorgt
voor een goede grafelijke Raad, bestaande uit Hollandse edelen, en vooral ook voor
een mannelijke troonopvolger.
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In een laatste hoofdstuk met als titel ‘Tekst en context’, worden diverse onderwerpen
aangesneden. Eerst wordt de opdracht van de kronieken aan graaf Willem VI en
de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim besproken. Dan volgt een knappe
analyse van de rol van herauten in het culturele leven, als literatoren, als
vervaardigers van wapenboeken, en natuurlijk vooral als kroniekschrijvers. Tenslotte
wordt in enkele paragrafen van een sterk wisselende omvang ingegaan op de invloed
van de Wereldkroniek en de Hollantsche cronike op de latere historiografie.

Beeldvorming in Holland is een doorwrochte studie, die met name op het gebied
van de historiografie goed is gedocumenteerd. Centraal staat een methode van
tekstvergelijking, doorgevoerd met een consequentie die ik niet eerder ben
tegengekomen. Door dit hechte fundament zijn de conclusies goed onderbouwd.
Wel is het opvallend dat de schrijfster nauwelijks een systematische theoretische
afweging geeft van de door haar gehanteerde methodiek. De lezer vraagt zich
regelmatig af of alle gesignaleerde afwijkingen van de bronnen wel door de Heraut
zelf zijn aangebracht. Kan een deel van de aanpassingen niet worden toegeschreven
aan afwijkende redacties of versies van de bronnen? Heeft de Heraut steeds beschikt
over de volledige tekst van bepaalde werken, of heeft hij zich beholpen met
bloemlezingen? Mijns inziens zouden dergelijke afwegingen toch wel moeten worden
gemaakt wanneer de methode in zo sterke mate de basis vormt van een onderzoek
als hier het geval is. Hierbij moet ik wel aantekenen dat in veel gevallen weinig twijfel
kan bestaan over de status van de bronnen door de unieke
overleveringsgeschiedenis van (vooral) de Hollantsche cronike, en ik heb dan ook
niet de indruk dat dit veel zou veranderen aan de uiteindelijke conclusies van deze
studie.
De herkenning van een groot aantal bronnen geeft ons een goed inzicht in de
dynamiek van de schrijfpraktijk aan het vroeg-vijftiende-eeuwse Hollandse hof, en
de inhoudelijke vergelijking van de kronieken met hun bronnen levert veel meer
gegevens op ten aanzien van de intenties van de auteur dan men in eerste instantie
zou verwachten. Het is te hopen dat deze benadering in de toekomst vaker en even
consequent zal worden toegepast bij de bestudering van andere ‘oninteressante
compilatoren’. Ook is het goed dat de aandacht opnieuw, en hopelijk definitief, wordt
gevestigd op enkele bijna vergeten kronieken en op het weinig-bestudeerde genre
der wereldkronieken.
De schrijfster heeft duidelijk moeite om de vertrouwde omgeving van de bronnen
te verlaten, en over te gaan tot parafrasering. Zo gebruikt zij vele honderden citaten,
wat soms de leesbaarheid in gevaar brengt. In de (lange) alinea op de bladzijden
144-145 tel ik bijvoorbeeld negen citaten, en dat is bepaald geen uitzondering. Dit
bezwaar geldt echter ook op een meer algemeen niveau. Een voorbeeld zal dat
duidelijk maken. Terecht besteedt de schrijfster veel aandacht aan het beeld van
de ideale vorst, zoals dat door de Heraut wordt geschetst (p. 191-208). Op deze
plaats blijft de studie echter in sterke mate descriptief: aan de hand van
bronnenvergelijkingen wordt de visie van de Heraut weergegeven. De studie had
veel aan diepgang gewonnen wanneer dit beeld was geplaatst binnen de sedert de
tweede helft van de dertiende eeuw bestaande visies op de rol van de vorst van
Thomas van Aquino en zijn navolgers, zoals die in de studies van bijvoorbeeld
Walter Ullmann en Antony Black naar voren komt. Vooral een vergelijking met de
ideeën van de Hollandse klerk Filips van Leiden, die een halve eeuw voor de Heraut
aan het Hollandse hof verbleef, had zeer voor de hand gelegen. Het is opvallend
dat de schrijfster - blijkens de literatuurlijst - geen gebruik heeft gemaakt van P.
Leupen, Philip of Leyden. A fourteenth century jurist (Den Haag/Zwolle 1981), een
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studie waarin de positie van de vorst uitgebreid aan bod komt (p. 153-185). In zekere
zin geldt hetzelfde bezwaar als de schrijfster in de slotbeschouwing de
overleveringsgeschiedenis van de kronieken plotseling plaatst in het groeiende
Hollandse ‘bewustzijn een natie te vormen’ (p. 284). Het blijft hier onduidelijk wat
zij precies onder het begrip ‘natie’ verstaat. Wanneer we echter aannemen dat er
sprake moet zijn van een vorm van collectieve identiteit, is het allerminst
vanzelfsprekend dat aan de hand van de hier onderzochte werken een dergelijke
kwalificatie kan worden gemaakt. De Heraut schreef immers voor een zeer beperkte
kring in de directe omgeving van graaf Willem VI. Het is wel waarschijnlijk, zoals de
schrijfster aanvoert, dat latere auteurs en kopiisten de kronieken van de Heraut
hebben gebruikt ter
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stimulering van de nationale identiteit, maar dat vergt een veel uitgebreider
onderzoek.
Deze kritiekpunten nemen niet weg dat Beeldvorming in Holland een aanwinst is
voor de wetenschap, en zeker voor onderzoekers die zich bezighouden met de
laat-middeleeuwse Hollandse historiografie. Hier wordt, met een stringent toegepaste
methodiek, de aandacht hernieuwd gevestigd op enkele bijna vergeten kronieken.
Wanneer dit boek wordt geplaatst in een drieluik met de eerder genoemde studies
van Van Oostrom en Van Anrooij krijgt het een extra dimensie, waarmee de Heraut
een van de best-gedocumenteerde schrijvers uit de Middelnederlandse letterkunde
wordt.
Robert Stein

Het handschrift-Jan Phillipsz. : Hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, Germ. Qu. 557 / diplomatische editie bezorgd door Herman
Brinkman. - Hilversum : Verloren, 1995. - 175 p. : ill. ; 25 cm. (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden ; 2) ISBN
90-6550-020-0 Prijs: ƒ 44,Het handschrift dat door Herman Brinkman is uitgegeven onder de titel Het
handschrift-Jan Phillipsz. bevat een bij mijn weten zeldzame combinatie van
gedichten en liturgische teksten in het Middelnederlands. Eerst werd een reeks
antifonen en responsoriën opgeschreven, daarna een lange serie rijmteksten van
velerlei slag: de Middelnederlandse versie van de Disticha catonis, liederen en
sproken over de loosheid van de wereld en de deugd van de vrouw, een gedicht
over een diplomatieke bijeenkomst die in 1473 plaatsvond te Trier, een artestekst
en nog veel meer. Opvallend is een groot aandeel rederijkerspoëzie in vrome
rondelen over de vraag wat de beste remedie is tegen de verleiding (temptacie) van
de duivel, en over de eucharistie in Lof vanden heylighen sacramente van Anthonis
de Roovere en de direct daaropvolgende bewerking. Een met enige regelmaat
terugkerend element in de bijna tachtig nummers na het liturgisch materiaal zijn
stichtelijke rijmbrieven aan een persoon die als vader ende lieve vrient wordt
aangeduid, en één maal als Jan Phillipsz. wordt aangesproken.
De variëteit aan rijmteksten brengt met zich mee dat het handschrift specimina
van verschillende versvormen bevat: gepaard en gekruist rijmende verzen en
strofische vromen volgens het aabccb-schema en de gecompliceerdere patronen
uit de rederijkersgedichten. Het is echter de vraag of de verzamelaar van deze
teksten geselecteerd heeft op stilistische criteria. Ook inhoudelijk is het moeilijk een
grote lijn te zien. De gedichten bestrijken een breed terrein; zo er thematisch een
grootste gemene deler is in het handschrift-Jan Phillipsz., dan moet het de functie
van de teksten zijn. Deze werd door de editeur Brinkman omschreven als ‘opwekking
tot en onderbouwing van een bezielde devotie die gepraktizeerd kan worden in het
dagelijks leven’. De Disticha catonis en het Trierse verslag vallen dan alvast buiten
de boot, terwijl dit nu juist de langste teksten in het handschrift zijn. Misschien is het
wel verstandig nog meer op de vlakte te blijven en de (brede) interesse van de
verzamelaar verantwoordelijk te houden voor het geheel. Ik kom hier aan het eind
van mijn bespreking op terug. Dat er meer over de samenhang in de codex te zeggen
is, blijkt al wel uit de titel van Brinkmans aangekondigde dissertatie over ditzelfde
handschrift: Dichten uit liefde. Dit doet nu niet direct vermoeden dat Brinkman het
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hier uitgegeven handschrift in zijn geheel als een kwestie van vrome verskunst
beschouwt.
Het inmiddels verschenen proefschrift werpt zijn schaduw vooruit in de inleiding
op de editie. Dit niet alleen omdat Brinkman bespreking van een aantal zaken
doorschuift; ook heeft het er de schijn van dat hij hier en daar (nog) niet het achterste
van zijn tong laat zien. Zo gaat Brinkman wel tamelijk uitgebreid, maar niet tot in
alle (relevante) details in op de door hem gereconstrueerde ontstaansgeschiedenis
van het handschrift. De kopiist die het grootste gedeelte van de gedichten heeft
afgeschreven en die in andere stukken ook nog correcties heeft aangebracht, is
door Brinkman geïdentificeerd als Jan Phillipsz., stadsklerk in Leiden in de tweede
helft van de vijftiende eeuw. Dat het handschrift is geschreven op papier waarvan
de watermerken ook bekend zijn uit rekeningen van de stad Leiden, brengt Brinkman
tot de
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alleszins aannemelijke veronderstelling dat Phillipsz. ook de eigenaar van het
handschrift is geweest. Enkele namen die - naar het schijnt per vergissing - genoteerd
zijn tijdens het afschrijven van de teksten versterken deze veronderstelling, want
het betreft hier namen van Jan Phillipsz.' nicht Katrijn en zijn zoon Joost. Veel meer
wil Brinkman nog niet kwijt over het intrigerende netwerk achter het handschrift (men
denke ook aan de aanspreekvormen in de rijmbrieven, en de vermelding daarin, in
tekst nr.120, van Vranck Phillipsz., de broer van Jan en vader van nicht Katrijn). De
ontknoping volgt in zijn dissertatie.
In afwachting daarvan is de taak van de recensent enigszins beperkt. Wie naar
aanleiding van deze editie uitgebreid over aard en achtergrond van de codex spreekt,
loopt voor de muziek van Brinkmans proefschrift uit. Bij wijze van voorschot op de
discussie rond zijn mooie dissertatie waag ik wel de opmerking dat de situering van
het handschrift in kringen van de Leidse stadssecretarie nieuwe gespreksstof oplevert
voor de discussie over het burgerlijk beschavingsoffensief van Herman Pleij, dat Jo
Reynaert liever meer in het algemeen als de opkomst van een profane lekenethiek
beschouwt. Jan Phillipsz. hoeft natuurlijk niet representatief te zijn voor stromingen
in de stedelijke literatuur, maar als hij dat wel enigszins zou zijn, dan wekt zijn
tekstbestand wel zeer de schijn dat in ieder geval in Holland de emancipatie van
de (stedelijke) leek vooral verliep via de lijnen die door de kerk en christelijke leer
waren uitgezet. In het handschrift-Phillipsz. zijn zowel de meest persoonlijke teksten
(de rijmbrieven), de meest uitzonderlijke (Middelnederlandse liturgie) als de meest
innovatieve (de rederijkersrondelen) zeer devoot van karakter.
Maar dit is een zaak voor Brinkmans dissertatie; hier gaat het om zijn tekstuitgave,
die een plaats heeft in de reeks edities Middelnederlandse verzamelhandschriften.
Lezers van dit tijdschrift zullen wel op de hoogte zijn van deze serie, die in 1994
van start gegaan is met een uitgave van Het Geraardsbergse handschrift. Van een
aantal codices met belangrijke verzamelingen Middelnederlandse literatuur zullen
diplomatische edities verschijnen, ten einde deze teksten in hun toenmalige
overlevering beter te kunnen bestuderen. Immers, wie zich concentreert op een
tekst doet dat vaak zonder aandacht voor eigenaardigheden van verschijningsvorm,
overlevering en functie temidden van andere teksten en tekstconglomeraten. Vooral
sproken en andere korte teksten kunnen pas goed bestudeerd worden in hun
handschriftelijke context. Om de uitgaven te verzekeren van een enigszins gelijke
opzet werd een aantal richtlijnen voor de editeurs opgesteld (samen met een
verantwoording van de uitgangspunten toegevoegd aan deel 1 in de reeks: Het
Geraardsbergse handschrift).
Brinkman heeft zijn taak volbracht met groot vakmanschap en grote trouw aan
de strenge editieprincipes. De opgave een diplomatische editie te bezorgen maakt
het nimmer eenvoudig om op het (vooraf afgesproken) rechte pad te blijven, want
de Middelnederlandse kopieerpraktijk blijkt altijd gevarieerder en problematischer
dan welke editie-commissie dan ook kan voorzien. Het is goedkoop als een
recenscent zich achteraf vrolijk maakt over de editeur en zijn onontkoombare
worsteling met de diplomatische filologie, maar dit gevecht toont wel de meest
sprekende consequenties van sommige editieprincipes; en die zijn het wel waard
om aan de orde te stellen. De eerste regels van tekst nr. 120 gaan in de editie als
volgt:
Ien van philippis paulus scrijst
siet dat ghy int beuoelen blijst
Dat onse behouder in hem heest
Die voir sijn scapen sijn siele gheest
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Dat aan het begin een te rubriceren hoofdletter D achterwege is gebleven, is nog
wel te begrijpen, maar voor de geheimtaal die hierop volgt is het commentaar onder
aan de bladzijde onontbeerlijk. Daar staat dat de kopiist in zijn f het dwarsstreepje
is vergeten; de (lange) s in scrijst, blijst, heest, en gheest is dus eigenlijk een
gemankeerde f. Het is waar dat als Brinkman voor de f had gekozen hij een
(pekel)zonde tegen de diplomatische voorschriften had begaan, want hij had een
emendatie gepleegd. Maar had de kopiist hier niet iets meer krediet verdiend? En
was de gebruiker van de editie daar niet meer mee gediend geweest?
Zo is het (ook?) conform het editiereglement dat een zeer cruciale plaats in het
handschrift verbannen is naar het notenapparaat: de verschrijving met de namen
van Phillipsz.' zoon en nicht (zie p.70). Deze regel is in het handschrift doorgehaald
en wordt daarom niet getrans-
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cribeerd maar in een noot weergegeven. De situatie ter plaatse in het handschrift
wordt beschreven in een noot. Geestig is dat er in de regelnummering rekening
gehouden wordt met de geschrapte zin, want het betreffende regelnummer is
overgeslagen. De gebruiker wordt opnieuw heen en weer geslingerd tussen teksten
en noten.
Het gaat mij bij deze voorbeelden niet om de gevallen op zich, want Brinkmans
zorg voor de tekstweergave is voorbeeldig. Bovendien komen dergelijke problemen
binnen het regelmatig afgeschreven handschrift Phillipsz. sporadisch voor. Het is
meer de vraag wat men zich moet voorstellen bij de toekomstige editie van
handschriften met een gecompliceerdere voorgeschiedenis. Het handschrift
Wiesbaden Hauptstaatsarchiv 3004 B 10, dat naar mijn weten ook op het lijstje van
de commissie staat, gaat ongetwijfeld casus belli worden: minstens 8 handen,
regelmatig meer dan een hand per blad, later toegevoegde en ingeplakte bladen
met afbeeldingen en tekst. Men kan zich in alle ernst afvragen hoe hanteerbaar
edities van zulke handschriften zullen zijn als met dezelfde strenge hand als in de
onderhavige editie de richtlijnen voor de uitgave worden gevolgd.
Buitendien zijn er nog wel enige hulpmiddelen denkbaar die het gewenste gebruik
van dergelijke edities - studie van verzamelhandschriften - zouden vergemakkelijken.
Als men in de tekstweergave op de een of andere wijze rekening zou houden met
de bladvulling en katernindeling in het handschrift, kan dat zeker bij onregelmatig
aangegroeide boeken verhelderend werken. En als men in de toekomst
gecompliceerder handschriften dan Geraardsbergen en Phillipsz. gaat uitgeven (en
als verzameleenheden zijn de onregelmatige handschriften uiteraard interessanter)
zal de gebruiker veel kunnen leren van het oorspronkelijke aanzicht van een blad
of opening in een handschrift. Nu wordt wel de schrijfregel in het handschrift
gerespecteerd (bij prozateksten), maar niet de oorspronkelijke paginaopmaak. Deze
inconsequentie is bij de tot dusver uitgegeven handschriften nog geen halszaak
gebleken, maar in de toekomst kan het nog wel eens onoverzichtelijk worden als
men kolom-, blad-, folium- en katernscheidingen moet opmaken uit de kolommen
terzijde of de beschrijving van het handschrift.
Aanduiding van de katernscheidingen binnen de tekstweergave had in dit geval
Brinkman kunnen behoeden voor een wat voorbarige conclusie die hij op
watermerken en katernformule alleen baseert (zie p.13-16). Hij stelt vast dat de
codex in kwestie in drie tijdsfasen is ontstaan: katernen 1-3 ca.1473, katernen 4-6
ca. 1478 en katern 7 ca. 1481. De eerste drie katernen bestaan uit respectievelijk
vijf, tien en zes dubbelbladen. Zo valt te berekenen dat Brinkman na foliumn 42 een
tijdsspanne van ca. vijf jaar veronderstelt. Wie deze caesuur in de editie opzoekt,
belandt midden in het verslag van de bijeenkomst in Trier, dat de folia 36 tot 46
beslaat. Aannemelijker lijkt mij dat het pak papier met watermerken uit 1473
geleidelijk aan volgeschreven is geraakt, en in ieder geval nog niet tot het laatste
vel beschreven was toen het met papier uit ca.1478 werd aangevuld. Het rijmverslag
uit Trier kon zo in eenmaal worden gekopieerd.
Diplomatische edities zijn vanuit oogpunt van filologie de zuiverst denkbare vorm
van tekstweergave, maar er zitten voor- en nadelen aan vast; en voor een
bronnenpublicatie die voortgezet onderzoek moet uitlokken, is het goed om te
overwegen hoe toegankelijk en mededeelzaam een uitgave moet zijn.
Een tweede algemene kwestie is welk voortgezet onderzoek men nu op het oog
heeft bij deze edities. Zowel het Geraardsbergse handschrift als het
handschrift-Phillipsz. bieden literatuurverzamelingen die niet alleen bij eerste aanblik
de vraag doen rijzen wat de teksten nog meer bindt dan de pen die ze heeft
neergeschreven. Rijkdom kan ook raadselachtig worden als zij lukraak verzameld
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is, bijvoorbeeld door iemand wiens hele bibliotheek uit een boek bestond. De
langzame aanwas van het handschrift en de uiteenlopende teksten (van de antifonen
tot artesliteratuur) doen wel vermoeden dat dit hier het geval was. Dat de
brievenreeks zo verspreid in het handschrift voorkomt, lijkt mij een aanwijzing dat
ieder epistel bij ontvangst werd opgetekend onder de laatst in het handschrift
gekopieerde tekst. Dat maakt van het handschrift-Phillipsz. een bepaald type
verzamelhandschrift: een tekstenverzameling.
En wat kan er gewonnen worden met de editie van dergelijke tekstverzamelingen?
Uiteraard dat er een groot aantal (voorheen) onuitgegeven teksten in druk verschijnt
en dat de receptie- en overleveringsgeschiedenis van afzonderlijke teksten verrijkt
wordt. Voor de
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studie van De Roovere's Lof vanden heylighen sacrament is het goed om te weten
dat er een bewerking van bestond; de studie van de (dertiende-eeuwse)
Middelnederlandse Disticha Catonis heeft baat bij de kennis dat de tekst ook in een
laatvijftiende-eeuws handschrift staat. Maar voor de verwerking van dergelijke
gegevens kan men met een goed documentatie-apparaat een heel eind komen.
Dat zal ook wel moeten want de editie biedt geen overzicht van de verdere
overlevering van de teksten in het uitgegeven handschrift.
De editie biedt ook geen antwoord op andere vragen die direct met de teksten in
het handschrift te maken hebben: bijvoorbeeld of de opname van de Disticha in het
handschrift van Jan Phillipsz. leidde tot wijzigingen of aanpassingen ten behoeve
van een eventuele integratie van de teksten in het handschrift tot een coherente
verzameling. Voor antwoord op die vraag moet men nog altijd terug naar het
variantenapparaat uit de Disticha-editie van Beets.
Dit lijkt voor het handschrift-Phillipsz. nog geen brandende kwestie. Ik denk - maar
ik heb het niet gecontroleerd en na Brinkmans dissertatie zal het wellicht anders
blijken te zijn - dat het handschrift-Phillipsz. een niet al te hecht aaneengeregen
tekstenketting bevat. Samenvoegen lijkt nu eenmaal de zekerste manier om korte
teksten te bewaren.
De uitgave biedt daarom, vermoed ik, veel meer een blik op een
literatuurverzameling dan op een verzamelhandschrift (met bijbehorende
problematiek). Dat het handschrift die ‘bibliotheek’ -status heeft, maakt Brinkmans
onderzoek waarschijnlijker alleen maar interessanter, maar de
Verzamelhandschriftenreeks dient een breder doel.
In de verantwoording (achterin deel 1) staat dat de reeks zich ‘in de eerste plaats
[zal] richten op handschriften waarvan het verzamelkarakter op de voorgrond treedt’.
Verzamelkarakter is een mooie term, waar men veel onder kan verstaan. Het
handschrift-Phillipsz. toont mijns inziens echter het verzamelkarakter van de bezitter,
die geen mogelijkheid had of moeite deed een meer beredeneerde ordening over
meer banden te maken. Zo is de situatie ook in het Geraardsbergse handschrift en
in het grootste project dat de commissie onder beheer heeft: het handschrift-Van
Hulthem. Dit neigt naar een wat eenzijdige aandacht voor het type
verzamelhandschriften dat ik tekstenverzameling heb genoemd. Maar is er niet een
meer specifieke problematiek van verzamelhandschriften (met het accent op het
tweede deel van de samenstelling): boeken waarvan de inhoud een op enigerlei
wijze te beredeneren eenheid vormt of het resultaat is van doelbewuste bewerking,
indeling of zelfs dossiervoming? Te denken valt aan handschriften met kronieken,
preken, artes-compendia, levensbeschrijvingen, liedverzamelingen, oeuvres,
repertoire-handschriften enzovoorts: handschriften die men in zijn geheel uitgegeven
moet zien om de ratio erachter te vinden. Dat zijn waarschijnlijk handschriften met
teksten waar minder eer aan valt te behalen dan aan rijke tekstverzamelingen als
Geraardsbergen, Phillipsz. en Hulthem, maar een keuze voor dergelijke uitgaven
doet meer recht aan de beginselen van de reeks.
De serie is voortvarend voortgezet met een mooi tweede deel. Zonder Brinkmans
editie ook maar enigszins te willen bekritiseren, hoop ik dat zijn navolgers ook ander
verzamelkarakter zullen tonen.
Geert Warnar

Leugens en vermaak : Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur
van de Nederlandse renaissance / René van Stipriaan. - Amsterdam
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: Amsterdam University Press, 1996. - 357 p. ; 24 cm - Ook
verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1995.
ISBN 90-5356-201-X Prijs: ƒ 69,50
Anders dan het ernstige toneel, dat gedurende de laatste decennia veelvuldig het
object van onderzoek was, ondervindt het komische toneel uit de zeventiende eeuw,
met uitzondering wellicht van de komedies van Hooft, Coster en Bredero, relatief
weinig belangstelling van wetenschappelijke zijde. Juist omdat Thalia nogal eens
van zich deed spreken in de Republiek, kan dat alleen maar betreurd worden. We
beschikken over een omvangrijk en veelzijdig corpus blij- en kluchtspelen, waaraan
óók auteurs hebben bijgedragen die tot de succesvolsten
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van hun tijd gerekend werden. Hun werk, maar eveneens dat van minder bekende
vakbroeders, verdient absoluut nadere bestudering. Ook René van Stipriaan is zich
daarvan bewust. Het heeft even geduurd, maar nu is dan de handelseditie
verschenen van het proefschrift waarop hij in 1995 aan de Universiteit van
Amsterdam promoveerde: Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de
kluchtliteratuur van de Nederlandse renaissance.
Dat het komische toneel, en meer in het bijzonder de klucht, zozeer buiten ons
gezichtsveld gevallen is, wijt de auteur voor een belangrijk deel aan denkbeelden,
zoals die aan het einde van de zeventiende eeuw in zwang kwamen. Toen namelijk
velden gezaghebbende, Frans-classicistische literatoren een vernietigend oordeel
over het destijds zeer populaire kluchtspel. Hun opvattingen bleken buitengewoon
levensvatbaar en men kan vaststellen dat ze het beeld van het genre tot op de dag
van vandaag in meer of mindere mate bepaald hebben. Zo biedt de klucht met haar
erotische dubbelzinnigheden in de ogen van Andries Pels, een van de voormannen
van Nil Volentibus Arduum, een vóór alles dubieuze en lichtzinnige vorm van
vermaak. Om die reden suggereert hij ook dat de culturele elite niet bijzonder met
het genre ingenomen was en dat kluchten vooral een minder ‘beschaafd’ publiek,
afkomstig uit lagere bevolkingsgroepen, getrokken zou hebben. Dat Van Stipriaan
weinig met dergelijke, ook nu nog regelmatig gehoorde oordelen opheeft, blijkt bij
herhaling in Leugens en vermaak, waarin de rijke zeventiende-eeuwse kluchtliteratuur
tegen een goeddeels nieuwe achtergrond belicht wordt.
Aan de basis van zijn studie staan drie kluchten: Andrea de Piere (1628) van
Willem Dircksz Hooft, Abraham Bormeesters Klucht van Doeden (1643) en Hans
van Tongen (1644) door Jelis Noozeman. Het zijn stukken die alle teruggaan op
novellen uit Boccaccio's Decamerone. Wie nu verwacht dat Van Stipriaan zich
beperkt tot een evaluatie van de precieze verhouding tussen de Italiaanse brontekst
en de Nederlandse toneelbewerkingen, vergist zich. Van Stipriaan heeft de
ondubbelzinnige pretentie om aan de hand van de genoemde spelen algemene
kenmerken van de zeventiende-eeuwse kluchtliteratuur onder de aandacht te
brengen, een pretentie die hij in velerlei opzicht waarmaakt. Zijn boek valt in drie
delen uiteen. In het eerste staan de genres van klucht en novelle centraal, alsmede
de invloed van Boccaccio in de Nederlanden, het tweede deel is gewijd aan stof en
thematiek van de spelen van W.D. Hooft, Bormeester en Noozeman, terwijl in het
derde de onderzoeksresultaten in een breder perspectief geplaatst worden.
De prikkelendste inzichten van Leugens en vermaak betreffen in de eerste plaats
de al dan niet onwelvoeglijke humor in kluchtspelen en het mogelijke publiek dat
de opvoering van komische stukken bijwoonde. Van Stipriaan zet zich af tegen de
classicistische vooroordelen en pleit ervoor de kluchtliteratuur uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw eerst en vooral in het licht van ‘de voorgeschiedenis, de late
middeleeuwen, het humanisme en de internationale renaissance’ (p. 1) te verstaan.
Zo beziet hij de soms nogal vrijpostige grappen in de klucht niet door de fatsoensbril
van Pels, maar hij duidt ze onder meer in de context van de melancholiebestrijding.
De zwartgalligheid, een psycho-somatische aandoening die een ernstige bedreiging
heette te zijn voor zowel lichaam als geest, heeft de gemoederen vanaf de zestiende
eeuw sterk beziggehouden. Als een geschikte remedie tegen de melancholie gold
afleiding door, bij voorkeur vermakelijke, literatuur. In dat verband vond kluchtige
humor - zelfs wanneer die naar de smaak van later tijden wat al te libertijns is - een
vanzelfsprekende legitimatie: hij diende een therapeutisch doel en beoogde niets
anders dan de gekwelde mens zijn geestelijk evenwicht te doen hervinden.
Dergelijke ideeën deden in het bijzonder ook opgeld bij de maatschappelijke
bovenlaag, waar bijvoorbeeld het gedachtengoed van Robert Burtons Anatomy of
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melancholy gretig aftrek vond. Er is in de ogen van Van Stipriaan dan ook geen
enkele reden om aan te nemen dat klucht- en blijspelen voorbehouden waren aan
de onderlaag van de zeventiende-eeuwse samenleving. Integendeel, hij stelt zich
op het standpunt dat de culturele elite tot de vanzelfsprekende consumenten van
het komische toneel behoorde. Om zijn argumenten kan men niet makkelijk heen.
Van Stipriaan wijst onder andere op de opvoeringspraktijk die erin voorzag dat een
klucht doorgaans direct na afloop van een tragedie werd opgevoerd, en dat met de
duidelijke bedoeling de wellicht wat bedrukte stemming weg te nemen. Er zijn in het
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geheel geen aanwijzingen dat deze wending in het programma gepaard ging met
een publiekswisseling. Waarom dus, zo kan men zich in alle redelijkheid afvragen,
moet dan een ander soort toeschouwers voor het lichtere genre verondersteld
worden? Verder noemt Van Stipriaan enkele verklaarde kluchtiefhebbers uit de
hoogste regionen van de Republiek en laat hij zien dat relatief veel kluchtauteurs
tot de gezeten burgerij gerekend kunnen worden.
Uit de analyse van de drie centrale Kluchten blijkt dat Van Stipriaan een in hoge
mate eigen visie op zijn onderzoeksmateriaal ontwikkeld heeft. Zoals dat in de traditie
van het genre past, behandelen de stukken van W.D. Hooft, Bormeester en
Noozeman de onfortuinelijke lotgevallen van personages die denken iedereen te
slim af te zijn, maar die uiteindelijk het deksel op hun neus krijgen. W.D. Hooft laat
zien dat een onervaren paardenkoopman zijn handelskapitaal aan hoeren en dieven
verliest, Bormeester verhaalt hoe een overdreven jaloerse man ondanks allerlei
preventieve maatregelen niet kan voorkomen dat zijn vrouw de buurjongen verleidt
en Noozeman voert een schilder ten tonele wiens overspel op een pijnlijke afstraffing
uitloopt. Manipulatie en leugen, scherpzinnigheid en grenzeloze goedgelovigheid
vormen de vaste bestanddelen van deze en vergelijkbare spelen: meer dan eens
ziet de bedrieger zich bedrogen en worden de slinkse plannen van
schuinsmarcheerders gedwarsboomd.
De kracht én vernieuwing van Van Stipriaans interpretaties schuilt enerzijds in de
bijzondere belangstelling die hij voor kluchtig bedrog en boertige misleiding aan de
dag legt, anderzijds in de vérgaande implicaties die hij met deze thematiek verbindt.
De bedrieglijke wereld van het toneel, waar zovelen het slachtoffer worden van de
machinaties van derden, is in zijn ogen bedoeld als een spiegel van de werkelijkheid,
die in al haar complexiteit niet minder verraderlijk is. De komische personages staan
voor de moeilijke taak de verhulde intenties en verzwegen motieven van hun
tegenspelers te ontmaskeren. Dat zij daar vaak niet in slagen is een duidelijke
waarschuwing aan het adres van de toeschouwers, die er in de realiteit eveneens
op bedacht moeten zijn dat mensen hun werkelijke bedoelingen soms verborgen
houden en dat bepaalde gebeurtenissen heel anders kunnen uitpakken dan
aanvankelijk gedacht. Voor zowel de personages als de toeschouwers draait het
met andere woorden om de vraag in hoeverre ze in staat zijn een gegeven situatie
naar waarde te beoordelen. In deze context kent Van Stipriaan de kluchtliteratuur
een geheel eigen taak toe. Hij redeneert dat zij het oordeelsvermogen van de
toeschouwers traint, juist doordat die er getuige van zijn hoe dramatis personae de
omstandigheden en hun persoonlijke mogelijkheden foutief inschatten. Zo biedt de
kluchtliteratuur zelfs meer dan heilzaam vermaak alleen, want zij bereidt het publiek
voor op een wereld waar doorgaans de valse schijn regeert.
In het derde deel van zijn proefschrift gaat Van Stipriaan op zoek naar de
cultuurhistorische context van de zojuist beschreven ‘oordeel-en-bedrog-thematiek’,
waarvoor hij - het kan niet voldoende benadrukt worden - als eerste
historisch-letterkundige in Nederland met zoveel woorden aandacht vraagt. In de
laatste hoofdstukken staan op die manier kentheoretische en moraalfilosofische
concepties in het middelpunt van de belangstelling. Zo komen niet alleen de
standpunten over waarheid en bedrog van de Calvinistische kerk aan de orde, maar
worden bijvoorbeeld ook Coornhert en Spiegel over de misleidende werking van de
hartstochten aan het woord gelaten. Van Stipriaans uiteindelijke conclusie, die
opvallend genoeg niet beperkt blijft tot het zeventiende-eeuwse kluchtspel, kan aan
de hand van een korte passage uit het begin van het negende hoofdstuk goed
toegelicht worden:
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De toneelcultuur zoals die in kringen van Hooft, Coster en Bredero
gestalte had gekregen, richtte zich niet zozeer op objectieve kennis
omtrent goed en kwaad, maar veeleer op envaringskennis aan de hand
van verwikkelingen waarin de subjectieve taxatie van bedrieglijke situaties
doorslaggevend was. Misschien kunnen inderdaad wel alle belangrijke
moderne toneelgenres van de vroege zeventiende eeuw met
oordeelsthematiek gekarakteriseerd worden. Naar mijn indruk
concentreren de diverse vroeg-zeventiende-eeuwse kluchten en komedies,
en zeker ook veel treurspelen en tragikomedies, zich dus niet zozeer op
morele vraagstukken, maar handelen ze in de eerste plaats om
beoordelingsexcessen. (p. 182)
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Iedereen die maar enigszins vertrouwd is met het onderzoek naar het
renaissance-drama zal inzien dat Van Stipriaan met deze redenering een
fundamentele discussie aangaat. Gewoonlijk wordt in recente toneelstudies een
moreel-didactische invalshoek gekozen: men ziet het komische zowel als het
tragische drama primair als het voertuig van ethische kennis en veronderstelt, in de
lijn van het horatiaanse ‘utile dulci’, dat het de bedoeling is dat het publiek over goed
en kwaad beleerd wordt. In de optiek van Van Stipriaan schiet deze benadering niet
alleen regelmatig tekort, ook vraagt hij zich af zij wel altijd gerechtvaardigd is. Hij
wijst onder meer op het soms erg algemene, oppervlakkige karakter van de
uitgewerkte lessen (p. 170: ‘truismen’) en het ontbreken van een expliciete
moraalstelling in veel komische spelen (over deze bewijsvoering direct meer).
Daarom opteert hij voor een andere centrale invalshoek, die gericht is op, zoals dat
zojuist heette, ‘beoordelingsexcessen’. Zijn zienswijze impliceert dat de portee van
het komische én ernstige drama in laatste instantie niet moraalfilosofisch van karakter
is, maar betrekking heeft op de moeizame wijze waarop de mens vat krijgt op de
door waan en illusie beheerste wereld.
Van Stipriaans interpretatie van de ‘oordeel-en-bedrog-theimatiek’ zal de
bestudering van het zeventiende-eeuwse toneel ongetwijfeld nieuwe impulsen
geven, maar de oppositie zoals hij die formuleert tussen aan de ene kant een
moreel-didactische en aan de andere kant een ‘epistemologische’ uitwerking van
het drama is in mijn ogen minder gelukkig. Er valt veel voor te zeggen beide aspecten
eerder als liggend in elkaars verlengde, dan als tegengestelde grootheden te
beschouwen. Welke renaissancistische ethicus men er ook op naslaat, allen
onderkennen ze immers een vanzelfsprekende relatie tussen het oordeelsvermogen
van de mens enerzijds en het morele gehalte van zijn handelen anderzijds.
Coornhert, wiens denkbeelden op dit punt ook Van Stipriaan bespreekt, stelt
bijvoorbeeld dat iemand die zich verlaat op de uiterlijke schijn tot laakbare
gedragingen komt, terwijl andersom degene met een juist begrip van waarheid en
leugen moreel verantwoord zal handelen. Het oordeelsvermogen heeft met andere
woorden directe ethische implicaties. Het valt dan ook zeker te verdedigen juist
deze gedachte bij de analyse van het renaissancetoneel vast te houden: waarom
de ‘oordeel-en-bedrog-thematiek’ niet geïntegreerd, niet uitgelegd in het directe
kader van de ethisch-didactische doelstelling van het drama?
In dit verband moet mij van het hart dat ik niet overtuigd ben door de argumenten
die Van Stipriaan aandraagt om aan te tonen dat de didactische functie van het
drama recentelijk een al te exclusieve aandacht heeft gekregen. Dat bijvoorbeeld
de lessen die het onderzoek beschreven heeft soms weinig verrassend zijn, is
alleszins verklaarbaar. Witstein heeft reeds betoogd dat de moraalstelling in de
toneelliteratuur noodzakelijkerwijze concreet van aard is, omdat een dramaturg, wil
hij zijn doel niet voorbijschieten, aansluiting zal zoeken bij de belevingswereld en
het kennisniveau van de gemiddelde toeschouwer. In een noot (VIII:46) refereert
Van Stipriaan aan dit standpunt, zonder het overigens te weerleggen. Dat een
algemeen geformuleerde les afbreuk zou doen aan de ‘pretenties waarmee het
toneel in de vroege zeventiende eeuw omgeven was’ (p. 170), of dat ‘de diepgang
van een stuk te lijden [heeft] onder de reductie die van een eenvoudige, reeds
algemeen gekende moraal uitgaat’ (p. 172), onderschrijf ik dan ook niet, waarbij
nog opgemerkt zij dat onderzoekscriteria die uitgaan van weinig nauwkeurige
begrippen als ‘pretenties’ en ‘diepgang’ mij in deze context niet als bijzonder sterk
voorkomen.
Wél volg ik Van Stipriaans redenering dat het ontbreken van een expliciete moraal
in veel kluchten theorievorming omtrent de didactische intenties van dit toneelgenre
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danig compliceert. Maar de bewijskracht daarvan is in relatie tot het ernstige toneel,
dat Van Stipriaan in de laatste hoofdstukken keer op keer in zijn beschouwingen
betrekt, natuurlijk gering. In met name de treurspelen van Hooft, Coster en Bredero,
die ook bij Van Stipriaan steeds weer figureren, kan gezien de vele moraliserende
(koor-)passages niet getwijfeld worden aan een primair op de didaxis gerichte opzet.
Dat het onderzoek zich juist met dit aspect heeft beziggehouden, is naar mijn mening
dan ook volkomen terecht.
Sta ik dus enigszins terughoudend tegenover de uiteindelijke gevolgtrekkingen
van Van Stipriaan, zijn Leugens en vermaak is over het geheel genomen - want het
moment voor een uiteindelijke beoordeling lijkt mij daar - een prachtig boek. Het is
erudiet, oorspronkelijk en

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

287
uitdagend. Het themacomplex van oordeel en bedrog, dat zo belangrijk blijkt voor
het zeventiende-eeuwse toneel, is op overtuigende wijze geïntroduceerd en in een
weids perspectief toegelicht. Geen onderzoeker van het komische én ernstige drama
zal er in de toekomst omheen kunnen. Mij rest weinig anders dan de hoop uit te
spreken, dat Leugens en veermaak niet het enige boek van Van Stipriaan over de
goudeneeuwse toneelcultuur zal blijven.
Jan Konst

Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek
: een historiografische en bibliografische handleiding / O.S. Lankhorst
en P.G. Hoftijzer. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 1995. - IX, 227 p. : ill. ; 24
cm. - (Nederlandse cultuur in Europese context ; 1. IJkpunt 1650) ISBN
90-12-08153-X Prijs: ƒ39,90
In het eerste hoofdstuk, getiteld ‘Boekgeschiedenis tussen ambacht en wetenschap’,
van hun handleiding Drukkers, boekverkopers en lezers tijdens de Republiek geven
1
de auteurs een opmerkelijk portret van de Nederlandse boekhistoricus. Zij
portretteren deze niet als een cultuurhistoricus met een speciale interesse voor het
gedrukte woord als ‘agent of change’, evenmin als een specialist op het terrein van
de geschreven en gedrukte communicatie, maar als een vlijtig ambachtsman die
vooral bedreven is ‘in het opzoeken en ordenen, het aanleggen van kaartenbakken
en opstellen van lijsten’ (p. 5). De Nederlandse boekhistoricus is dus geen
conceptuele scherpslijper of een theoretische hoogvlieger, maar een gedreven
practicus met twee passies. Enerzijds is hij een rasonderzoeker met - zoals iedere
rechtgeaarde onderzoeker - een uitgesproken neiging tot perfectionisme, immers:
‘er zijn altijd nog meer titels, meer uitgaven, meer exemplaren en meer
achtergrondgegevens op te sporen’ (p. 5). Anderzijds wordt hij gedreven door een
onverwoestbaar vooruitgangsgeloof: indien maar genoeg mankracht en mensjaren
worden ingezet, dan zullen de ‘vele lacunes’ in onze boekhistorische kennis vanzelf
worden gedicht. Wie dit portret leest, moet welhaast tot de conclusie komen dat de
boekhistoricus een ietwat wereldvreemd, oneigentijds wezen is. Deze conclusie zou
abusievelijk tot nog een andere conclusie kunnen leiden, de gedachte namelijk dat
boekgeschiedenis een wat suffe discipline is waar op antiquarische wijze jacht wordt
gemaakt op zeldzame en kostbare boeken. Het tegendeel is echter volgens de
auteurs het geval. Hun ‘Inleiding’ openen zij namelijk met de bewering dat de
‘beoefening van de boekwetenschap in Nederland de laatste decennia in een
2
stroomversnelling is geraakt’. De opeenvolgende hoofdstukken verschaffen de
argumenten voor deze stelling.
In hoofdstuk 1 en 2 geven zij een, overdadig geïllustreerd, tableau vivant van de
‘founding fathers’ van de boekwetenschap in Nederland. De historische belangstelling
voor boeken is bijna zo oud als de boekdrukkunst, maar in de negentiende eeuw
raakte deze belangstelling in een eerste stroomversnelling. Een informele kring van
liefhebbers, verzamelaars, bibliothecarissen, bibliografen en uitgevers wierp zich
op de bibliografische studie van het boek. Bekende namen uit dit gezelschap zijn
de Haarlemse boekverkoper-uitgever A.C. Kruseman en de Amsterdamse uitgever
Frederik Muller. Zo was Kruseman de enige van deze pioniers die een samenvattend
overzichtswerk publiceerde, zijn in 1886-1887 verschenen Bouwstoffen voor een
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geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw
1830-1880. Muller maakte vooral naam als oprichter van de bibliotheek van de in
1815 opgerichte Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
Een tweede stroomversnelling deed zich na de Tweede Wereldoorlog voor, toen
de klaroenstoot tot de verwetenschappelijking van het boekhistorisch onderzoek
weerklonk. Plaats van handeling was de Universiteit van Amsterdam. Drijvende
krachten achter deze ontwikkeling waren de bibliothecaris van de
Universiteitsbibliotheek, H. de la Fontaine Verwey, en de neerlandicus W.Gs.
Hellinga, die de in Engeland ontstane analytische bibliografie in Nederland
introduceerde. In 1954 werd De la Fontaine Verwey benoemd tot bijzonder hoogleraar
in de wetenschap van het boek en de bibliografie. In zijn oratie De wereld van het
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boek bepleitte hij een brede benadering van de boekwetenschap - of bibliologie waarin de biografie van het boek als materieel object centraal staat, maar vervolgens
ingepast dient te worden in het bredere complex der historische wetenschappen.
De laatste 10 à 15 jaar is de bestudering van het boek andermaal in een
stroomversnelling geraakt. Zowel in Nederland als daarbuiten nam de belangstelling,
vanuit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines, voor heden en verleden van
het boek sterk toe. Nieuwe tijdschriften werden opgericht, grote internationale
congressen vonden plaats en spraakmakende publicaties rolden van de persen.
Toonaangevend tot op de dag van vandaag is de vierdelige, onder redactie van
H.J. Martin en R. Chartier in de jaren 1982-1986 gepubliceerde Histoire de l'édition
française. In Nederland waren het de leerlingen uit de Amsterdamse Fontaine
Verwey-Hellinga-school die een lans braken voor een verruiming van het
onderzoeksveld van de boekgeschiedenis. De Leidse boekhistoricus Bert van Selm
bepleitte in zijn proefschrift Een menigte treffelijcke boecken uit 1987 de opvatting
dat naast het onderzoek van de productie, evenzeer de distributie - de handel in
boeken - en de consumptie - het kopen, verzamelen en lezen van boeken - voorwerp
van studie diende te zijn. Opgevat in deze brede zin zou de boekgeschiedenis de
ruggegraat van de cultuurgeschiedenis vormen. Naast de boekenvorsers pur sang
begonnen ook onderzoekers uit andere disciplines zich te interesseren voor het
boek. Zo ontdekten cultuurhistorici het boek als drager van kennis en ideeën, wierpen
literatuurwetenschappers zich op de studie van de instituties van het literaire leven
en brachten sociaalhistorici de verspreiding van geletterdheid en boekbezit in kaart.
Resultaat van deze veelvormige interesses is dat de ‘boekgeschiedenis’ een
uitgestrekt onderzoeksveld is geworden dat door onderzoekers vanuit verschillende
richtingen en met uiteenlopende vraagstellingen wordt doorkruist. Kortom - zo
concluderen de auteurs in de ‘Epiloog’ - ‘van een bezigheid van liefhebbers en
verzamelaars heeft de boekwetenschap zich in ons land ontwikkeld tot een
volwaardige discipline, met eigen uitgangspunten en vraagstellingen’ (p. 121). In
de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden, voorafgegaan door een overzicht van bronnen
en vindplaatsen in hoofdstuk 3, de publicistische vruchten - naslagwerken, artikelen,
boeken - van deze opeenvolgende stroomversnellingen op thematische wijze
gepresenteerd, terwijl in een omvangrijke bijlage de bibliografische puntjes nog eens
op de i worden gezet.
Moet de conclusie nu luiden dat de professionele boekhistoricus het gewaad van
vlijtige ambachtsman definitief heeft afgelegd? Deze blijkt nog altijd lichtelijk
kopschuw te zijn ten aanzien van zowel de theoretische afbakening van zijn
onderzoeksdomein, als de doordenking van de centrale kwesties van zijn discipline:
de functie en betekenis van het boek in de cultuur. Het zou voor de hand hebben
gelegen het hoe en waarom van deze cruciale kwesties aan te orde te stellen in het
hoofdstuk dat handelt over ‘het boek in de samenleving’. De betreffende bladzijden
bieden echter een merkwaardig, kritiekloos allegaartje: een korte opsomming van
studies naar de positie van auteurs, vertalers en redacteurs, de rol van de overheid,
3
en de consumenten van het boek. Weliswaar wordt in de epiloog ‘het boekhistorische
pak van Sjaalman’ uitgepakt en daarin blijken, hoe kan het anders, titels van talloze
nog niet geschreven boeken - zoals ‘Over boekbanden’ - schuil te gaan, maar erg
verrassend kan het niet worden genoemd. Een visie op de toekomst van de
boekgeschiedenis kan er in ieder geval niet uit worden gedestilleerd. Kortom, de
boekhistoricus toont zich weer eens van zijn beste bibliografische kanten. Het boek
is dan ook niet veel meer dan een beredeneerde bibliografie van studies uit de
negentiende en twintigste eeuw inzake het leven van het boek in de zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw.
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Het ware beter geweest indien de auteurs, op basis van reeds verricht onderzoek,
een prikkelend overzicht hadden gegeven van de functie en betekenis van het boek
in de samenleving van de Republiek, vervolgens hadden beproefd de eigenheid
van de Republiek in vergelijking met het omringende buitenland te omgrenzen,
daarna wegen voor nieuw en vernieuwend onderzoek hadden uitgezet en, tot slot,
als toegift een uitvoerige, thematisch geordende bibliografie hadden opgenomen.
Aldus opgezet, zou dit boek met recht en reden als het eerste deel in de nieuwe
reeks ‘De Nederlandse cultuur in Europese context’ zijn verschenen. Een dergelijke
opzet ligt te meer voor de hand omdat de redacteuren van het ijkpunt 1650 in hun
voorwoord zo'n alleraardigste voorzet geven. Zij stellen namelijk dat de productie,
dis-
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tributie en verkoop van drukwerk de meest centrale factor vormde in de Nederlandse
cultuur van de zeventiende eeuw. Een net van gedrukte communicatie, dat meer
dan iets anders de culturele cohesie en de sociale en politieke eenheid bevorderd
zal hebben, lag gespannen over de Republiek. Vormde dit uitgangspunt niet een
uitmuntende invalshoek om de plaats en betekenis van het boek in de cultuur van
Republiek te omgrenzen? Wis en zeker, maar de auteurs gaven blijkbaar de voorkeur
aan het bewandelen van vertrouwde wegen: het aanleggen van lijsten en
kaartenbakken en het fantasieloos inventariseren van studies en lacunes. Wat
resteert is niettemin een onmisbaar naslagwerk dat tot in lengte van dagen zijn
diensten zal bewijzen.
Han Brouwer
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Signalementen
De woordenaar: nieuwsbrief van het Matthias de Vries-Genootschap. Jrg. 1, nr. 1 (mei 1997) -....- Roden: Matthias de Vries-Genootschap,
1997-....- 30 cm ISSN 1386-4629
De Woordenaar is het nieuwe orgaan van het Leidse genootschap van
woordenboekliefhebbers, het Matthias de Vries-Genootschap. Het eerdere
verenigingsorgaan Trefwoord werd in maart 1995 losgekoppeld van het genootschap
en ondergebracht bij een commerciële uitgever; het sindsdien verschenen nummer
(december 1995) was bijzonder fraai uitgevoerd en had een omvang van 160
pagina's. Binnen de kringen van het genootschap bleek er behoefte te bestaan om
korte beschouwingen, artikelen en ‘work in progress’ in een eenvoudiger vorm te
kunnen publiceren. De redactie, Jan Posthumus en Geart van der Meer, ziet De
Woordenaar nu als een bescheiden complement op het eerder genoemde tijdschrift.
In het eerste nummer staan artikelen van verscheiden aard. Ik noem er enkele. J.
Posthumus schrijft zowel over ‘Woordenboekcriminaliteit’ (het gedrag van uitgevers
die kopers op het verkeerde been zetten) als ook over de publicatiegeschiedenis
van M.J. Koenens Verklarend zakwoordenboekje, terwijl J. van Donselaar een
bijdrage levert over ‘Vroege vindplaatsen van woorden (1624-1644) in de boeken
van Iohannes de Laet’. Bovendien zijn er diverse kleinere bibliografische bijdragen
en gemengde berichten.
Het tijdschrift zal twee keer per jaar verschijnen. Geïnteresseerde lezers en
potentiële auteurs kunnen contact opnemen met J. Posthumus, T. Zondagstraat
10, 9301 HM Roden.
J. Noordegraaf

The Dutch pendulum : linguistics in the Netherlands 1740-1900 / Jan
Noordegraaf. - Münster : Nodus Publikationen, 1996. - XVI, 189 p. : ill. ;
21 cm ISBN 3-89323-264-8 Prijs: DM 59
Als geschiedschrijver heeft Johan Huizinga zich internationale vermaardheid
verworven met het in 1919 verschenen Herfsttij der Middeleeuwen. Minder bekend
is het dat Huizinga zijn wetenschappelijke loopbaan begon als taalkundige: eerst
studeerde hij Nederlandse en Oosterse talen te Groningen en aansluitend volgde
hij colleges linguïstiek te Leipzig. Huizinga concludeerde al spoedig dat de historische
en vergelijkende taalwetenschap van de Junggrammatiker geen antwoord kon geven
op taalkundige vragen die hem bezighielden. In 1896 stelde Huizinga een concept
op voor een taalkundig proefschrift op het gebied van de vergelijkende
taalwetenschap, waarin hij de ‘uitdrukkingen van gewaarwordingen van licht en
geluid in de Indogermaansche talen’ wilde onderzoeken. Nadat dit voorstel door
1
zijn beoogd promotor was afgekeurd en twee artikelen voor Indogermanische
Forschungen over dat onderwerp door Karl Brugmann waren afgewezen, brak
Huizinga definitief met de taalkunde en richtte hij zijn aandacht volledig op de
geschiedenis.
Huizinga als taalkundige is een van de onderwerpen die aan de orde komen in
The Dutch Pendulum, een compilatie van acht artikelen op het gebied van de
geschiedenis van de taalkunde die Jan Noordegraaf vanaf 1988 heeft gepubliceerd.
Met deze uitgave beoogt Noordegraaf de verspreiding van de algemene grammatica
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in Nederland tussen 1740 en 1900 in een Europese context te plaatsen. Daarnaast
wil hij aspecten van de Nederlandse taalkunde die relevant zijn voor de geschiedenis
van de taalwetenschap in het algemeen, onder de aandacht van een internationaal
publiek brengen.
De bundel opent met een artikel over een uit 1740 daterende Nederlandse vertaling
van
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de beroemde Grammaire générale et raisonnée (1660); de vertaling, die was
vervaardigd door Johanna Corleva, vond weinig weerklank. Noordegraaf vermoedt
dat dit samenhangt met het empirische en inductieve karakter van de Nederlandse
wetenschap in de achttiende eeuw. Het empirisme komt duidelijk naar voren in
geschriften van de Schola Hemsterhusiana, leerlingen van de graecus Tiberius
Hemsterhuis. Hun taalkundige ideeën hebben een voorname rol gespeeld bij de
studie van Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Nederlands en Fries.
In de negentiende eeuw was de historisch-vergelijkende taalkunde de belangrijkste
stroming binnen de taalwetenschap. Het primaat ervan blijkt onder meer in discussies
over het probleem van de oorsprong van taal, wat Noordegraaf illustreert aan de
hand van de ideeën die W.G. Brill, W. Wessels en H.E. Moltzer over deze kwestie
ventileerden. Voor van de vergelijkende historische grammatica afwijkende
opvattingen was in Nederland weinig plaats. Zo werden de ideeën van Taco Roorda,
één van de prominentste vertegenwoordigers van de Nederlandse algemene
grammatica, fel bekritiseerd door taalkundigen als Matthias de Vries en Herman
Neubronner van der Tuuk. Ook de taalkundige theorie van J.M. Hoogvliet, die de
algemene grammatica nieuw leven wilde inblazen, werd vanwege de logische,
rationalistische benadering en de niet-conventionele terminologie met de nodige
scepsis bekeken door historisch en psychologisch ingestelde taalkundigen.
Twee van de acht artikelen uit The Dutch Pendulum staan enigszins op zichzelf,
omdat ze niet handelen over algemene grammatica. Het betreft een bijdrage over
het zogenaamde Volksgeist-concept, dat in discussies over het Afrikaans en over
spelling van belang is geweest, en een stuk over H.J. Pos, die als één van de eersten
colleges gaf waarin de geschiedenis van de algemene taalwetenschap uitgebreid
werd besproken. The Dutch Pendulum wordt besloten met een index nominum en
een index rerum.
Roland de Bonth

Tegendraads genot: opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse
teksten / red.: Karel Porteman, Werner Verbeke, Frank Willaert. - Leuven
: Peeters, 1996. - XVI, 204 p.; 24 cm ISBN 90-6831-781-4 Prijs: BF 1200
In 1996 verscheen op initiatief van enkele leerlingen en collega's van Prof.dr. Norbert
de Paepe Tegendraads genot. De Leuvense emeritus heeft deze als eerbetoon
bedoelde bundel niet meer onder ogen gehad: hij overleed in maart van hetzelfde
jaar. De bundel sluit met zijn thema - Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse
teksten, zo luidt de ondertitel - goed aan bij de wetenschappelijke voorkeur van De
Paepe, die zich vooral richtte op de literaire aspecten van Middelnederlandse teksten,
met name van de lyriek.
Daarnaast beoogde de redactie, zoals blijkt uit haar ‘Ter inleiding’, enig tegenwicht
te bieden aan de dominantie van het historiserende paradigma in de
medioneerlandistiek. Het huidige onderzoek naar de historische context waarin
literatuur ontstaat en functioneert, is zeer succesvol. Literatuur-historici zien zich
daarbij vaak als historici en releveren vooral die gegevens in een tekst die
maatschappelijk representatief of relevant zijn. In deze bundel belichten zij op
verzoek van de redactie juist de a-typische, literaire, esthetische aspecten in een
bij voorkeur korte tekst, die mee is afgedrukt. Wat maakt een verhaal, een gedicht,
een traktaat spannend, subtiel, overtuigend, kortom: genietbaar? En welke middelen
heeft de middeleeuwse auteur daartoe aangewend? Deze vragen staan centraal in
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negentien bijdragen, die globaal gerangschikt zijn naar de ontstaanstijd van de
behandelde werken: van Veldekes ‘Ez sint guotiu niuwe maere’ tot De Casteleins
‘Verblijdt u Vlaender-lant schoon blomme’.
Bezien vanuit de literatuurgenres kan vastgesteld worden dat in de bijdragen de
lyriek rela-
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tief goed is vertegenwoordigd, niet verwonderlijk gezien de behoefte aan korte
teksten. Er zijn studies over een lied van Veldeke (Willaert), een lied van Suster
Bertken (Van Buuren), lied 95 uit het Gruuthuse-handschrift (Reynaert), over een
passage uit een van Hadewijchs Strofische Gedichten (Vekeman), over gedichten
van de rederijkers De Roovere (Waterschoot), De Dene (Geirnaert) en De Castelein
(Porteman) en over het anonieme refrein ‘Wat ic huer doe kin canse niet ghepaeyen’
(Coigneau).
Bij de epiek beperkt de onderzoeker zich noodgedwongen tot onderdelen: de
vurige rivier in de Walewein (Gerritsen), het dubbelzinnige slot van de Reynaert
(Van Daele), de hoofsheid van de geliefde in de Beatrijs, (Janssens), de liefdesklacht
in de gynaecologische verhandeling Der vrouwen heimelijcheit (Claassens) en de
ratio van de Troje-bloemlezing in het handschrift- Van Hulthem (Jongen).
Uit het Middelnederlands proza krijgen vooral geestelijke teksten aandacht:
Hadewychs negende visioen (Fraeters) en negende brief (Faesen), een passage
uit Ruusbroecs Een spieghel der eeuwigher salicheit (De Baere), Die Pelgrimagie
der menscheliker natueren (Demuynck) en het apocalyptisch visioen van Mande
(Mertens). Het wereldlijk proza wordt vertegenwoordigd door een beschouwing over
de dood van Beyaert uit De historie van den vier Heemskinderen (Wackers).
Het resultaat van het experiment is wisselend. De onderzoekers slagen er niet
allemaal even goed in duidelijk te maken wat hem of haar nu aantrekt in een tekst.
Een enkeling is zelfs zo tegendraads dat hij deze vraagstelling geheel negeert. Maar
ondanks dat blijft er genoeg te genieten over.
A.Th. Bouwman

De kunst van het zoeken : studies over avontuur en queeste in de
middeleeuwse literatuur / onder red. van Bart Besamusca en Frank
Brandsma. - Münster : Nodus-Publ; Amsterdam : Stichting Neerlandistiek
VU, 1996. - 159 p. ; 24 cm. - (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; 22)
ISBN 3-89323-425-X Prijs: 29,95
Op 17 februari 1995 werd te Utrecht de eerste Nederlandse Arturistendag gehouden,
georganiseerd door de Nederlandse afdeling van de International Arthurian Society.
Thema van de dag vormde het begrippenpaar ‘avontuur’ en ‘queeste’. Vier van de
tijdens deze dag gehouden voordrachten werden gebundeld en voorzien van een
inleidend artikel van de hand van Frank Brandsma, in De kunst van het zoeken.
Brandsma analyseert de betekenis van het begrip ‘avontuur’ in een aantal teksten,
daarbij teruggaand van Don Quichote tot Yvain van Chrétien de Troyes en de
Brandaan. Het artikel is een aardige inleiding op wat volgt, maar is ook goed leesbaar
als een eerste introductie in de Arturliteratuur. Bernadette Smelik behandelt in haar
bijdrage de functie van bijfiguren in de Lancelot en prose als ijkpunten voor de
ridderlijke hiërarchie; tweegevechten en liefdesavonturen met bijfiguren verduidelijken
de plaatsbepaling van de hoofdpersonen binnen die hiërarchie. Wat door Heinrich
von Melk gekritiseerd werd als zedeloosheid en gewelddadigheid, wordt in de romans
van Chrétien de Troyes gepresenteerd als door liefde geïnspireerde dadendrang,
zo valt te lezen in de bijdrage van J.H. Winkelman. Pas in de Queeste vanden grale
vindt men de kritiek van mensen als Von Melk in de literatuur gerealiseerd en worden
seks en geweld radicaal afgewezen. Walewein en Keye, een roman uit de
Lancelotcompilatie waaraan lange tijd elke samenhang werd ontzegd, heeft volgens
Marjolein Hogenbirk een duidelijk herkenbare structuur, die bepaald wordt door de
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tegenstelling tussen Walewein en Keye, die tegelijk een tegenstelling is tussen
bescheidenheid en hoogmoed. Lieve De Wachter tenslotte onderscheidt twee fasen
en misschien zelfs een (drieledige) ‘Doppelweg’ in de verhaallijnen van Echites
Heinric in de Roman van Heinric en Margriete van Limborch. De kunst van het
zoeken, het resultaat van samenwerking tussen meer en minder ervaren
onderzoekers, is een aardige bundel geworden. Het boek is voorzien van een
bibliografie en een register op de namen van middeleeuwse en moderne auteurs,
middeleeuwse werken, besproken personages en trefwoorden.
Soetje Oppenhuis de Jong
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Is Brugge groot? / samenstelling en vert.: Corrie de Haan en Johan
Oosterman. - Amsterdam : Querido, 1996. - 188 p.: ill. ; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0586-5 Prijs: ƒ 12,50
Het Griffioen-deeltje Is Brugge groot?, dat door Corrie de Haan en Johan Oosterman
samengesteld werd, is gewijd aan de Middelnederlandse literatuur in Brugge ten
tijde van de Bourgondiërs. De twee Leidse neerlandici willen laten zien wat er in de
late veertiende en in de vijftiende eeuw zoal geschreven werd in de belangrijkste
handelsstad in Noordwest-Europa. Zoals in de Griffioen-reeks gebruikelijk is, zijn
de teksten in modern Nederlands proza vertaald. Ongeveer de helft van het boekje
wordt gevuld met een keuze uit de Excellente cronike van Vlaenderen. Hierna volgen
drie teksten uit de Gruuthuse-codex, een boerde uit het handschrift Van Hulthem
(Tgoede wijf maect den goeden man ende de goede man maect tgoede wijf), twee
gedichten van - vermoedelijk - Egidius, een selectie uit het Bouc van den ambachten
en twee gedichten van Anthonis de Roovere (Vanden hinnen tastere en Nieuwe
jaer van Brugghe). Zeker als men in aanmerking neemt dat deze teksten volgens
de samenstellers tot stand gekomen zijn in een stad waarin de kunsten op hoog
niveau bedreven werden, stelt de literaire kwaliteit van het gebodene enigszins
teleur. De bloemlezing wordt afgesloten met een nawoord, een kaart van Brugge,
een toelichting, de literatuuropgave en een verantwoording van de wijze van vertalen.
Bart Besamusca

Autobiografie (1778-1854) / Willem van den Hull; uitgegeven door
Raymonde Padmos. - Hilversum : Verloren, 1996. - 736 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 90-6550-134-7 Prijs: ƒ 95,In 1992 werd het Haarlemse Gemeentearchief verblijd met een omvangrijk
manuscript: achthonderd genummerde pagina's bevattende het levensverhaal van
Willem van den Hull, kostschoolhouder ter stede. Zijn omvangrijke autobiografie
verscheen eind 1996 als het tiende deel van Verlorens Egodocumenten.
Negentiende-eeuwse autobiografieën zijn schaars. In zijn studie Het ontstaan
van de autobiografie in Nederland (1985) wijt P. Spigt dat aan onze calvinistische
aard die beheersing en aanpassing verwachtte en weinig ophad met het etaleren
van een emotionele, uitbundige mentaliteit. Willem van den Hull heeft zich zijn leven
lang weinig aangetrokken van wat ‘men’ vond. Daarvan getuigt zijn levensverhaal,
door bezorger Raymonde Padmos terecht ‘een van de meest interessante en
omvangrijke autobiografieën van de negentiende eeuw’ genoemd. Afkomstig uit
een zeer eenvoudig milieu - zijn vader was ‘Brieven-bestellersknecht’ aan het Veer
- wist hij zich op te werken tot een aanzienlijk burger. Zijn Franse kostschool aan
de Haarlemse Jansstraat trok kinderen uit de Amsterdamse en Haarlemse elite,
onder wie de latere schrijver Goeverneur.
Van den Hulls levensverhaal is om een paar redenen buitengewoon. Puttend uit
een fabuleus geheugen weet hij door een schier eindeloze reeks details zijn
armoedige maar zeer gelukkige jeugd, zijn schooljaren, zijn opleiding en zijn carrière
bijzonder levendig op papier te krijgen. Hier schrijft iemand uit een milieu waarvan
de vertegenwoordigers over het algemeen zwijgen, veeleer slachtoffer zijn en zeker
niet gewend uit chaotische gebeurtenissen het wezenlijke te selecteren.
Daarnaast is de auteur herhaaldelijk verslaggever van belangrijke plaatselijke,
nationale en zelfs internationale gebeurtenissen. Door zijn ogen beleef je de
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Patriottenrevolutie van 1787 en de Bataafse van 1795. Als Franse soldaten daarna
de St.-Bavo op de Grote Markt als paardenstal gebruiken, is Willem daarvan
ooggetuige zoals hij jaren later ook de slagvelden rondom Waterloo doorkruist, op
zoek naar zijn broer.
Ook om inzicht te krijgen in inrichting, inhoud en didactiek van het
negentiende-eeuwse onderwijs is deze autobiografie van belang. Maar het aardigste
vind ik toch de op het eerste gezicht zo banale informatie over alledaagse zaken
die door historici zo vaak verontachtzaamd
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worden. Wat doet hij op een doodgewone dag als hij vier of veertien, vierendertig
of vierenvijftig is? Hoe richt hij zijn huis en zijn kostschool in? Hoe ziet een
negentiende-eeuwse schooldag er uit? Wat eet hij? Hoe gaat hij gekleed? Hoe
ontspant hij zich? Welke route loopt hij als hij familie in het Gooi opzoekt? Wat leert
hij als ondermeester in Groningen, in Dordrecht, in Leiden? Hoe verweert hij zich
tegen jaloerse Haarlemmers die zijn loopbaan dwarsbomen? Hoe gaat hij om met
een jaren durende even wanhopige als romantische verliefdheid?
Juist door die petites histoires én door zijn wens zijn vluchtige leven
gedocumenteerd vast te leggen, gekoppeld aan een grote openhartigheid, geeft
Van den Hull een verrassend helder beeld van zijn tijd.
Wim Vogel

Eindnoten:
1 De opzet voor dit proefschrift is exact honderd jaar later uitgegeven: J. Huizinga, Inleiding en
Opzet voor Studie over Licht en Geluid. Uitgeg. en ingel. door Jan Noordegraaf en Esther Tros.
Amsterdam/Münster, 1996. Cahiers voor Taalkunde 11).
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Ontvangen boeken
Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid :
rede uitgesproken op 23 september 1797 bij de aanvaarding van het ambt van
buitengewoon hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid / Matthys Siegenbeek;
opnieuw uitgegeven met een inleiding door Korrie Korevaart. - Hilversum : Verloren,
1996. - 31 p. ; 22 cm.
ISBN 90-6550-577-6 Prijs: ƒ 10,Vloeken : een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustatie / P.G.J. van
Sterkenburg ; met medew. van R.P. van Sterkenburg. - Den Haag : SDU Standaard,
cop. 1997. - 455 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-75566-17-4 Prijs: ƒ 49,90
Handboek argumentatietheorie : historische achtergronden en hedendaagse
ontwikkelingen / Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, Francisca Snoeck
Henkemans ; [met medew. van:] J. Anthony Blair Blair...[et al. ; vert. en bew. uit het
Engels door Frans van Eemeren...et al.]. - Gro-ningen : Martinus Nijhoff, cop. 1997.
- XI, 529 p. ; 25 cm
- Vert. van: Fundamentals of argumentation theory : a handbook of historical
backgrounds and contemporary developments.
- Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, 1996.
ISBN 90-6890-509-0 Prijs: ƒ 79,50
Us wurk : tydskrift foar Frisistyk. - Jiergong 46, dedicated to Bo Sjölin. - Grins
[Groningen] : Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit, 1997. - 24 cm
Een kwestie van stijl : opvattingen over stijl in kunst en literatuur / onder red. van
Caroline van Eck, Marijke Spies, Toos Streng. - [Amsterdam] : Historisch Seminarium
van de Universiteit van Amsterdam, cop. 1997. - 196 p. ; 24 cm. - (Amsterdamse
Historische Reeks, ISSN 0168-0528 ; 34. Kleine serie)
ISBN 90-73941-16-4 Prijs: ƒ 39,Literaire monumentenzorg : theorie en praktijk van een klassiekenreeks. - Den Haag
: Constantijn Huygens Instituut, 1997
ISBN 90-802696-4-6 Prijs: ƒ 27,50
Vier eeuwen domineesland / red.: N.H. Koers ; met bijdragen van F.A. van
Lieburg...[et al.]. - Utrecht : Museum Catharijneconvent ; Zoetermeer : Meinema,
cop. 1997. - 120 p. : ill. ; 30 cm
- Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te
Utrecht, 5 april t/m 17 augustus 1997.
ISBN 90-211-3677-5 Prijs niet opgegeven
De Haarlemse gravenportretten : Hollandse geschiedenis in woord en beeld / onder
eindred. van Wim van Anrooij. - Hilversum : Verloren, 1996. - (Middeleeuwse studies
en bronnen, ISSN 0929-9726 ; 49)
ISBN 90-6550-279-3 Prijs: ƒ 39,-
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Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter / Thomas Kock, Rita Schlusemann
(Hrsg.). - Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 305 p. : ill. ; 21 cm. - (Gesellschaft,
Kultur und Schrift ; 5)
- Bijdragen aan een colloquium gehouden te Münster van 6-7 mei 1994.
ISBN 3-631-31470-1 Prijs: SFr. 72
De Nederlandse bijbelvertalingen 1522-1545 = Dutch translations of the Bible
1522-1545 / A.A. Den Hollander. - Nieuwkoop : De Graaf, 1997. - XIV, 565 p. : ill. ;
25 cm. - (Bibliotheca bibliographica Neerlandica ; 33)
- Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam, 1997.
ISBN 90-6004-430-4 Prijs: ƒ 250,Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644) / Wouter Abrahamse. Amsterdam : AD & L, 1997. - IX, 218 p. : ill. ; 28 cm
- Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
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Alleen schriftelijk te bestellen bij uitgeverij AD&L, Amstel 130c, 1017 AD Amsterdam.
Prijs: ƒ 49,50
Daniel Heinsius: Auriacus, sive Libertas saucia (1602) : editie met vertaling, inleiding
en commentaar / Jan Bloemendal. - Voorthuizen : Florivallis, 1997. - 2 dl. (369, 363
p.). : ill. ; 25 cm Dl. 1: Inleiding en tekst. Dl. 2: Commentaar.
- Proefschrift, Universiteit Utrecht
ISBN 90-75540-03-5 Prijs niet opgegeven
Constantijn Huygens 1596-1996 : lezingen van het tweede Groningse
Huygens-symposium / onder red. van N.F. Streekstra. - Groningen : Passage, 1997.
- 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-5452-037-X Prijs: ƒ 39,50
The crippled heart : an introduction to the life, times and works of Willem Godschalck
van Focquenbroch / E.M. Beekman. - Leiden : Astraea, 1997. - 173 p. : ill. ; 24 cm.
- (Paddemoesreeks ; 2)
ISBN 90-75179-09-X Prijs: ƒ 39,95
Het schrijverke / door Christine D'Haen. - Gent : Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1997. - 219 p. : ill., facs. ; 24 cm. - (Reeks V.
Publikaties van de Commissie voor Moderne Letteren, ISSN 0778-0915 ; 27)
ISBN 90-72474-19-8 Prijs niet opgegeven
Gezelles ‘Gouden eeuw’ : De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur in
het werk van Guido Gezelle / A. de Vos. - Leuven : Peeters, 1997. - 485 p. ; 24 cm.
- (Antwerpse studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis ; 6)
ISBN 90-6831-877-2 Prijs: BF 1650
Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd, 1896-1996 / door Paul Hadermann ;
opstellen uitg. door Michel Bartosik, Michel Dupuis en Jean Weisgerber. - Gent :
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1997. - X, 429 p. :
ill. ; 24 cm
ISBN 90-72474-20-1 Prijs niet opgegeven
De verschrikkingen van het denken : over Menno ter Braak / Michel van Nieuwstadt.
- Groningen : Historische Uitgeverij, 1997.
- 377 p. ; 21 cm
- Tevens proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.
ISBN 90-6554-421-6 Prijs: ƒ 65,Lijf en letter over ‘Het godgeklaagde feest’ van Willem Brakman / Bart Vervaeck. Kaatsheuvel : Stichting Willem Brakman Kring, 1997. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Prijs: ƒ 30,-
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Herman Schaap
Het opstijgend akkoord des levens
Opwaartsche wegen van Henriëtte Roland Holst: stilistische,
compositorische en ideologische aspecten
Abstract - The subject of this article is Opwaartsche wegen (1907), a remarkable
volume of poems, written by Henriëtte Roland Holst (1869-1952). It is a poetical
vision of the rising paths the socialists have to climb towards a society of freedom.
The composition, imagery and versification of Opwaartsche wegen support the idea
of climbing and they are closely linked with the writer's socialist ideology. This
ideology differs from the official theory of the Dutch socialist party: the poetess
stresses the interpretation of Life as an endless, indefinite flow.

1. Inleiding
Opwaartsche wegen (1907) was een van de populairste dichtbundels van Henriëtte
Roland Holst. Negentig jaar later kan men daar nog steeds inkomen: ondanks alle
poëtische tekortkomingen die haar verzen nu eenmaal aankleven, blijft de
zeggingskracht van de gedichten in deze bundel in schakeringen van triomfkreten
tot verstilde weemoed intrigeren. Het succes van de bundel bleek onder meer uit
1
de herdrukken in 1914 en 1920, die bovendien ruimschoots aandacht kregen van
de literaire kritiek.
2
De bundel werd positief ontvangen, de toon en uitdrukkingskracht maakten indruk,
zo ook later in de reacties op de herdrukken, al vonden sommige recensenten het
3
socialistisch idealisme al te gortig.
Het socialisme blijkt in deze gedichten inderdaad overheersend aanwezig te zijn,
maar soms neemt het een onverwachte gedaante aan. Waarom komen in een
dichtbundel van een overtuigd socialiste naast triomfgevoelens over de naderende
overwinning zo vaak gedachten voor over eeuwigheid en Leven (met hoofdletter)?
Dit suggereert niet direct een wereldbeeld dat is bepaald door het historisch
materialisme, de grondslag van het West-Europese socialisme. Een historisch
materialist leidt immers de maatschappelijke ontwikkeling in principe af uit
economische factoren (economisch determinisme) en moet niets hebben van
bespiegelingen over eeuwigheid. Dit op het eerste gezicht wat halfslachtige karakter
van Opwaartsche wegen is aanleiding om de bundel eens onder de loep te nemen.
De vraag naar de levensvisie die Opwaartsche wegen uitdraagt, roept een
volgende vraag op. Is er samenhang tussen de levensbeschouwelijke implicaties
van deze opvallende bundel en anderzijds de literaire kant, met name de compositie
4
en de beeldspraak?
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2. Compositie
Voordat Opwaartsche wegen in 1907 verscheen, waren al verscheidene gedichten
en fragmenten gepubliceerd in het Sociaaldemokratisch maandschrift De nieuwe
5
tijd. In Opwaartsche wegen hebben ze een andere volgorde gekregen: de
voorpublicaties uit 1906 hebben een plek verderop in de bundel gevonden, die uit
1907 zijn gedeeltelijk in de eerste afdeling van Opwaartsche wegen geplaatst.
Roland Holst heeft de gedichten in een thematische structuur opgenomen.
6
De bundel, die in de eerste druk 185 bladzijden telt, is samengesteld uit zeven
afdelingen, die samen naar een climax toewerken. Zij vormen op deze manier met
elkaar een stijgende lijn, wat recht doet aan de opwaartse beweging uit de titel. De
afdelingstitels, door mij voor de gelegenheid van een nummer voorzien, luiden:
I

De Vrijheid nadert

II

Liefde-van-nu

III

De laatste dag van het jaar

IV

Drie hymnen aan het leven in
gemeenschapsgevoel

V

Gestalten

VI

Triomf van het Socialisme

VII

Vóór het vaandel.

In afdeling I, ‘De Vrijheid nadert’, staan veertien gedichten(reeksen), meestal
sonnetten. De ‘hoofdpersoon’ van deze afdeling is het proletariaat; daarover gaan
tien gedichten, geordend op een willekeurig aandoende manier; zij worden omarmd
door twee inleidende sonnetten en als afsluiting de korte reeks ‘Hemel en aarde’.
Daarna komt nog ‘Verlangen’, dat nauw aansluit bij ‘de nieuwe aarde en de nieuwe
hemel’, de slotregel van het vorige gedicht.
Thematisch is de eerste afdeling gebaseerd op de drieslag verleden
(onderdrukking) - heden (smart en strijd) - toekomst (ideale maatschappij). Het
verlangen naar een nieuwe aarde en hemel overheerst alles, maar de realiteit lijkt
nog niet erg op de marxistische utopie. De twee inleidende gedichten kondigen de
7
bevrijding van de mensheid aan (p. 6-7), dan passeren onderdrukten en strijdbaren
8
de revue, onder wie de ‘Moderne Prometheus’ als symbool van de opstand het
meest opvalt; de afdeling eindigt met hoopvol gestemde gedichten(reeksen) maar
ook nog het melancholieke, ingekeerde ‘De verlorenen’, over de uit het zicht
9
verdwenen medestrijders. Het optimisme wordt getemperd door het besef van lijden.
‘Liefde-van-nu’, de tweede afdeling, omvat drie gedichtenreeksen; elk begint met
10
een gedicht dat is opgebouwd uit groepen van een wisselend aantal regels, gevolgd
door (vooral) kwatrijnen. Alleen de derde reeks, ‘De vriend’, krijgt daarna nog twee
strofen die weer wat langer zijn (10 regels).
Deze afdeling toont liefde in soorten: moederliefde, echtelijke liefde en vriendschap,
aan elk is een reeks gewijd. Ideologische verwijdering doet vrienden van weleer uit
elkaar groeien, is de teneur van de reeks ‘De vriend’, die wordt afgesloten met
enkele hooggestemde strofen, verwijzend naar de komende heilstaat waarin
vriendschap onbelemmerd kan gedijen. Een gelijksoortige aankondiging sloot ook
de eer-
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ste reeks, ‘De moeder’, af, maar de afwijkende strofenvorm van ‘De vriend’, tevens
het slot van afdeling II, benadrukt de climax.
De derde afdeling, ‘De laatste dag van het jaar’, bestaat uit een lange overpeinzing
op oudejaarsavond. Een echtpaar waarvan het enig kind is gestorven kijkt terug,
de man richt zich tot zijn vrouw; in deze monoloog worden leugenachtige illusies
ontmaskerd, maar ook is er de verwachting van het naderende heil, dat de gedaante
aanneemt van een ‘kind der Menschheid’. Het gedicht, mijmerend van toon, eindigt
11
met een blik op de nieuwe dag.
Afdeling IV heet ‘Drie hymnen aan het leven in gemeenschapsgevoel’. In drie
gedichten over achtereenvolgens jeugd, middelbare leeftijd en sterven wordt dit
12
leven bezongen. Het eerste gedicht heeft de vitalistische toonzetting die bij de
jeugd past, het tweede en derde gaan over de oneindigheid en onbegrensdheid van
het leven. De toon is hier bedachtzamer; in het derde gedicht wordt de dood niet
gevreesd maar opgevat als een doorgang naar het totale Leven, waar het individueel
13
leven en sterven deel van uitmaken.
De afdeling ‘Gestalten’ (afdeling V) toont met drie gedichten evenzovele
mensentypen: ‘De eenzame’, ‘De deemoedigen’ - een fel anti-religieus gedicht met
als slotregel: ‘ge doet me den mensch uitspuwen’ - en ‘De ruiter’, een indringende,
ritmisch geslaagde beschrijving van de nog eenmaal noodzakelijke agressie,
14
gesymboliseerd door een zwarte ruiter. In het slot van het gedicht verandert de
symbolische lading van de ruiter, nu is hij de laatste telg van de oude heersers, die
van angst verbleekt in het morgenrood van het socialisme. Nog eenmaal stoot hij
15
toe:
Als een schepsel van schaduw in morgenrood
schreeuwt, dan verdwijnt voor 't licht,
stoot toe, donkre ridder, één opperste stoot
en uw barsch oog valt dicht.

‘Triomf van het socialisme’ (VI) is een lang gedicht in vijf delen, waarvan sommige
16
uit enkele versgroepen bestaan, andere uit meer, in één geval zelfs ruim twintig.
17
Opvallend zijn de zes syntactisch parallel lopende versgroepen van deel drie, dat
in totaal tien versgroepen heeft, en de series parallel opgebouwde vergelijkingen
(zooals...zoo) aan begin en eind van deel vier.
Het eerste deel, de aankondiging van het Socialisme, begint met een homerische
18
vergelijking die aan Gorters poëzie doet denken (p. 98). Het tweede deel prijst het
effect van het Socialisme op de mensheid, het derde mondt uit in de gewaarwording
dat het Socialisme overal aanwezig is. Het vierde en langste gedeelte is vooral
gewijd aan trieste gestalten van vroeger en tragisch-strijdbare figuren van kort
geleden. Dit afgrond-diep leed wordt ten slotte de rug toegekeerd in een loflied op
het doorbrekende Socialisme. Het vijfde gedeelte vormt een kort gebed, een invocatio
van het Socialisme. Als afdeling vormt ‘Triomf van het socialisme’ de prelude van
de triomf, intern stuurt deze afdeling op een climax aan.
Bij het lezen van de zevende en laatste afdeling, ‘Vóór het vaandel’, springt de
19
lengte van de versregels in het oog, die gaat zelfs tot 19 lettergrepen. Dit past bij
het epische, breed schilderende van deze afdeling, maar het is niet de enige reden.
In het meest epische dichtwerk van Roland Holst, Heldensage, zijn de versregels,
hoe
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prozaïsch ook van ritmiek en woordkeus, duidelijk korter. In de utopische bundel
Het feest der gedachtenis (1915) echter komt een lied voor met metrische versregels
van veelal 14 tot 16 lettergrepen. Dit lied wordt gezongen als hoogtepunt van de
feestelijke vrouwenbijeenkomst en vormt ook in de compositie de climax, vlak vòòr
de afsluiting van feest en bundel. De aankondiging roemt het ‘rytme van haar machtig
21
gewiek’. Daar schuilt de sleutel tot de verslengte: de opvallende lengte maakt in
dit lied en in de slotafdeling van Opwaartsche wegen de verzen gedragen, ‘machtig’
van toon, wat bij een climax past.
Afdeling VII heeft epische allure; ze bestaat uit drie gedeelten. Het eerste deel is
unanimistisch gestructureerd: eerst wordt vanuit vogelvluchtperspectief een
kapitalistische havenstad beschreven die veel van Rotterdam weg heeft, vervolgens
rust de blik op een arbeidersmassa, dan zoomt het gedicht in op een vader en zijn
zoontje bij het rode vaandel. Al eerder, in ‘Moderne Prometheus’ komt het vaandel
voor, aangesproken als liefste (p. 17).
Deel twee begint met een uiteenzetting van de symbolische kracht van het vaandel.
De macht van het symbool berust op de macht van de interpreterende mensengeest.
Tevens roept de rode kleur van het vaandel associaties op: het scheurt tijd en ruimte
open (p. 133-134). Deze associaties brengen een overpeinzing van de vader op
gang. Bij het vaandel staande denkt hij aan zijn zoontje Frits, aan de overgang
tussen smartelijk verleden en de nieuwe kansen voor de jonge generatie (p. 141-142).
Daar haakt het derde gedeelte op in, dat de gedachten van de jongen weergeeft,
die uitlopen op een samenklank met zijn vader. Een lofzang als slot, met als
hoofdmotief het ‘ruischend bewegen door het woud van worden en zijn’. De ik-figuur,
de dichteres, ziet Moed, Hoop en ten slotte Vrijheid. Frits is ‘voor altijd, der Vrijheid
zoon’ (p. 155). Via deze allegorische figuren eindigt Opwaartsche wegen met een
22
climax.
Uit het voorafgaande overzicht blijkt dat de gedichten van Opwaartsche wegen een
sterke onderlinge samenhang bezitten. De eerste afdeling, de inleiding, heeft de
hoofdlijnen van de gehele bundel al in zich; de hoopvolle climax als afsluiting keert
in de meeste afdelingen terug, zoals de slotafdeling op zich de apotheose van de
bundel vormt. De afdelingen II, III, IV en V laten vanuit het perspectief van naderend
heil zien hoe het leven tot op heden is. De stemming varieert van somber via
peinzend tot verwachtingsvol, al naar gelang de nadruk ligt op het lijden van weleer,
de betrekkelijkheid van het individueel bestaan of de strijdbare wording van het
nieuwe. Daarbij gaat II in op relaties (moeder-kind, man-vrouw en vrienden) en
dringt III diep in een relatie in om van daaruit over het socialistisch bestaan te
mijmeren. De ik-verteller van III betrekt in zijn zelfanalyse verschillende levensfasen;
die vormen het onderwerp van afdeling IV.
In de gestalten van V neemt Roland Holst afscheid van het oude, de mens in de
pre-socialistische fase. De derde figuur van V, de ruiter, zorgt voor een krachtige
afsluiting van de reeks. Als het barse oog van de ruiter dicht is gevallen, komt er
ruimte voor de triomf (VI) en het vaandel (VII). Het triomfgevoel wordt in VI en VII
getemperd door het besef van lijden, maar krijgt toch de meeste nadruk. Met de
brede opzet van afdeling VII komt Opwaartsche wegen tot een toepasselijk besluit
van een bundel die de stijgende paden uitbeeldt waarlangs de nieuwe mens, zij het
met
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uitzicht op afgronden van leed, opklimt tot een vrije samenleving. De uitbuiting en
vernedering van weleer dringen tot in alle afdelingen van Opwaartsche wegen door,
maar het perspectief is steeds dat van de naderende Vrijheid; smart over vroeger
mengt zich met triomfantelijke zekerheid van toekomstig heil.
Verstechnisch wordt de stijgende lijn van Opwaartsche wegen extra aangezet.
De afsluiting van afdeling V is niet alleen inhoudelijk maar ook metrisch krachtig. In
VI wordt het overwinningsgevoel versterkt door de royale parallellie in
versgroepenbouw waarmee de triomf wordt uitgedragen en de juichende toon van
het afsluitende gebed. En de laatste afdeling maakt mede door de weidse versregels
een imposante indruk.

3. Stijgingsbeelden
Het triomfalisme van Opwaartsche wegen gaat hand in hand met de gedachte aan
een opgaande beweging. Ook op het niveau van de beeldspraak is deze stijging
merkbaar. De metafoor uit de titel heeft een visueel karakter, de lezer kan de
klimmende wegen voor zich zien, en is tevens fysiek gericht: op heuvel- of bergwegen
loopt men niet zonder inspanning.
In het werk van Roland Holst is het begrip bergen vaak - op een clichématige
manier, zoals geldt voor meer beeldspraak in haar werk - positief van lading,
bijvoorbeeld in De nieuwe geboort, waarvan de eerste regel luidt: ‘Mij lokte als kind
het scheemrig-stijgend land’ of in de hoofdstuktitels van De held en de schare, waar
23
de ‘toppen des levens’ betrekking hebben op Garibaldi's hoogtijdagen.
Het klimmen wordt beloond, zoveel suggereert de titel ‘Opwaartsche wegen’. Om
wat voor beloning het gaat, is af te leiden uit de inhoud van de bundel, met name
uit de beschrijvingen van paradijselijke situaties met harmonisch levende mensen:
na al het gezwoeg komt de klimmer aan in een gebied waar vrede heerst.
Op het niveau van afzonderlijke gedichten keert het beeld uit de titel in gewijzigde
vorm terug. De titel resoneert in het eerste sonnet van de bundel: de dichteres ziet
24
de mens ‘langs alle paden / des levens' de regionen van de vrijheid naderen. Al
ontbreekt het klimmen hier, de titel geeft aan de levenspaden van dit sonnet iets
van stijging mee. Andersom bepaalt de levenspadmetafoor de ‘opwaartse wegen’
van de titel nader door ze nadrukkelijk op het menselijk bestaan te betrekken. In
het slot van de bundel laat het beeld van het levenspad zich nog even gelden,
ditmaal zonder stijgend element, eerst in de verzuchting van de socialistische moeder
na een overwinning: ‘weer een stap verder op den weg zoo lang’ (p. 151), dan in
de wens van haar zoon Frits de mensen ‘een pad / naar geluk’ te geven (p.
25
152-153).
Het fysieke en het visuele aspect van de titel zijn ook in de bundel zelf te vinden.
In het gedicht ‘Moderne Prometheus’ (p. 20) komt een breed uitgewerkt beeld voor:
strijders klauteren van steen tot steen omhoog, strijdende tegen een ook letterlijk
boven hen geplaatste macht. De opwaartse weg is hier een bijna dodelijke helling
geworden, maar dat zal de wereldverbeteraars niet tegenhouden, hun verzet kan
26
niet gebroken worden.
Een beeld met een fysiek en een visueel aspect komt ook voor in de monoloog
van de
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kinderloos geworden echtgenoot (afdeling III), waaruit ik twee gedeelten aanhaal:
Wij hadden een kind gewild
om schooner te leven dan wij,
om opwaarts te planten de rij
der menschenwezens door den tijd:
zulk een kind heeft nu Menschheid.
Al wat wij hebben gewild
het wordt aan dat kind gestild:
het zal na ons leven op aard,
het plant ons geslacht opwaart',
het is schooner dan wij, glanzend sterk,
27
[...].

In het verdriet van het kinderloze echtpaar zal Henriëtte Roland Holst zich des te
28
meer hebben kunnen inleven door haar eigen kinderloosheid. En zoals misschien
haar hang naar het socialisme een substituut was voor het nooit geboren kind, zo
fungeert het verdriet van het echtpaar hier als overstap naar de jongste telg van de
mensheid, het socialisme.
De beeldspraak in deze twee citaten is gecompliceerd. De tijd wordt als een helling
voorgesteld, de generaties mensen als een rij bomen die zich heuvelopwaarts
uitstrekt. Een visuele metafoor voor een temporeel verschijnsel. De fysieke kant
van het beeld wordt gevormd door de activiteit van het planten, de voort-planting.
In het tweede citaat staat ‘planten’ voor iets anders: de voortzetting van het menselijk
bestaan op een hoger niveau.
Een andere beweging is in hetzelfde gedicht de verplaatsing die teweeg wordt
gebracht door ‘de reuzenspil / die menschheid beweegt naar geluk’ (p. 69-70). Al
hoeft een windas een object niet per se omhoog te trekken, het gaat hier om een
verandering in positieve zin, wat aansluit bij de opwaartse lijnen in de bundel.
Een opgaande beweging maakt ook de gestalte van de Vrijheid (in afdeling VI),
in een visionaire beschrijving van de lichtende toekomst. Geen wonder dat het
klimmende licht bijna synoniem is aan de rijzende Vrijheid (p. 115-116). Bij deze
triomfantelijke heilsverwachting past de opeenstapeling van beelden in het directe
vervolg, ingebed in een homerische vergelijking:
Zooals men ontwaakt uit droom van verwarde
droefheid, en d'oogen wendt, de nog benarde
naar 't venster heen: open scheurt het gewolk
der wijde hemelen, uit steile kolk
zwemt de maan op en doorzilvert zijn randen,
schept om zich heen teer-doorzichtige landen,
regenboogkleurig, parelmoer-doorgloeid,
in toovergloed aan heemlen opgebloeid
waar straks niets als de zwarte afgrond sliep:
zoo stijgt het socialisme uit afgrond-diep
leed, maakt het opgestapelde gewas
des levens, dat een zwarte egaalheid was,
van glans omzilverd en met licht omrand;
zoo toovert het gloed door den bronzen band
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der nood en dooradert met teeren glans
de armoe somber veld, zoo drenkt het gansch
het lichtloos diep met licht zoo blank, zoo mild
29
dat den lichthonger der ellendgen stilt.

De grauwe, eenvormige massaliteit van levensverschijnselen wordt belicht door de
zon van het socialisme die uit de afgrond van het leed opstijgt. Dit beeld fungeert
als het tweede deel van de vergelijking en vormt daarmee de toepassing van het
eigenlijke beeld: de maan rijst uit wolken en brengt licht aan de zojuist uit een droom
ontwaakte toeschouwer. Zo ontstaat een getrapt beeld waarvan beide lagen breed
zijn uitgewerkt, gebaseerd op het contrast tussen donker en licht tezamen met een
stijgende beweging. Tevens valt in de geciteerde verzen op dat zoveel beelden aan
30
de natuur ontleend zijn.
Op het zojuist aangehaalde gedeelte van de afdeling ‘Triomf’ volgen nog drie
uitvoerige vergelijkingen, elk 18 tot 20 versregels omvattend, waarna zes regels de
afsluiting van de vierde teksteenheid van deze afdeling vormen. De laatste twee
van deze homerische vergelijkingen zijn evenals de zes slotregels muzikaal
georiënteerd, zoals meer beeldspraak in Opwaartsche wegen. In het eerste geval
is het Socialisme als een sopraanstem die opklimt uit koorzang, in de volgende
vergelijking is het als een harmonieuze melodielijn die zich losmaakt uit het ‘botsen
wild / van vijandelijke harmonieën’ en ‘stijgt op de violen’, met als effect op de ‘ziel’:
tot dagen die nog niet geboren zijn
31
draagt die klank haar omhoog, zoo vol en rein.

Telkens is hier binnen de auditieve beeldspraak een opgaande beweging
aangegeven, die past bij de climax van de zesde afdeling.
De eerste afdeling is minder triomfantelijk van toon, wat zeker voor het gedicht
‘De verlorenen’ opgaat. Pijnlijk is de gedachte aan ex-medestrijders op wie de
socialisten geen zicht meer hebben, in tegenstelling daarmee is de herinnering aan
de gestorven makkers niet bezwarend:
Zacht is het denken aan de stille dooden,
hun lichamen zijn opgelost
in blad en bloem en 't groen der zoden
en in de aren goudgetrost.
Mild of luid klinken hun gedachten
mee in het opstijgend akkoord
des levens: geen van hunne schoone krachten
die ons niet voor eeuwig behoort. (p. 26-27)

In andere afdelingen komen droevige of vragende akkoorden voor (vgl. p. 48 resp.
62), in dit gedicht staan in mineur getoonzette klachten over hen die ‘buiten den
lichtkring der onzen’ gezonken zijn. Daarmee contrasteert het ‘opstijgend’
levensakkoord, een muzikaal beeld dat door middel van het begrip ‘stijging’
verbonden is met Roland Holst's ideeën over de opgaande lijn van de
maatschappelijke ontwikkeling.
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4. Wereldbeeld
Zonder de klassenstrijd zou de dichtkunst van Opwaartsche wegen niet denkbaar
zijn. Ondanks al het socialisme geeft Roland Holst echter blijk van een visie die niet
geheel strookt met de leer van het historisch materialisme. Een belangrijk verschil
met de officiële theorie is dat de mens en zijn streven naar een nieuwe aarde door
Roland Holst in de onmetelijkheid van de tijd worden geplaatst. Het historisch
materialisme ziet de maatschappelijke ontwikkelingen juist als het resultaat van
factoren die aan een bepaalde tijd en plaats gebonden zijn, zoals de
productieverhoudingen. Roland Holst beschouwt de socialistische strijd in wezen
vanuit het perspectief van de oneindigheid, wat eerder metafysisch dan
‘materialistisch’ aandoet.
In afdeling III, ‘De laatste dag van het jaar’, komt dit naar voren in de uiteenzetting
van de echtgenoot, waaruit ik één versgroep aanhaal:

5

10

15

20

Onder den witten maanglans
zwaait de aarde in sferen-dans
door de velden der eeuwigheid.
Op haar leeft de menschheid,
wiegen de menschwezens dicht
aaneen als halme' in zonlicht
wanneer de wind over ze deint;
grenzeloos, nergens omlijnd
wiegt de menschenzee zonder eind.
Waar nooit vorschende oogen heen drongen
in diep verleên haar oorsprongen,
en wie weet waarheen zij reikt?
Niet één die gansch d'ander gelijkt
[...]
En toch elk wezen gerijd
aan allen die zijn, die waren,
die worden, opduikende baren
in der menschheid eeuwige zee.
Allen deel van haar, vormend mee
haar onmetelijk zijn, allen saam
haar groeiend-oneindig lichaam. (65-66)

Al zijn dit de woorden van een door Roland Holst opgevoerd personage, zijn visie
wordt door haar onderschreven. Dat blijkt uit de inhoudelijke overeenkomst met
andere tekstgedeelten van Opwaartsche wegen. Bovendien wordt het beeld van
het veld (regel 3) ook elders in de bundel gebruikt, namelijk in afdeling VI, ingebed
in een homerische vergelijking: de rijkdom aan uitingsvormen van het Socialisme
wordt weerspiegeld in de talrijke gedaanten die men in wolken kan zien als ‘een
beeld van de gestaltenissen / des levens door het veld der eeuwigheid’ (p. 106).
In het citaat hierboven geeft de eerste zin (reg. 1-3) het gezichtspunt aan. De
mensheid wordt hier beschouwd vanuit de eindeloze tijd-ruimte waarin de aardbol
ronddraait, met andere woorden vanuit de kosmos en de eeuwigheid. In het vervolg
van het citaat komt vooral het besef naar voren dat het menselijk bestaan onbegrensd
is. Dat geldt op twee manieren. Enerzijds overschrijdt de ontwikkelingsgang van de
mensheid de grenzen van tijd, vgl. ‘der menschheid eeuwige zee’ (reg. 17). Maar
ook
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zijn in de menselijke soort onderscheidingen tussen individuen betrekkelijk, ‘elk
wezen gerijd / aan allen’ (reg. 14-15), allen zijn verbonden met allen, zelfs met hen
die vroeger leefden. Dat levert in Opwaartsche wegen een marxistisch bepaald
holisme op: alles hangt met alles samen in een evolutie die via gewelddadige fasen
uiteindelijk naar het beloofde land van Vrijheid leidt.
Het specifieke karakter dat het wereldbeeld van Opwaartsche wegen heeft, kan
worden verduidelijkt aan de hand van enkele kernwoorden uit de bundel. Naast het
al behandelde begrip ‘eeuwigheid’ gaat het mij vooral om: dood, keten (van
generaties), eenheid, alleven, leven, kiem en moeder.

4.1. Dood/keten
Het kernwoord ‘dood’ hangt samen met ‘keten’, een beeld dat naar de
evolutie-opvatting van Roland Holst verwijst. In de gedachtengang van Opwaartsche
wegen is er geen scherpe afbakening tussen leven en dood; de tijd is grenzeloos.
Ook verleden, heden en toekomst zijn niet scherp begrensd, de dichteres ervaart
32
de ‘ononderbrokenheid des levens, stroom / die nooit verzandt.’ (p. 110), aldus
het vierde deel van ‘Triomf’. In hetzelfde gedicht stromen de wateren ‘van tijd wiens
stroom het oogenblik omsluit.’ (p. 115) Tijdsonderscheidingen staan voor de dichteres
in het teken van de evolutie van de mensheid; door een keten van oorzaken en
gevolgen zijn de verschillende evolutiefasen met elkaar verweven.
De dood is telkens aanwezig in Opwaartsche wegen, maar als een
vanzelfsprekend aspect van het bestaan. De gedachten van gestorven kameraden
klinken mee ‘in het opstijgend akkoord des levens’ (p. 27) en vormen een soort
erfgoed. Ook wordt het erfelijk materiaal doorgegeven, waardoor het individueel
bestaan meezingt ‘in het koor der geslachten / dat den tijd overspant als een brug’
33
(p. 76), aldus de ik-figuur van ‘In rijpen staat’. Tevens geeft dit voorbeeld blijk van
de neiging om beelden te stapelen, in dit geval combineert Roland Holst in een
adem koormuziek met bruggenbouw.
Andere beelden duiden aan dat de dood organisch met het leven verbonden is.
34
De dood is een reusachtig bekken, het leven is een zee of een moederschoot waar
de individu weer in terugkeert (p. 80), een stroom die altijd doorgaat. De
overeenkomst tussen de beelden laat zien dat het in Opwaartsche wegen niet
uitmaakt of de mens in het perspectief van leven of dood wordt geplaatst, in beide
gevallen gaat het om de onmetelijkheid van de bovenmenselijke tijd-ruimte.
Een ‘woud van worden en zijn’ heet het leven in de versgroepen die de bundel
afsluiten, een woordkeus die verband lijkt te houden met het dialectisch materialisme
35
van de arbeidersfilosoof Dietzgen, althans zoals H. Roland Holst hem las. Deze
variant van het historisch materialisme bood haar de kans met een marxistische
geschiedopvatting het idee te combineren dat al het zijnde één is. In de Studies
over socialistische Aestetika omschreef Roland Holst haar theoretisch uitgangspunt
in een notedop. Volgens het dialectisch materialisme is leven:
een eindeloos natuurproces van worden en verworden, een eindelooze
strijd tusschen opkomen en vergaan. De wereld is een oneindigheid van
krachten: hunne werkingen met elkander of tegen elkander brengen
steeds nieuwe krachten voort. Elk geschieden in de natuur, in den mensch,
in den menschengeest zelven, is resultaat van in de oneindige diepten
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Uit de formuleringen blijkt hoezeer Henriëtte Roland Holst, net als veel tijdgenoten,
37
gegrepen was door de evolutiegedachte, die ook elders in de Studies opduikt. De
biologie was een wetenschap die tot de verbeelding sprak. Wat Roland Holst
fascineerde, was de notie van eindeloos in de tijd teruggaande ketens van oorzaken
38
en gevolgen, een gedachte die ook in Opwaartsche wegen voorkomt. Het hier al
aangehaalde ‘koor der geslachten’ keert in gewijzigde beeldspraak terug in de
slotafdeling: ‘zoo trekt door de ziel van een kind de lange keten heen / der geslachten’
(p. 144). Enkele regels eerder wordt de psychische evolutie aangeduid die de
instincten van de prehistorische mens deed uitgroeien tot de ultieme hartstocht
waaraan deze dichtbundel een ode is: het eenheidsverlangen dat in de jonge
39
hoofdpersoon van de slotafdeling uitbot. Uit ‘de diepte van veel eeuwen’ (p. 143)
en ‘achter nevelzee van den tijd’ (p. 144) stijgt de mensheid op tot grote hoogte,
d.w.z. tot ware eenheidsbeleving in een klassenloze maatschappij.
Zo wordt in Opwaartsche wegen niet alleen de temporele kant van de
onbegrensdheid van het leven verwoord, het idee dat verleden, heden en toekomst
in elkaar versmelten, maar ook het maatschappelijke aspect van deze onbepaaldheid:
de gedachte dat allen uiteindelijk één zijn, dat er geen strikte scheiding tussen
individuen is. Dergelijke ideeën kwamen al voor in het citaat uit ‘De laatste dag’ (hier
p. 304).

4.2. Eenwording
Daarmee dient zich het volgende kernwoord aan: eenwording. Maatschappelijke
eenwording is een belangrijk motief in deze dichtbundel van een socialiste, niet in
het minst in de slotafdeling; in het eerste gedicht daarvan wordt uiteengezet hoe
massa en individu in wederzijdse beïnvloeding samensmelten: de dialectiek van de
massaziel (p. 126).
In hetzelfde gedicht komt een toespraak van de dichteres voor, een rede die haar
bezieling ontleent aan de extase waarin het vrijheidsverlangen de spreekster brengt.
Als zij door ‘de zoom van Vrijheids gewaad’ werd aangeraakt,
o dan sprong
mijn hart op als het hart van een minnaar wiens lief hem kust op de tong,
lippen aan roode lippen. Begeeren dat nimmer sliep
doet ze duizlend vergaan; zoo ontroerde tot in het diepst van haar diep
de ziel van zalige pijn en verrukking smartevol
[...]. (p. 129)

Zo intens beleeft de dichteres het vrijheidsverlangen dat de bijbehorende extase
zich spontaan in erotische beelden laat vertalen of - ook dat is een mogelijkheid een indirecte uitlaatklep vormt voor erotische gevoelens. Het vrijheidsstreven stelt
Roland Holst enkele regels verderop gelijk aan het verlangen naar Broeder-Eenheid.
Dit verlangen lijkt in deze bundel samen te gaan met het besef dat de grenzen van
al het leven onbepaald zijn. Daarop wijzen de telkens terugkerende vergelijkingen
met de zee waar alle golven deel van uitmaken, een beeld dat bij uitstek geschikt
40
is om het idee uit te drukken dat alle dingen in elkaar vervloeien. De stervende in
de ‘Drie hymnen aan het leven in gemeenschapsgevoel’ gebruikt dit beeld ook,
ditmaal in combinatie met het kernwoord Leven, in een syntactisch wat verwrongen
strofe:
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O Leven, gij die vervulde
dit golfje dat uit u rees
en zich ophief en óm-krulde
schuim-omzoomd van hoop en vrees:
een kort spel van verlangen en heugen,
zink ik weerom in uw schoot,
Liefste wier diepste teugen
voeren tot uw broeder Dood. (p. 80)

4.3. Leven
In deze bundel is Leven meer dan ‘enkelleven’ (p. 114-115); door het eenheidsbesef
aan het begrip Leven te koppelen wekt de dichteres op zijn minst de suggestie dat
zij niet alleen in sociale eenheid gelooft maar ook in de eenheid van al wat op aarde
bestaat. Daarop wijst ook de woordkeus elders in Opwaartsche wegen: door op te
gaan in de gemeenschap zorgt de socialist ervoor ‘dat ikleven alleven wint.’ (p. 144)
Dat al in alleven mag dan op de gemeenschap betrekking hebben, het suggereert
ook eenheid van alles wat bestaat. De maatschappelijke kant van de onbepaaldheid
van het bestaan maakt zo deel uit van het kosmisch aspect, het menselijk bestaan
gaat boven het individuele uit en is onlosmakelijk met het ‘al’ verbonden.
Het begrip Leven krijgt in Opwaartsche wegen een pregnante betekenis, die zich
los lijkt te zingen van de historisch materialistische dogmatiek. In haar levensvisie
uit zich een overtuiging die in deze gedichten telkens door de verheerlijking van het
Socialisme schemert: het geloof in de zich steeds verjongende oerkracht van het
bestaan. Deze ‘levenskrachten’ worden bijvoorbeeld in het zojuist aangehaalde ‘Bij
sterven’ (uit ‘Drie hymnen’, p. 81) rechtstreeks in verband gebracht met het heil van
de Mensheid. Zo koppelt Roland Holst het begrip Leven aan het idee van de
opwaartse weg die de mensheid achter het rode vaandel aan bewandelt.
In Opwaartsche wegen wordt aan het Leven/leven eeuwige duur toegekend. In
afdeling VI worden o.a. de vrijheidsstrijders van het eerste uur bezongen, zij stierven
in het besef:
groot
en heilig is het Leven, klein de dood;
die dood zaagt, een vlekje zonder gewicht
op Levens bloeiend eeuwigjong gezicht,
en het leven van moeder Menschheid zaagt
meer dan 't enkelleven, ras weggevaagd:
verheugt u, lichte dooden zonder naam,
41
de Hoop sprak waarheid, de Droom krijgt lichaam.

Sterven is betrekkelijk, het betekent dat het individu opgaat in een groter geheel en
daaraan een bijdrage levert.

4.4. Kiem
Het leven vloeit uit in een eindeloos bekken, de dood (p. 56), maar niet zonder
nawerking: de gestorvenen zijn zaden waaruit nieuwe groei voortkomt. Met andere
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doden terug, stelt de ik-figuur van ‘In rijpen staat’, het tweede gedicht uit de ‘Drie
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hymnen’ (afdeling IV, p. 76). Triest wordt de dichteres ervan als ze denkt aan
afgeleefde kinderen die zelfs niet aan deze bijdrage toekomen.
Het is leven verspild en uitgestort
dat nooit weerom keert, nooit verzameld wordt;
het zijn kiemen verdroogd en platgetreden
van liefde en van geluk, mogelijkheden
van blinkende schoonheid in knop verdord. (p. 112-113)

Het ook in ander werk van H. Roland Holst voorkomende kiem-idee houdt verband
met de offergedachte: de dood van de individu draagt iets bij aan de groei van de
42
mensheid. Deze groei maakt, zo zegt Antonissen, voor Roland Holst deel uit van
43
de eeuwige groei van het heelal.
De stap van kiem-metaforen naar een ander soort vruchtbaarheidsbeeldspraak
is niet groot. In dezelfde afdeling (‘Drie hymnen’) wordt het beeld van de moeder
gebruikt. Ook elders in Opwaartsche wegen treedt de moederfiguur op, soms in
letterlijke zin (zoals in afdeling II), maar in ‘Drie hymnen’ fungeert het moeder-beeld
op een manier die men van een socialiste niet direct verwacht. Het gaat mij om de
tweede versgroep van het gedicht ‘In rijpen staat’, die als volgt begint:
Uit leven heb ik gedronken
rijklijk als uit een bron;
zooals in bloemen en vonken
weerkeert de kracht van de zon,
zoo keert in mijn denken en daden
de groote Moeder weer
en ik ben vol van zaden
der Menschheid van weleer.
Maar in anderer dade' en gedachten
keert ook mijn wezen terug,
zingt mee in het koor der geslachten
dat den tijd overspant als een brug. (p. 76)

De aanduiding ‘de groote Moeder’ doet eerder aan oude vegetatiemythen denken
dan aan een historisch materialistische kijk op de ontwikkelingsgang der mensheid
en past als zodanig in het ‘kosmisch’ gedachtenpatroon dat Antonissen aan Roland
Holst toeschrijft: de individuele mens gaat op in een door boven-menselijke krachten
bepaald groeiproces. Elders krijgt het cliché van ‘moeder aarde’ eveneens een
vroeg-antiek tintje door de vermelding dat deze ‘bol [...] rytmisch door de sferen /
cirkelt zijn baan’ (p. 41), wat de pythagoreïsche leer der sferen in gedachten roept
(vgl. het citaat op p. 304). In het derde gedicht van ‘Drie hymnen’ wordt het sterven
beschreven als een terugzinken in de schoot van het leven (p. 80), dat sluit weer
aan bij de moedermetaforiek. Leven en mensheid zijn in Opwaartsche wegen soms
bijna synoniem, zoals in de versregels over de grote Moeder. Daarom verbaast het
niet dat Roland Holst te kennen geeft dat ‘het leven van moeder Menschheid’ meer
44
is dan ‘enkelleven’.
Het kiem- en vruchtbaarheidsmotief houdt in dat het huidige leven na het sterven
een voedingsbodem vormt voor komend leven en zo in de toekomst is geïntegreerd:
eenheid in temporele zin. Daarnaast houdt de stijging-des-levens een
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toenemende eenheid in maatschappelijk opzicht in. Op deze manier is het aan de
evolutietheorie ontleende vaag-wetenschappelijke idee van schier eindeloze causale
reeksen in het utopisch denken van Roland Holst verweven met het literaire
stijgingsmotief.

5. Maatschappelijke context
De ideeën uit Opwaartsche wegen waren voor Henriëtte Roland Holst allerminst
vrijblijvend, dat blijkt uit de continuïteit van het stijgingsmotief. In de cyclus ‘Opgang’
bijvoorbeeld, uit Verzonken grenzen (1918), eindigt het bekende sonnet ‘De zachte
45
krachten zullen zeker winnen’ met de regel ‘naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.’
Ook wordt de ‘opwaartse gang’ van het leven genoemd in een brief aan Huizinga.
46
En in 1930 zag zij als enige zekerheid van het (religieus) socialisme:
het geloof aan den opwaartschen gang der menschheid, aan [...] een
innerlijke drang naar volkomenheid, die haar omhoog stuwt door de tijden
[...].
De inzet was wat Roland Holst betrof totaal, het ging om niets meer of minder dan
de juiste kijk op het heil der gehele mensheid. Dat verbindt de gedichten en de
47
concrete auteur nauw met elkaar. Maar ook op een minder abstract niveau brengt
Roland Holst in Opwaartsche wegen verbindingen met haar persoonlijkheid aan,
door zichzelf ten tonele te voeren, in afdeling VII:
Ik weet
dat zij daar was, zilveren Vrijheid, over onze hoofden gleed
haar wit licht, want ik was óók daar, en ik sprak het woord dat ze mij
48
goot in 't hart [...].’

Daarop volgt een extatische weergave van de bezieling die de toespraak van de
dichteres bij haar zelf en haar toehoorders te weeg bracht. Ongetwijfeld is dit op
eigen ervaringen gebaseerd. Roland Holst gaf sinds haar toetreden tot de SDAP
evenals Gorter veel lezingen in den lande. Ze had het druk met partijwerk, het
49
‘stroomde uitnodigingen en ik vond het moeilijk ze af te wijzen.’ In het woelige jaar
1903, het jaar van de grote spoorwegstakingen, de door rood Nederland gehate
‘wurgwetten’ van Kuyper en de mislukte poging tot reprise van de stakingen, leefde
Roland Holst intens met de stakers mee, tot op haar oude dag zou ze op ‘1903’
50
terugkijken. De standplaats voor haar actiewerk werd in april van dat jaar
vermoedelijk Rotterdam, alwaar ook ‘Vóór het vaandel’ gesitueerd is - dit zou een
51
extra connectie met het gedicht kunnen zijn.
Wat de dichteres in Opwaartsche wegen zelf van haar voordrachtswijze zegt, sluit
aan bij het oordeel van ooggetuigen. Hoewel haar optreden sommigen teleurstelde
vanwege de hoekige presentatie, maakten de eerlijkheid, bezieling en zelfovergave
waarmee ze sprak meestal diepe indruk. ‘Zo overtuigd en geladen, en tegelijkertijd
52
zo broos en zo hees, dat ik verwachtte haar ieder ogenblik te zien afknappen.’ Die
bezieling wordt in het gedicht benadrukt. Toen de spreekster door vrijheidsbesef
werd gegrepen
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werd de taal als een golf
die aanbruischte en brak en zichzelve in zilverschuim bedolf:
het overgroot verlangen spatte trillend als schuim uiteen.
En de harten der makkers voelden, door trillende woorden heen
zoals wanneer verten oneindig zich oopnen. Een avondwind
steekt op door de hooge sparren en in hun toppen begint
een lied van hartdiep verlangen, het verre zuchten gelijk
der zee, de groote onvoldane, die diepst kent eeuwiglijk
begeeren en hunkeren eeuwig...of is het ons hart dat hoort
in haar stem zijn eigen wijze?

Door zichzelf in haar gedicht te introduceren maakt de dichteres duidelijk dat ‘Vóór
het vaandel’ niet los te maken is van de politiek-sociale werkelijkheid waarvan zij
deel uitmaakt. Bovendien laat Roland Holst hier en passant merken welke macht
zij de taal - mits met gloed gehanteerd - toekent. Dankzij de toespraak worden de
arbeiders zich bewust van hun verlangen, tegelijkertijd wordt de beperking opgeheven
waaraan de levensomstandigheden hun gedachten onderworpen hebben.
Wat Roland Holst hier over de suggestieve invloed van politieke taal zegt, moet
in haar visie ook voor de dichttaal hebben gegolden. Er zijn in elk geval enkele
aanwijzingen in deze richting; zo is er niet altijd een scherp onderscheid tussen de
woordkeus in haar poëzie en in haar journalistiek werk met zijn lyrische uitschieters;
verder heeft Opwaartsche wegen een retorisch effect doordat compositie en versvorm
naar een climax stijgen. Bovendien was zij zich als historisch materialist scherp
bewust van de band tussen poëzie en maatschappelijke werkelijkheid. Dat blijkt ook
uit de poëticale gedichten elders in Opwaartsche wegen: het derde sonnet van
‘Hemel en aarde’, dat denken en dichten als ‘bovenbouw’-activiteiten ziet, afgeleid
53
van de maatschappelijke onderbouw en de afsluiting van afdeling VI, een gedicht
met als openingsregel: ‘Adem van leven die mijn liedren draagt’ (p. 120).
Op nog een manier heeft het partijwerk te maken met de poëzie van Opwaartsche
wegen. Men kan zich namelijk afvragen waarom de toonzetting in dit dichtwerk zo
triomfantelijk is. Roland Holst zelf schreef zo'n veertig jaar later in haar memoires
over ‘het extatisch geluksgevoel’, gedragen door het besef met haar medestrijders
door één ideaal bezield te zijn. In haar eerste SDAP-jaren ervoer ze die vervoering
zo sterk dat ze eens dacht: ‘O, nu te kunnen sterven.’ In deze context deelt ze mee:
‘In De Nieuwe Geboort en in Opwaartsche Wegen heb ik de stralende vreugde van
mijn wezen in die jaren verbeeld.’ (Roland Holst 1979: 101) Als prominent lid van
de SDAP had zij ook buiten Nederland een grote naam gekregen. Roland Holst
54
beleefde, zeer actief en internationaal van allure, in deze periode haar ‘finest hour’.
In De nieuwe geboort (1902) had ze, al zien de memoires dit verschil over het hoofd,
ook de keerzijde van strijdbaarheid laten zien. Dat haar roem in de jaren daarna
culmineerde, maakt het begrijpelijk dat de ‘stralende vreugde’ vooral in Opwaartsche
wegen merkbaar is.
Tegelijkertijd raakte, zeker vanaf 1905, de SDAP, waaraan Henriëtte Roland Holst
ziel en zaligheid verpand had, meer en meer verdeeld. De partijtwisten strookten
niet met haar streven naar en geloof in de socialistische eenheid. Aan de andere
kant onttrok ze zich allerminst aan de interne conflicten en was ze ervan overtuigd
dat haar richting, de marxistische vleugel, de suprematie in de partij zou
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krijgen. Dit ging bij haar samen met de toen levende overtuiging dat een revolutie
als die van 1905 (Rusland) herhaald kon worden; daarbij kwam nog dat zij, door
Rosa Luxemburg geïnspireerd, steeds meer vertrouwen kreeg in de kracht der
opstandige massa's. Toch kwamen er ook wat barstjes in haar triomf. Al bleef zij
optimistisch, zij moet zich gerealiseerd hebben dat de eenheid binnen de partij
bepaald nog geen feit was. In 1906 constateerde ze in de SDAP een ruk naar
56
rechts; ook de marxisten onderling groeiden uiteen. Later, in 1916, legde ze meer
nadruk op de negatieve kanten van de partijschermutselingen. In De tribune schreef
ze: vanaf 1906 waren ‘de kongressen der partij veldslagen [...]. Men ging er heen
57
als naar een operatie en keerde terug, ontmoedigd en verbitterd.’ Kortom, in de
ontstaansjaren van Opwaartsche wegen begonnen ideaal en praktijk zich van elkaar
te verwijderen. Misschien deed Roland Holst in deze bundel dan ook onbewust een
58
poging om elke gedachte aan twijfel de kop in te drukken. Dat zou een tweede
verklaring zijn voor de triomfantelijke toon van de bundel.
In elk geval ligt in dat uitschreeuwen van triomf en zelfvertrouwen tevens de kracht
van deze opmerkelijke poëzie, die zonder de maatschappelijke gedrevenheid van
Roland Holst nooit de intensiteit had kunnen verkrijgen die ze in Opwaartsche wegen
bezit.

6. Conclusie
In Opwaartsche wegen presenteert Roland Holst een persoonlijke variant van het
socialistisch gedachtegoed uit het begin van de twintigste eeuw, in een bundel die
volgens een strak concept is gecomponeerd. Van klassenstrijd en evolutietheorie
maakt zij hier een eigen amalgaam, waarin het Leven als een oerkracht de gang
omhoog van de mensheid mogelijk maakt. Het blijft voor alles het dichtwerk van
een socialiste: het verlangen naar het rijk der vrijheid overheerst. Maar verzen over
de onbegrensdheid van het leven, een oneindige stroom waarin het individuele
bestaan opgaat, verlenen haar socialistische denkwijze een eigen karakter. De gang
van de mensheid naar omhoog wordt ook in ander werk van de auteur vol hoop
tegemoet gezien. In Opwaartsche wegen echter is deze thematiek alom aanwezig,
op het vlak van beeldspraak, compositie en levensbeschouwing. Toen Roland Holst
deze poëzie schreef, bevond zij zich op ‘de toppen des levens’ en al begon de grond
onder haar voeten al her en der af te brokkelen, haar geldingsdrang werkte door in
de krachtige toon en brede compositie van de bundel.

Adres van de auteur: Abr. Kuijperstraat 39, NL-4908 CN Oosterhout
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Eindnoten:
1 Roland Holst 1907a, 1914 en 1920c. De tweede en derde druk verschenen bij Brusse's
Uitgeversmaatschappij en zijn in een ander lettertype gezet dan de eerste druk, die uitgegeven
werd door Wakker & Co. Ook de tweede en derde druk wijken van elkaar af in pagina-indeling.
2 Kloos (‘waarachtig-echte kunst’), Kuiper 1908, Scharten: 143-162 (‘deze poëzie is te vér reikend
[...] voor achterlijk Holland’), Uyldert 1908, Verwey 1907 (de gedachtengang is beperkt en de
literaire kwaliteit valt tegen, maar van ‘een menschelijk gevoel, zoo waar, zoo innig en zoo
moedig zijn wij allen verwanten’).
3 Bijv. de Haagsche Post (16.04.21, 659): ‘Het nuchtere Nederlandsche volk zal het schoone in
de taal dezer verzen weten te waardeeren, zonder slachtoffer te worden van het al te groot
idealisme der dichteres’; Ida Heijermans 1921; Van der Meer 1921 (een verward stukje met een
overduidelijk negatief oordeel: leugenachtig idealisme in een gave vorm); onverdeeld positief
was De proletarische vrouw jg 16 (16.04.21), evenals Draaijer 1921.
4 Prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld ben ik zeer erkentelijk voor de adviezen die zij mij gaf bij
de voorbereiding van dit artikel.
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5 Jaargang 10 (1905): 1-3, 625-628; 11 (1906): 237-241, 733-737; 12 (1907): 261-264, 481-482,
580-582.
6 In de tweede druk is dat 195 bladzijden geworden, in de derde druk 155.
7 Paginaverwijzingen betreffen de derde druk.
8 Pag. 17-21. Dit gedicht was jaren lang populair bij voordrachtskunstenaars (Etty 1996: 214).
9 Een Fremdkörper is het zesde gedicht van de afdeling, een sonnet over de Amerikaanse
proletariërs (voorpublicatie in De nieuwe tijd 12 (1907): 483. Over Amerika: Roland Holst 1918b,
301-302; in De nieuwe tijd 9 (1904): 794 wordt nieuws uit Amerika vergeleken met een vuurpijl,
in dit gedicht met een ster.
10 Deze regels tellen meestal 10 of 11 lettergrepen. HRH combineert vaak een metrisch schema
met een wisselend aantal heffingen per versregel; zo ook in Opwaartsche wegen. Vgl. Stuiveling
1934: 208; Van Praag 1946: 58-68, waarvan 66-67 over Opwaartsche wegen; Weevers 1962.
11 Enkele recensenten gaan speciaal op dit gedicht in, zie Kuiper 1908, Scharten: 150-151.
12 Elders hoop ik de vitalistische kant van Opwaartsche wegen te behandelen.
13 Vooral abstracta krijgen in Opwaartsche wegen nogal eens een hoofdletter mee; deze zijn globaal
te verdelen in drie groepen: (1) socialistische sjablonen als Broederschap, Massa,
Kameraadschap en Vrede; (2) gemoedstoestanden, bijvoorbeeld Verlangen, Wil, Droom; (3)
begrippen die verwijzen naar fundamentele gegevenheden van het bestaan, zoals Dood,
Oneindigheid, Toekomst, Tijd en Natuur.
Van de woorden met een hoofdletter hebben in Opwaartsche wegen Vrijheid en Mensheid de
grootste frequentie, gevolgd door: Socialisme, Hoop, Eenheid en Leven. Zij sluiten min of meer
aan bij het socialistisch idioom en vallen onder de eerste categorie, met uitzondering van Leven:
dat hoort meer bij groep drie, een categorie die in een socialistisch georiënteerde dichtbundel
enigszins uit de toon valt.
14 Reg. 81-101, met de strofe van reg. 77-80 als scharnier tussen beide gedeelten.
15 Pag. 96. Ook in De nieuwe tijd 11 (1906), 733-737, met tal van varianten t.o.v. de boekedities.
Onder meer vanwege de wending in de functie van de ruiter verdient dit gedicht afzonderlijke
beschouwing, die zou echter het kader van dit artikel te buiten gaan.
16 Met de term ‘versgroep’ duid ik de onregelmatig verdeelde segmenten aan waarin een langer
gedicht verdeeld kan zijn, ook wel strofoïde genoemd (Van Gorp 1991: 384).
17 De zes versgroepen zijn alle opgebouwd uit een lange zin, waarvan het eerste gedeelte begint
met een ontkenning en het tweede gedeelte met het voegwoord of; de inhoud komt telkens neer
op: er gebeurt niets op aarde of het socialisme doet zich gelden.
18 Opwaartsche wegen toont vaker verwantschap met Gorters poëzie (vgl. Scharten: 156-157).
Zo komt ook bij hem de personificatie van Vrijheid vaak voor (Gorter 1978: bijv. 414-415); het
stijgingsmotief is al eerder door Gorter onder woorden gebracht (Gorter 1978: 427-428); de
dichterlijke uitbeelding van industrie en organisatie in afd. VII laat invloed van Gorter zien, maar
ook is er overeenkomst in schildering en beeldspraak. Gedeeltelijke verwantschap in beeldspraak
en inhoud is er ook tussen HRH's afdeling VI/VII evenals ‘De vrijheid nadert’ (afd. I) en Gorters
Een klein heldendicht, waarvan hij vóór de publicatie gedeelten aan HRH voorlas (Gorter 1950;
vgl. Antonissen 1979: 291, zie voor een kanttekening Schaap 1993: 245, noot; Etty 1996: 216).
19 Het gemiddeld aantal lettergrepen per versregel ligt in de eerste 139 versregels van afdeling VII
tussen de 15 en de 16, variërend van 12 tot 19 lettergrepen per regel. Van Praag (1946: 66) ziet
als grondvorm van VII ‘een zesheffingsvers, zeer afwisselend van lengte en pathetisch van
toon.’; vgl. Antonissen 1979: 289; Verwey 1907: 243: ‘hexameterachtige verzen’. Gemiddeld
hebben de eerste 139 versregels ± 5,5 heffingen, uiteenlopend van 4 tot 7 per regel, in ± 57%
van de regels zijn het zes heffingen, wat Van Praags waarneming ondersteunt. Al met al is het
aannemelijk dat HRH deze verzen vanuit een ritmische stroom vorm heeft willen geven zonder
zich al te veel te fixeren op één schema. Zie voor kritiek op het ritme van afd. VII: Scharten, p.
159-160.
20 Niet toevallig is juist een thematisch centrale zin, over Lenin, langer (16 lettergrepen): ‘Sluw als
een wilde is hij, stoutmoedig als een held der sage.’ (Roland Holst 1927: 45) Vgl. voor het
prozakarakter van deze bundel Van Praag 1946: 65-66.
21 Roland Holst 1915: 238-240.
22 Afbeeldingen van allegorische figuren waren voor de socialisten in die tijd niet ongewoon. Zo
vervaardigde HRH's echtgenoot, eveneens in 1907, een uitbeelding van de Vrijheid in de gedaante
van een vrouw voor een zaalwand van het ANDB-gebouw (Tibbe 1994: 222).
23 Roland Holst 1918a resp. 1920a. Vgl. Schaap 1993: 257-258 incl. noot 66/68 over enkele gevallen
van berg-beeldspraak bij HRH en over een bergdroom van haar waarin Trotski voorkomt.
24 ‘de gestaden / waar mij opblinkt, Vrijheid, uw witte wâ.’ (gestade: germanisme voor oever).
25 Kortheidshalve ga ik op de context van de geciteerde tekstgedeelten alleen in wanneer dit voor
mijn rapportage noodzakelijk is.
26 Prometheus komt ook in de slotafdeling voor (145) en in Roland Holst 1906: 321. Hij past in de
reeks helden die HRH in de loop der jaren in haar werk heeft opgevoerd (vgl. Schaap 1993:
240-249; over invloed van Shelley: 238).
27 Afd. III, p. 67-68. De eerste druk heeft ‘menschwezens’.
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28 HRH leed onder haar kinderloosheid, veroorzaakt door de vermoedelijke impotentie van haar
echtgenoot, R.N. Roland Holst. Volgens Etty uit HRH in de monoloog haar verdriet over haar
seksloze huwelijk en duidt dit gedicht op haar neiging het gemis te sublimeren tot zelfopoffering
in de vorm van socialistisch activisme. Een aantrekkelijke interpretatie, die niet geheel nauwkeurig
is. Het echtpaar heeft, in tegenstelling tot wat Etty suggereert, wel een kindje gehad, dat is echter
gestorven. Verder is niet de kinderloosheid er de oorzaak van dat de man niet meer verliefd is,
maar het voorbijgaan van jeugdige romantiek; zijn opluchting komt wel door de ontmaskering
van een waan, maar niet de waan van verliefdheid, eerder die van eigen grootheid en zielenkracht
(Etty 1996: 70-71, 210-212).
29 Pag. 117-118. Dit gedeelte vertoont in de derde druk verschillen met de tekst van de eerste
druk: de kolk is vanaf de tweede druk mannelijk geworden (Roland Holst 1914: 147-148) en het
lidwoord in de woordgroep ‘der armoe somber veld’ heeft in de derde druk de genitief-uitgang
verloren. Ik vermoed dat de eerste wijziging bewust is aangebracht en dat de tweede een zetfout
is. De woorden ‘kolk’ en ‘armoe’ zijn grammaticaal vrouwelijk (WNT, VII/2, 5129 resp. II/1, 684).
Andere varianten: lichte/wijde hemelen, doorzilverd/omzilverd.
30 De vraag naar de relatie tussen het veelvuldige gebruik van natuurbeelden in Opwaartsche
wegen en HRH's denkwijze laat ik hier buiten beschouwing.
31 Pag. 119-120. Het muziekbeeld is hier ondanks enige rijmdwang fraai uitgewerkt, met toch weer
enkele ontsieringen in de vorm van twee toegevoegde beelden: kiem en fiolen.
32 Dit staat in schril contrast met de generaties van zwoegers, die ‘leefden altijd in 't oogenblik /
bekneld’ (p. 109-110).
33 Zie voor een uitgebreider citaat p. 308 van deze bijdrage.
34 Pag. 56; elders is de Mensheid zo'n bekken (p. 77), maar ook daar gaat het om een bekken
waarin de individu na de dood voortleeft.
35 Vgl. Schaap 1993: 154. Antonissen schreef in 1946 dat de idee van de ‘kosmische
samenhoorigheid’ bij HRH, geïnspireerd door Spinoza resp. Dietzgen, in Opwaartsche wegen
tot uiting komt (1979: 290).
36 Roland Holst 1907b: 120. Later nam ze de artikelenreeks op in Over leven en schoonheid. Vgl.
Roland Holst 1925: 134.
37 Ook het marxisme van Kautsky, dat groot gezag had voor de marxisten in de SDAP, had een
darwinistische inslag (Buiting 1989: 372).
38 Vgl. ook Roland Holst 1906: 16-17.
39 Het evolutionaire aspect: zie afdeling VII, daarvan het slot van deel twee en het begin van deel
drie (p. 143-144). Het eenheidsstreven komt ook in de afsluiting van deel drie (en daarmee van
Opwaartsche wegen) voor.
40 Zo zou HRH het dialectisch materialisme blijven zien, de ‘opvatting van het leven als een stroom,
de vermiddeling der tegenstellingen in dien stroom, daarnaast hun toespitsing tot het uiterste
en de oplossing daarvan door den strijd’ (Roland Holst 1935: 79). In dergelijke formuleringen
van HRH klinkt het bekende ‘panta rhei’ door, alles stroomt, een uitspraak die in de traditie wordt
toegeschreven aan een verre voorloper van de dialectiek, Herakleitos.
41 Pag. 114v (eerste druk: uitgevaagd, p. 136). De thematiek van droom en realiteit komt vaak voor
in het werk van HRH, vgl. bijvoorbeeld Schaap 1993: 138-140.
42 Vgl. over het offermotief Schaap 1984: 22. Volgens HRH's autobiografie miste zij in 1904 nog
het inzicht ‘dat het offer één der grote wetten is van het leven en dat de zaadkorrel, om een
honderdvoudige kiem voort te brengen, onder de aarde moet vergaan.’ (Roland Holst 1979:
116) Uit Opwaartsche wegen blijkt echter dat zij zich al vrij vroeg in enige mate van deze ‘wet’
bewust was.
43 Antonissen 1979: 439. Uit Verzonken grenzen (1920b: 120) haalt hij in dit verband aan: ‘De
moeder van het leven is de dood / maar d' offerdood de moeder van het leven / dat opwaarts
stijgt [...].’
44 Pag. 115 (curs. H.S.), zie het citaat hierboven p. 307. Het woord ‘enkelleven’ gebruikt HRH ook
in Verzonken grenzen (Roland Holst 1920b: 90), in een gedichtenreeks over het sterven van de
moeder.
45 Zie Roland Holst 1920b: 9
46 Huizinga 1989: 313; Roland Holst 1930: 27 (curs. H.S.). Vgl. Schaap 1993: 251.
47 Vgl. Schmid 1973: 20-23.
48 Pag. 128, vgl. hierboven p. 306. Ook in ‘Toen de wonde sloot’, (afdeling I) is de dichteres zelf
aanwezig: ‘Was ik niet daar, en hield mijn arm geslagen / om uwen hals, troostend, dien ganschen
tijd [...].’
49 Roland Holst 1979: 102; vgl. 1933: 29-30.
50 Zie voor publicaties van HRH over de gebeurtenissen in 1903 bijvoorbeeld Schaap 1984: 40
(met ook een fragment uit haar brochure over De groote spoorwegstaking (1903)). Etty 1996
beschrijft HRH's ervaringen in 1903 (hfdst. 6).
51 Proost 1937: 25. Dat Rotterdam de standplaats was, staat niet vast (Etty 1996: 149; 639, noot
33).
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52 Annie Romein-Verschoor (1970: 177) over een lezing in 1920 te Rotterdam. Vgl. Van Praag
1946: 17; Proost 1937: 13.
53 ‘Gedachte en poëzie zullen zich klaar / over het leven welven, stralend feest, / zoo, als die gulden
lucht zonder gewemel’ (30). De woordkeus doet denken aan HRH's vertaling in 1899 van Marx'
beroemde formulering uit het ‘Vorwort’ van Zur Kritik der politischen Ökonomie: ‘Het totaal van
deze produktieverhoudingen vormt de ekonomische bouw der maatschappij; de werkelijke basis
waarover een juridische en politieke bouw zich heenwelft en waarmee bepaalde vormen van
het bewustzijn overeenstemmen.’ (Schaap 1984: 189).
54 Etty 1996: 202.
55 Etty 1996: 183.
56 Etty 1996: 198.
57 Schaap 1984: 271, noot 7. Zie voor de problemen in de SDAP Buiting 1989 en Etty 1996: vanaf
177.
58 Afd. I klinkt nog wat minder zelfverzekerd: ‘Verlangen. ach verlangen.../ o laat ons toch blijven
te samen.’ (p. 33); tijdschriftversie, eerste en tweede druk: ‘o houden wij toch vast te samen.’
Opvallend is dat de wijziging in 1920 de angst elkaar te verliezen sterker aanzet.
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J.P. Westgeest
De Trierse fragmenten van
Der naturen bloeme
Voor Jos Biemans

Abstract - In 1980 J.A.A.M. Biemans discovered some new fragments of Jacob van
Maerlant's Der naturen bloeme in the Stadtbibliothek in Trier. These fragments
belong to the same manuscript as the so-called Munich fragments. In this article
the text of these fragments is edited and some remarks are made on how they are
textually related to other manuscripts and fragments of the same text.

1. Inleiding
In 1981 heeft Maurits Gysseling in zijn imposante Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300) een diplomatische uitgave van Jacob van Maerlants
Der naturen bloeme doen verschijnen, zoals overgeleverd in het handschrift uit de
1
Lippische Landesbibliothek in Detmold (Ms. 70). Deze redactie werd door Gysseling
op basis van het beginjaar van de paastafel in het handschrift gedateerd op (kort
2
voor) 1287 en behoorde dus in het Corpus te worden opgenomen.
Aan deze uitgave zijn enkele fragmenten van een andere redactie toegevoegd,
die kort daarvoor, eind 1980, door J. Deschamps in de Bayerische Staatsbibliothek
te München waren aangetroffen (Cod. germ. 5249/79). Het gaat om twee bifolia,
die samen zo'n 650 verzen bevatten uit het derde, vierde en vijfde boek (over resp.
de vogels, de zeemonsters en de vissen). Deze Münchense fragmenten (hierna:
de fragmenten M) waren - en dit lijkt tot nu toe nog niet te zijn opgemerkt - overigens
in strikte zin geen nieuwe aanwinst: het zijn dezelfde fragmenten als die welke tegen
het midden van de vorige eeuw in de bibliotheek van het slot Johannisburg in
3
Aschaffenburg werden ontdekt, maar later spoorloos verdwenen zijn. Hoewel het
deel van het Corpus met de dertiende-eeuwse litteraire fragmenten (het eerste van
de tweede reeks) al was verschenen, hebben deze in verschillende opzichten
belangrijke fragmenten direct na de volledige Detmoldse redactie van dezelfde tekst
toch nog een zinvolle plaats in het Corpus kunnen krijgen.
Terwijl meer dan eens, op met name paleografische gronden twijfel is uitgesproken
over de juistheid van Gysselings datering van het Detmoldse handschrift in de
4
dertiende eeuw, geldt voor de Münchense fragmenten dat ze zeer waarschijnlijk
nog dateren uit de dertiende eeuw. Het is duidelijk dat het gaat om delen van een
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van de alleroudste Naturen bloeme-handschriften waarvan materiële resten zijn
overgebleven. Daarom zijn ze onder meer van belang voor het onderzoek van de
handschriftentraditie, de receptie en de verspreiding van het werk. Omdat het
overgebleven litteraire tekstmateriaal uit de tweede helft van de dertiende eeuw
beperkt is, hebben de fragmenten daarnaast grote waarde voor historisch-taalkundig
onderzoek. Ze zijn dan ook onder meer opgenomen in de databank van het
Vroegmiddelnederlands woordenboek voor de lexicografische beschrijving van het
Nederlands van de betreffende periode, en behoorden tot het basismateriaal van
5
onderzoek, zoals dat van Van den Berg, Berteloot en Mooijaart.
Het is dus wel een zeer gelukkige omstandigheid dat, wederom op Duits
grondgebied, van ditzelfde handschrift nog meer is teruggevonden. In 1980 heeft
J.A.A.M. Biemans bij een bezoek aan de Stadtbibliothek van Trier de tekst van een
aantal aldaar bewaarde fragmenten kunnen identificeren als gedeelten van
verschillende werken van Jacob van Maerlant. Deze fragmenten waren zo'n al
zeventig jaar bekend, maar de tekstgedeelten die zij bevatten, zijn alleen zeer
6
globaal omschreven in de van 1911 daterende bibliotheekcatalogus, waardoor ze
nog door niemand herkend waren als gedeelten van Middelnederlandse litteraire
werken. Biemans identificeerde de fragmenten als gedeelten van resp. een
Rijmbijbel-, een Naturen bloeme- en een Spiegel historiael-handschrift (signaturen:
Deutsche Fragmente, Mappe IV, 5, 6 en 10). Bovendien ontdekte hij daar een (niet
in de genoemde catalogus opgenomen) fragment van de Dietse doctrinael (Deutsche
Fragmente, Mappe IV, 11).
De drie Naturen bloeme-fragmenten hebben behoord tot twee opeenvolgende
perkamenten folia. Het eerste fragment is een folium waarvan twee, mogelijk drie
marges zijn besnoeid. Door de besnoeiing aan de onderzijde zijn de onderste vier
regels van de tekst verloren gegaan. De twee andere (hier: fragment 2 en 3) zijn
twee stukken van het andere folium, dat tweemaal is doorgesneden in ongeveer
dezelfde kromme lijn, die van linksboven naar ongeveer het midden van de onderzijde
van het blad loopt en beide tekstkolommen doorsnijdt. Tussen beide stukken
ontbreekt een smalle strook, die naar onder toe breder wordt. De tekst bestaat uit
delen van het zesde boek (over de serpenten).
7
In twee uitvoerige artikelen in het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
werden de vier Trierse fragmenten door Biemans onder de aandacht van de
vakgenoten gebracht en nauwkeurig codicologisch beschreven. Hij stelde vast dat
de Trierse Naturen bloeme-fragmenten oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van
dezelfde codex (hierna: handschrift M/T) als de hierboven genoemde Münchense
fragmenten. Op basis van een aantal oude trekjes in het schrift dateerde Biemans
dit handschrift (dat door Gysseling in het vierde kwart van de dertiende eeuw was
geplaatst) ‘zonder aarzeling op ca. 1300 [...]. Hoogstwaarschijnlijk is het zelfs nog
wel wat ouder’. De lokalisering van de Münchense fragmenten door Gysseling in
‘noordelijk West-Vlaanderen, dus hoogstwaarschijnlijk Brugge’ wordt door hem als
wat al te precies beoordeeld. In de Trierse fragmenten worden veel
algemeen-Vlaamse vormen aangetroffen, zoals up, mes-, dure, diere, soe, hont hier
voor onthier, en are voor hare. De uitsluitend voorkomende vorm of voor het bijwoord
af, en hie, dat (buiten het rijm) naast hi voorkomt voor het persoonlijk voornaamwoord
van de 3de persoon enkelvoud, en darste wijzen naar West-Vlaanderen, terwijl ook
iof dat in de
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fragmenten vaker dan of wordt aangetroffen verwijst naar de kuststrook. De
lokalisering van Biemans is dan ook voorzichtiger: ‘Vlaams, mogelijk Westvlaams’.
Ten slotte werd door Biemans tevens de aandacht gevestigd op de bijzondere
opmaak van de Naturen bloeme-fragmenten. Ze zijn afkomstig uit een handschrift
dat bedoeld was om van miniaturen te worden voorzien, maar dat door een of andere
oorzaak nooit geïllustreerd is. Bij het begin van elk nieuw artikel is links in de
tekstkolom ruimte voor een illustratie opengelaten. Het is opvallend dat de eerste
regels van het artikel rechts daarnaast steeds beginnen na een open regel. Had
hier wellicht een rubriektekst moeten komen, moest deze (halve of hele) regel
onbeschreven blijven, of opgevuld worden met een bepaalde versiering? Bovendien
is onduidelijk op welke plaats de initiaal had moeten komen die het artikelbegin
markeert. Biemans stelde vast dat een dergelijke opmaak in de handschriftentraditie
van Der naturen bloeme, behalve in de Trierse en Münchense fragmenten niet
8
voorkomt.
Zoals blijkt uit noot 25 bij het eerste van zijn twee genoemde artikelen was het al
vroeg de bedoeling dat de fragmenten ooit als aanvulling op het Corpus-Gysseling
uitgegeven zouden worden. Het woordmateriaal van dit corpus vormt, zoals bekend,
de basis van het Vroegmiddelnederlands woordenboek, dat op het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie in Leiden wordt vervaardigd en dat afstevent op zijn
voltooiing in 1998. Hoewel de redactie van het VMNW het principebesluit heeft
genomen geen andere dertiende-eeuwse teksten in de materialenbank op te nemen,
die eventueel tijdens de bewerking op zouden duiken, is er toch een uitzondering
gemaakt voor de door J. Goossens uitgegeven Servaas-fragmenten uit de eerste
helft van de dertiende eeuw, en voor de Trierse Naturen bloeme-fragmenten omdat
9
deze behoren bij de reeds opgenomen Münchense fragmenten. In 1996 werd mij
door de redactie gevraagd de fragmenten, die immers ook in mijn proefschrift een
rol zullen spelen, in Trier te collationeren. Dat was geen overbodige luxe: met het
blote oog (laat staan met behulp van foto's) is de tekst op de rectozijde van het
eerste folium nauwelijks te ontcijferen en die op het verso van folium 2 op een groot
aantal plaatsen moeilijk leesbaar. Met behulp van een UV-lamp echter bleek het
o

allergrootste gedeelte, zelfs van fol. 1r , te kunnen worden ontcijferd.
In deze bijdrage worden de fragmenten uitgegeven. Omdat ze m.n. in hun
materiële verschijningsvorm nauwkeurig en uitvoerig beschreven zijn door Biemans,
kan hiervoor worden volstaan met een verwijzing naar het eerste van de twee
bovengenoemde artikelen van zijn hand. Hieronder zal kort worden aangegeven
hoe de fragmenten zich wat betreft de tekst verhouden tot de andere Naturen
bloeme-handschriften en -fragmenten die dezelfde passage bevatten.

2. De plaats in de filiatie
Hierboven werd kort aangeduid in welke opzichten de Münchense - en daarmee de
Trierse - fragmenten van belang zijn. Nog niet genoemd werd daarbij de mogelijkheid
dat zij een bijdrage leveren aan onze kennis van de oorspronkelijke, door Maerlant
geschreven tekst. Om in dit opzicht hun waarde te kunnen vaststellen, is het
noodzakelijk de verwantschappen met andere handschriften en fragmenten te
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achterhalen. Daarnaast is het, als we enige ontbrekende tekstgedeelten in de
fragmenten willen aanvullen, nuttig hierin inzicht te hebben.
Het is hier niet de plaats de hele filiatie van de Naturen bloeme-handschriften en
10
-fragmenten te behandelen. Ik zal mij er hier toe beperken de verwantschappen
van de verschillende handschriften zoals die al eerder in andere gedeelten van Der
naturen bloeme werden vastgesteld eenvoudig in een stemma weer te geven, en
de plaats die ik de Trierse fragmenten daarin geef toe te lichten. De passage die ik
11
daarvoor nader bekeek, telt zo'n 125 verzen, en loopt van vs. 11053 tot 11179. Zij
komt in alle (nagenoeg) volledige handschriften voor. Omdat de plaats die ik de
fragmenten in de filiatie geef een andere is dan die welke enkele jaren geleden aan
de Münchense fragmenten is toegewezen, zal ik ten slotte ook op deze laatste kort
ingaan.
Een groep die zich steeds weer door afwijkende lezingen van de andere
handschriften onderscheidt, wordt gevormd door de handschriften L, J/W, Br en
12
Wo. Niet zelden blijkt bij vergelijking met Maerlants brontekst, Thomas van
Cantimpré's De naturis rerum, dat het om corrupte lezingen gaat. Al eerder is mij
13
bij onderzoek van andere passages gebleken dat het een tamelijk hechte groep
betreft, die zelf steeds weer blijkt te bestaan uit enkele constante subgroepen.
Allereerst is dat de subgroep gevormd door Br en Wo, welke twee handschriften
echter in de onderzochte passage nauwelijks van elkaar verschillen en zich slechts
van de andere onderscheiden door enkele, meestal op zichzelf genomen
14
nietszeggende varianten. Deze handschriften vormen samen weer een groep met
15
handschrift J/W, terwijl al deze handschriften samen weer corrupte lezingen gemeen
16
hebben met handschrift L.
Voor de verwantschap van de genoemde groep LJ/WBrWo met de fragmenten
T bevat de door ons onderzochte passage betrekkelijk veel aanwijzingen, waaronder
17
zeer duidelijke. Ik geef slechts enkele voorbeelden. In het artikel over de ‘ipnale’
wordt verhaald hoe Cleopatra na de dood van haar echtgenoot Antonius met behulp
van dit serpent zelfmoord pleegde. Zij legde Antonius in een graf,
Ende nam serpente van deser maniere
Ende settesse tharen bursten an
Ende ghinc ligghen bi haren man
Ende uerloes slapende hare leuen (Lo)

In de groep LJ/WBrWo zowel als in T luidt de laatste regel (vs. 11062) ‘Ende
18
slapende in haren leuen’ (J/W). Deze sluit syntactisch en inhoudelijk niet goed
aan, en moet in al deze handschriften corrupt zijn.
Enige verzen verder (in vs. 11072) begint het artikel Idrus:
Idrus seghe isidorus
Es in egypten in nilus (Lo)

Op de plaats van het woord ‘Idrus’ staat in de genoemde groep handschriften ‘Dus’,
waardoor de zin het onderwerp heeft verloren en een syntactisch bedorven
constructie bevat. Doordat de ingang ‘idrus’ hiermee verdween, werd alle volgende
informatie over de idrus ten onrechte gekoppeld aan het voorafgaande ipnale-artikel.
In de handschriften is door de kopiisten dan ook geen ruimte vrijgelaten voor
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de twee regels hoge initiaal, waarmee het artikelbegin steeds wordt gemarkeerd.
Over de ‘idros’ wordt in vs. 11096 e.v. meegedeeld:
Enen steen so draghet binnen
Daerment omme vlaet wilmen winnen
Jof so beroect dat het spuwet (A)

In plaats van ‘beroect’ (bij Cantimpré het verleden deelwoord van ‘suffumigare’, aan
19
rook blootstellen; ed.-Boese p. 284: XXII, 4) staat in de groep LJ/WBrWo het niet
passende ‘breect’, en in T ‘berect’. Het is niet onmogelijk dat dit laatste een
tussenstap in de corruptie weerspiegelt. Dat T zelf toch niet intermediair is geweest
tussen de genoemde groep en de overige handschriften, blijkt uit verzen waar T
een foutieve lezing heeft en de groep LJ/WBrWo dichter bij de originele tekst lijkt
20
te staan. Komt de plaats van de Trierse fragmenten in deze constellatie nu overeen
met die

van de Münchense of niet? Gysseling heeft in de inleiding op zijn editie (p. X-XI) de
verhouding van de Münchense fragmenten t.o.v. een vijftal handschriften proberen
vast te stellen: A, V, L, D en B. Hij spreekt van ‘twee families’, DB en AVLM, en bij
21
deze laatste groep weer van ‘twee subfamilies’, AV en LM. Bekijken we in
bovenstaand stemma de plaats van de door Gysseling genoemde handschriften
(en vervangen we T door M), dan blijkt dat D en B inderdaad een aparte groep
vormen, maar ook dat deze groep daarin met L en M samen een grotere groep
vormt (die onder c), tegenover A en V.
Gysselings onderverdeling van de groep AVLM in twee subgroepen blijkt op zich
juist te zijn. Deze komt overeen met de resultaten van een verkennend, zeer beperkt
22
filiatieonderzoekje van Biemans m.b.t. de tekst van de Trierse fragmenten: zowel
in de door hem besproken verzen 11302-3 als 11364-5 hebben L en T eenzelfde
corrupte lezing tegenover A en V. Binnen de door Gysseling en Biemans onderzochte
groep handschriften bestaande uit A, V, L en M/T sluiten de Münchense fragmenten
en de Trierse het dichtst bij handschrift L aan. Een en ander spoort met de hierboven
door mij meegedeelde plaatsing van T in het stemma.
Tot een andere plaatsing van de Münchense fragmenten kwam echter B. Swater
in haar in 1991 publiceerde artikel over ‘De teksttraditie van Jacob van Maerlant's
23
Der naturen bloeme’. Opzet van het artikel was om, gebruik makend van wat als
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de ‘methode-Dees’ een ruime bekendheid heeft gekregen, de Münchense fragmenten
een plaats in het stemma te geven, dat door M. Mulder volgens dezelfde methode
24
enige jaren voordien was opgesteld. Volgens Swater is de plaatsing van de
Münchense fragmenten geen probleem: zij zouden een groep vormen met A en V.
25
Zoals de genoemde methode voorschrijft, stelde zij vast welke handschriften het
vaakst een variant (dus niet: fout) gemeen hebben en verdeelde zij ze vervolgens
op basis van dit objectief vast te stellen, kwantitatieve gegeven in groepen. De
Münchense fragmenten zouden op een groot aantal plaatsen met de handschriften
A en V, en in ‘een redelijk aantal’ gevallen met Lo, A en V een lezing delen (p. 184).
Bij wijze van (ruime) steekproef heb ik de verzen 8229-8400 en 8718-8879 nog
26
eens nader bekeken. Van de groep waarin M het meest zou voorkomen, MAV,
worden wel wat varianten aangetroffen, maar meestal zijn dat varianten die gezien
hun aard heel goed door toeval wèl in deze drie en nìet in de andere handschriften
27
kunnen zijn neergeschreven. In andere gevallen gaat het om plaatsen waar niet
alleen de groepen DBAIH en LJ/WBrWo niet oorspronkelijke lezingen bevatten,
28
maar ook Lo een variant heeft, zodat M, A en V eenvoudig met de juiste lezing
overblijven. Talrijker zijn de plaatsen waar de andere door Swater genoemde groep
handschriften, LoAVM, tegenover de andere handschriften een bepaalde lezing
29
30
deelt. Wat opvalt is dat het ook hierbij bijna altijd gaat om toevallige
gemeenschappelijke lezingen ofwel om correcte, dat wil zeggen oorspronkelijke
lezingen, terwijl de zojuist genoemde groepen DBAIH en LJ/WBrWo corrupt zijn.
Hier tegenover staat echter dat meer dan eens de Münchense fragmenten - net
31
zoals de Trierse - dezelfde corrupte lezing vertonen als de groep LJ/WBrWo. In
vs. 8250 wordt in navolging van het Latijn van Cantimpré, ‘Vultures...ultra mare
cadavera sentiunt’ (ed.-Boese p. 230: CXX, 7) over de gier gezegd:
verre rieket hi na sire manieren (Lo)

Wellicht is, zoals Verwijs dacht, na hi het woord aes weggevallen (vgl. de
editie-Verwijs dl. 1, p. 297), maar echt noodzakelijk lijkt me dit niet. In ieder geval
moet de regel al vroeg in de overlevering bedorven zijn; al in A en V zijn twee regels
opengelaten, blijkbaar met de bedoeling deze later uit een andere legger over te
nemen. In de fragmenten M zowel als in de groep LJ/WBrWo, is het eerste woord
bedorven tot ‘vier’. En, terwijl M als tweede woord nog het originele ‘riect’ heeft, is
hiervoor in de andere handschriften van dezelfde tak bovendien ‘roept’ in de plaats
gekomen.
Over het zeemonster ‘equonilus’ wordt in de verzen 8838-8841 meegedeeld:
hen soeket niet vor des menschen bloet
Comt hem .i. scip int ghemoet
het scoret .i. scip met sinen voeten
So dat si alle verdrinken moeten (Lo)

De herhaling in de handschriften LoAV van ‘.i. scip’ in het derde vers maakt geen
originele indruk. In alle handschriften van de groep DBAIH behalve B is dit
weggelaten. In de groep LJ/WBrWo en M echter wordt op een minder geslaagde
manier gecorrigeerd; in het tweede vers wordt ‘.i. scip’ vervangen, resp. door ‘iet’
(Br en Wo) en ‘yemens’ (L). Evenzo vindt men op diezelfde plaats in M ‘een’; wellicht
is in
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deze groep in eerste instantie slechts ‘scip’ weggelaten. Het latijn heeft: ‘Humanarum
mortium cupidissimum est. Nam cum navis illi in portu occurerit, unum pedem in
terra figens, altero navem in anteriori arripiens facillime scindit vel aliquando
inclinatam mergit’ (ed.-Boese p. 239: XIX, 3-6).
In de verzen 8775-8780 ten slotte lezen we:
(...) .i. kint (...) dat enen delfin
ghewent hadde ten anden sijn
met brodekine dat hem gaf
So dat delfin leuede dar af (Lo)

De vierde regel is in de hele groep MLJ/WBrWo vervangen door ‘dat kint des niet
32
ne begaf’ (M). De eerste lezing staat mijns inziens echter het dichtst bij het Latijn:
‘puer [...] fragmentis panis primo delphinum illexit, demum alendum se manui illius
credidit’ (ed.-Boese p. 239: XVI, 45).
Uit een en ander blijkt voldoende dat de Münchense en de Trierse fragmenten
op gelijke wijze verwant zijn met de andere handschriften. Beide vormen zij een
groep met de handschriften L, J/W, Br en Wo. Deze groep verhoudt zich in de
onderzochte passages op dezelfde wijze tot de andere handschriften en heeft daarin
dezelfde interne structuur. Ook hebben we kunnen vaststellen dat de Trierse
fragmenten vaker met de genoemde groep corrupte lezingen delen en daardoor
een minder zuivere indruk maken dan de Münchense. Het is echter niet uit te sluiten
dat dat slechts geldt voor de onderzochte passage.

3. Wijze van uitgeven
De fragmenten worden hier zoveel mogelijk uitgegeven volgens de editieprincipes
33
van Gysseling. De editie is dus diplomatisch. De letters u en v, i en j, vv en w
worden getranscribeerd zoals ze in het handschrift staan. De afkortingen zijn - zoveel
mogelijk naar voluit geschreven vormen - opgelost en de daarvoor ingevoegde
letters cursief afgedrukt. Het gaat hierbij overigens slechts om de tilde voor een
nasaal en voor -de in het voegwoord ende, en om het haaltje voor -er of -aer.
Hiernaast komt enkele malen de -us-krul voor in solinus. In de marge vinden we
eenmaal de oude vorm van de hoofdletter N met een haaltje erboven (gelijk aan
dat voor -er/-aer) als afkorting voor: Nota.
De (nauwelijks aanwezige) interpunctie is gehandhaafd: evenals in de Münchense
fragmenten wordt enkele malen op het eind van of in het vers een punt aangetroffen
(vs. 11093, 11167, 11229, 11236, 11299). Deze is als zodanig afgedrukt. In drie
34
verzen (vs. 11152, 11205, 11333) vindt men ook de zgn. punctus elevatus (hier
weergegeven als :).
In aansluiting bij de uitgave van de Münchense fragmenten laat ik elk vers met
een kleine letter beginnen, hoewel de scribent hierin afwisselt: men vindt
hoofdlettervormen (o.a. G, I, M, S), waarvan sommige hier en daar ook wel wat
kleiner uitgevoerd zijn, maar ook veel minuskelvormen, waarvan sommige (zoals
a, e, h, p) soms ook iets groter uitgevoerd werden. Beide vormen wisselen af bij de
n, terwijl
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ook voor de d een enkele maal een hoofdlettervorm wordt aangetroffen. In vers
11328 heeft de tweede letter een hoofdlettervorm: tScorpioen; ook deze is door een
kleine weergegeven.
Regelverspringing binnen een vers wordt ook hier aangegeven met een schuine
streep. Met een dubbele schuine streep echter wordt niet alleen, zoals bij Gysseling,
aangegeven dat de tekst verder gaat op een andere bladzijde, kolom of vel. Komt
de dubbele schuine streep binnen een vers voor, dan geeft dat aan dat de rest van
het vers op een ander fragment staat. Dit komt voor in de verzen 11218-11229,
11280-11296 en 11343-11351.
Evenals bij de Münchense fragmenten werden geen emendaties in de tekst
aangebracht of in voetnoten voorgesteld. Wel zijn ontbrekende letters, woorden en
(delen van) verzen gereconstrueerd en tussen vierkante haken in de tekst
toegevoegd. Het komt regelmatig voor dat in de andere handschriften op de plaats
van de verloren gegane tekstdelen verschillende lezingen worden aangetroffen.
M.n. daar waar hele verzen moesten worden ingevoegd en er geen duidelijke
aanwijzingen waren dat T de lezing van de groep LJ/WBrWo heeft gehad, is gekozen
voor die van (één van) de handschriften die hoger dan deze fragmenten met het
stemma verbonden zijn. Dikwijls komen de toegevoegde verzen dan overeen met
35
de lezing van het Detmoldse handschrift, aangepast aan het dialect en de
schrijfwijze van de scribent.

4. Tekst
11053 dustaennich so hadde cleopatra+
in dien tiden dat augustus verwan
11055 antonise haren man
die hem dodde met venine
want hi verw[onn]en was ende die sine
soe leidene in enen graue diere
soe nam serpenten van diere maniere
11060 ende settet sea. siren bursten an
ende ghinc liggen bi haren man
b.
al slapende in hare l[e]uen
11063 dus heft die roemsche ystorie bescreuen
11072 dus seget ysidorus
dat se sijn in egypten in nilus
ende si hebben scarpe do[r]ne vele
11075 [e]ndec. si gaen in die coccodrillus kele
[d]aer hi leget ende slaep
[e]nde metter kele wide gaept
maer eerst heuet hem beslegen
met modren dat es sijn plegen
11080 [o]m dat sochte wesen sal
d.
[d]ie grote viant slondet in al
ende alst dan in die daerme leget
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so toget den aert des het pleget
[e]nde steket hem die daerme aldure
1185 [d]an steruet dander in corter vre
[e]nde het crupet vvte dan van beneden
die lieden suellen in hare lede
diet het onttreinet met venine
coemes es der of medicine
11090 sone leuere es goet als wijt weten
iegen der serpente beten
e.

11095

11100

11105

11110

11115

[i]dros wandelt / in den broec
seget ons kiramnidarium / boec.
en es .i. serpent als men seget
dat bouen [d]en watre te rechtene p[leget]
enen steen si d[raget binnen]
daer ment omme vaet wilm[en kinnen]
iof so berect [d]at het [en] spuwet
f.
[met worden ment oec so verduwet]
[ende metter name mede van gode]
[dattene spuwet al doetet node]
[broeder alebrech sprect ouer een]//
+
dat hi seget hi proeuede den steen
selue an een wijf
die wl waters hadde dat lijf
hi gordene an haren lechame
daer soe hadde die mesquame
ende drie vingere alle dage
sanc hare lechame sonder sage
hont hier dat water was gedaelt
ende hare lechame gesmaelt
iegen rome ende iegen tranende ogen
can hi sine cracht wel togen
dits te gelouene vele wel
.i. gaet vte ende hier coemt .l.
g.

lacerta es e[en] / clene serpen[t]
dat [men i]n v[ele] / lan[den ken]t
ende heft viere voete als [wijt] weten
sine tonge es in tween gespleten
11120 sijn venijn es niet s[o] suaer
als menich serpent we[et] ouer [wa]er
clene jong[csine] si dragen
some bouke hormen gewagen
datse die moeder alle verslaet
11125 tote enen dat hare ontgaet
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dat wreket vp vader ende vp moeder
daer na suster ende bro[eder]
in india vint mense horic ge[wagen]
die xxiiij voete [d]ragen
11130 van gedane scone ende claer
nv ho[r]t van .N. hier naer
h.

n[atrix] dat es / een serpent
[alst lucaen ende / ysidorus kent]
[met sinen venine maket onreine]
11135 [pitte beken ende fonteine]
[dart in luschet ende leget]
[d]es an[ders geen serpent ne pleget]
i.

11140

11145

11150

11155

11160

11165

[nadera dats / .i. serpent]
[dat men / in dutschen lande bekent]//
+
men vintse bede clene ende groot
sijn venijn dats harde groot
men hefter triacle iegen
scone vel si te hebbene plegen
hare blasen es snel van mogentheden
men neme ene roede versch gesneden
ende doet die nadere blasen daer an
die roede sal bladeren dan
j.
nem oec een suaert scone ende claer
k.
ende l[a]etse daer vp blasen daer
dat suert ontfaerwet alte gadere
dits die macht van der nadere
wort een man : in den voet gebeten
dat venijn liepe vp waert als wi weten
ende omme gaet des menscen lede
ende coemt het ter herten mede
so vallet die mensce neder doot
dat doet sine hitte groot
die hier of gebeten waert
men hange siin houet neder waert
so moet tfenijn in den voet bliuen
want sine nature wille becliuen
ende men sal die bete vte sniden
so geneesmen in corten tiden
die seker gaen wille ende wesen
in steden daermen onsiet van desen
wriue sine blote lede
met alsenen. ende met ruten mede
so sullen hem dese worme vlien
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nu suldi namen in .p. besien
11170 pisterl. sprect / iacob van vitrj
ende solinus die / mester vrj
es een serpent dat talre stonde
gapende gaet metten monde
m.
ende vter kele gaet hem roec
11175 so wien so dit wondet oec
hie suellet in die ghebare
n.
als iof hi wl waters ware
[ende moet also bliuen doot]
[hine hebbe triacle ter noot]//
11180 pareaso. als ons / doet verstaen+
ysidorus ende lucaen
es .i. serpent / dat sine vaert
ende sinen ganc heuet hachter waert
dat es die nature sijn
11185 vreselijc sere es dit venijn
van .P. ne vindic nemme wort
hier coemt in R. een serpents wort
p.

racela dat es een / serpent
dat men vint / in orient
11190 aristotiles te wetene doet
dat nuttelijc es ende sere goet
want hie doet ons verstaen
q.
dat apotecarise vaen
ende houdent in are apoteken
11195 met crude dien si daer toe reken
maken si van hem specie diere
nuttelijc van meniger maniere
nemme so ne vindic des
hort vort serpente namen in .s.
11200 salamandrar. es / ene maniere
van serpenten die / in den viere
leuet daer het in gaet
ia dat oec tfier mede verslaet
plinius iacob ende adelijn
11205 aristotiles : ende solijn
seggen ende doen verstaen
s.
dat yda als die lacerte es gedaen
ysidorus sprect sine maniere
t.
gaet vor alle venijnde diere
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11210 plinius sprect menne siets niet
sonder alst sere te reine pliet
u.
sijn spu dats vtermaten quaet
[eist datter .i. mensche in gaet]
[hem ontuallet al sijn haer]
11215 [vp boemen clemmet ende daer]
[venijnsi de apple ende diere of bijt]//
+
[hi moet steruen in corter tijt]
v.
valt het int water h[i]// es emmer doot
w.
diere of nut cl[en]//e of groot
11220 men vint erande m[an]//iere
van salamandra die [l]//euen in viere
ende hebben wlle iof[t]//e haer
ende daer of segmen o[u]//er waer
dat men gordel ende cl[ede]//r of maect
11225 die nemmermeer geen [br]//ant genaect
men seget van den pau[es a]//lexandere
dat hi van ere salamandr[e]
hadde een cleet alst lelijc [wa]s
warpment int vier. ende al[s ict]// las
11230 so caemt vte scoenre ende c[laer]
broeder alebrech seget ouer [waer]
dat hi daer of een gordel sa[ch]
ende dat vor hem int vier lach
alst gloegede so dedement vt
11235 ongescaet haer ende huut
solinus. hie seget daer toe
salamandra heuet hie no soe
alle dragen si als wi kinnen
ende leggen eyere alse hinnen
11240 [s]telliox. scriuet / ysidorus
es bedi geheten / aldus
ghelijc dat gesterret ware
aldus seget hire of tware
so ware dat scorpioen dit siet
11245 eist vervaert ende vliet
sijn venijn es van fellen doene
maer dat vlesch van der scorpioene
ghewreuen ende daer toe gebonden
gheneset in corten stonden
11250 stellio verdronken in wine
ende geduegen daer mede anscine
doet die lelike spotten of gaen
als ons mesters doen verstaen
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y.

[s]caura dr[a]get / oec venijn
11255 jacob seget / ende solijn
z.
aa.
[a]ls he[t] out es so wart het [blent]
ab.
[e]nde alst sine faute bekent//
+
souket ene wech daer een gat staet
dat ten oesten heine gaet
11260 daer staet het voren ende siet
alse die sonne risens pliet
ende het verniewet eer iet lanc
sijn sien ander sonnen vp ganc
+
mensce albestu worden blent
11265 kere dine herte in orient
daer die vraie sonne riset
al bestu leet du wards gewiset
du suls van hem ontfaen dijn lecht
die niemene ne doet onrecht
11270 situlaac. draget venijn
als ons iacob ende solijn
een serpent eist / ne bure groot
dien steket hi bliuet van darste doot
hets traegher dan men vint hier el
11275 maer het heuet so scone een vel
ad.
[d]at het die lieden doet stille staen
[die]t sien so scone sonder waen
[dus ho]ut staende met sire gedane
[diet nie]t vervolgen mach met gane
11280 S//[o heet ei]st dat het te wintre welae.
Alst//[somer wa]re of doet sijn vel
Wien // [soet steket] hine caent verwinnen
[hi]ne v//[erderuet va]n drochten binnen
af.
s//[iren]e sijn serpente / [mede]
11285 [van vter]maten groter / [snelhe]de
experi//[mentator om]bint
dat m//[ense in arabien] vint
ende si//[jn snelre dan]ne paerde
som//[e vliegen si har]e va[e]rde
11290 har//[e venijn heue]t macht so groot
dat // [eermens gevo]elt es men doot
ag.
s//[c]orpio es een / serpent
solinus scriuet / diet bekent
[dattet in] ta[nschijn] sonder waen
11295 s//[oetelic ha]rde es gedaen
e//[nde heue]t enen gecnochten steert//
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+

11300

11305

11310

11315

11320

11325

11330

11335

die sere scaerp es ende we[ert]
die gevenijntes t[alre] st[ont]
ende het cromtene. alst[er] mede [wont]
ende tallen tiden so poghet het ende pijnt
hoe dat den mensce gevenijnt
wie mach bet heten dit scorpioen
dan die orscalc die dit do[en]
die also geset heuet ende so poget
hoe dat hi scoenst hem buten toget
met sprekene met sconen gelate
maer als een gaet sire straten
steket hi die tonge vut na den man
ende hi visier dat hi best can
bede scennesse ende scade
met sinen gevenijnden rade
die geveniint es met scorpioens slage
hine leuet tote anden derden dage
pilli sijn erande lieden
die omme gewin ende omme miede
venijn sugen vten wonden
dese brochmen in ouden stonden
in ytale omme beiach
menich dier daer venjjn anlach
doe brochten si scorpioene int lant
maer si storuen alte hant
ah.
doch heefmerre scorpioene [gesien]
die niet te scadene plien
mensce die van scorpioene
ghequets es in enighen [doene]
sine asscen drinke in wi[ne]
hi geneset van den ve[nine]
tscorpioen aerde tete[ne pleget]
als ons experimentator [seget]
eist dat men in olien versm[ort]
brincment danne ter sonnen [vort]
ende mer vp giet aysijn dan
het geneset : ende leuet vort [an]
van .S. ne vindic nemme
hort vort nomen serpent in T

+

o

+

o

2v a

ai.

tortuca es der / tortuen name
een lelijc dier / ende ombequame
het es onder serpente getellet//
+
[om dat soe crupet achter velt]
11340 e[nde leget tusschen .ij. staerke scilde]
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d[ie hare gaf die nature milde]
[diemen qualike mach dore slaen]
aj.
hare hoeft es nader padde [g]//edaen
ghestert es so na dat sc[orp]//ioen
11345 eyier leget soe als .i. h[oe]//n
ende die niet gesont e[s i]//nt sijn
leuende es soe sond[er]// venijn
mare doot als amb[ro]//sius seget
tarde daer har[e le]//ndine in leget
11350 iof die van har[e wo]//rt gepijnt
want hi bliu[et g]//evenijnt
ak.

[t]arans dat es / .i. serpent
als ons plinius / doet bekent
v[ande]//n geslachte van scorpioene
11355 [ende v]lieget na sinen doene
[wa]nt diet steket es emmer dodt
[h]ine hebbe triacle ter noot
ende daerto ander medicine
in ytale pleget te sine
11360 maer sonder venijn sijn si bekent
maer die quade sijn in orient
die mogen leuen sonder sage
sonder eten .xx. dage
met sal doot slaen alte hant
11365 ende latent in olien rosten te hant
die olie die es medicine
vray ende goet te dien venine
al.

tysus dat serpent / horic lien
es om trent padine / in lombaerdien
11370 .vi. voete jof vij. lanc gemene
hachter groot ende voren clene
scarp es sijn stert clene ende niet cranc
omme trent ere palme lanc
ghelijc den paeldinc so crupet wel
11375 [m]aeram. hets vtermaten snel
verre spronge so caent geven
11377 ende a[lto]es so heuet thouet vp geheuen

Adres van de auteur: Schadeken 18, NL-2264 KB Leidschendam

Eindnoten:
1 Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Uitgegeven door M. Gysseling.
Reeks II: literaire handschriften, Deel 2, Der naturen bloeme. 's-Gravenhage, 1981.
2 Corpus II, dl. 2 (n.1), p. XII.
3 Het bestaan van die fragmenten is reeds in 1861 door J.H. Bormans in een lezing voor de
Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts bekend gemaakt. Zie: [J.H.]
Bormans, ‘Sur I'ouvrage Naturen Bloeme de Maerlant, et sur des fragments nouveaux relatifs
à cet ouvrage.’ In: Bulletins de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique. 30e jrg., 2e serie, dl. 12 (1861), p. 353-358. Bormans kende ze overigens slechts
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via een afschrift van Franz Roth, indertijd één der conservatoren van de bibliotheek van Frankfurt,
die op het bestaan ervan was gewezen door de Aschaffenburgse bibliothecaris Merkel. Wanneer
precies, waarom en door wie de fragmenten naar München zijn overgebracht, is niet duidelijk.
Bibl. Amtmann Hartleitner van de Hofbibliothek van het slot Johannisburg deelde mij desgevraagd
mee (brief van 19 augustus 1996): ‘Möglicherweise hat sie seinerzeit der Bibliothekar Joseph
Merkel (geb. 1788) während seiner Amtszeit (1818-1866) aus nicht belegbaren Gründen nach
München überstellt. Es gibt allerdings keine wie immer gearteten Belege für diese Annahme.’
De twijfel, die mij gerechtvaardigd lijkt, werd reeds uitgesproken in Naar de letter 4. Jacob van
Maerlant's Der naturen bloeme. [Tentoonstellingscatalogus] Utrecht, 1970, p. 26-27. Zie over
de kwestie vooral ook: J. Goossens, ‘Der natutren bloeme in het Corpus-Gysseling’. In: TNTL
100 (1984), p. 201-209. Overigens wordt de twijfel niet door iedereen gedeeld; zie bijv. F. van
Oostrom, Maerlants wereld. Amsterdam, 1996, p. 406.
Ik noem slechts: E. van den Berg en A. Berteloot, ‘Waar kwam Jacob van Maerlant vandaan?’.
In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 1993, p. 30-77 en M.A. Mooijaart, Atlas van Vroegmiddelnederlandse taalvarianten.
[Utrecht, 1992].
A. Becker, Die deutschen Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier. Trier, 1911. Beschreibendes
Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier. Siebentes Heft: Die deutschen
Handschriften.
J.A.A.M. Biemans, ‘Middelnederlandse fragmenten in de stadsbibliotheek van Trier’. In: TNTL
100 (1984), p. 129-150 en 191-200. Over de Naturen bloeme-fragmenten: p. 134-150.
Op de kwestie, die hier slechts kort wordt aangeduid, ga ik dieper in in mijn proefschrift over de
handschriftentraditie, de layout en de illustraties van de Naturen bloeme-handschriften.
Zie hierover W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim, ‘Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek
(1200-1300). De geschiedenis van een project’. In: TNTL 112 (1996), p. 152-164.
Ik verwijs hiervoor verder naar mijn proefschrift waarin mijn bevindingen op dat vlak zullen worden
uiteengezet.
Over de verhouding van de handschriften en fragmenten in het hele slangenboek is daarmee
natuurlijk nog niet alles gezegd, temeer daar in de door mij onderzochte, beperkte passage uit
dit boek niet alle relaties buiten de groep TLJ/WBrWo duidelijk blijken.
Naar de handschriften wordt hier verwezen met de gebruikelijke siglen; zie hiervoor bijv. Naar
de letter 4 (zie noot 6), p. 8-12, of de in noot 24 genoemde artikelen. In deze laatste ontbreekt
het onvolledige handschrift J/W, waarvan twee gedeelten over zijn: Berlijn, Staatsbibl. der Stiftung
Preuss. Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 52 (= J) en Wenen, Österreichische Nat. Bibl., Hs. 13440
(Suppl. 2544) (=W).
Voor de versnummering wordt hier steeds de editie-Gysseling gevolgd. Door middel van een
eenvoudig sommetje is elk vers in Verwijs' editie terug te vinden. Tussen haakjes staat de
betreffende passage in de editie-Gysseling waaruit een bepaald door mij opgegeven versnummer
afkomstig is, daarna het aantal waarmee dat getal moet worden verminderd. Na het = -teken is
vóór het zo te vinden versnummer aangegeven in welk boek in de editie-Verwijs het kan worden
teruggevonden.
(8229-8368) - 4694 = ed.-Verwijs 3,...;
(8369-8400) - 8368 = ed.-Verwijs 4,...;
(8718-8879) - 8367 = ed.-Verwijs 4,...;
(11053-11063) - 10599 = ed.-Verwijs 6,...;
(11072-11377) - 10607 = ed.-Verwijs 6,....

13 Men zie ook de artikelen genoemd in noot 24, waarin echter handschrift J/W buiten beschouwing
blijft.
14 Zoals in vs. 11175, waar in beide so is weggevallen. Zie echter daarnaast ook vs. 11147 met
(daer) van i.p.v. dan.
15 Vs. 11175, dat reeds in handschrift Lo duidelijk corrupt is, wordt behalve in A (en V) ook in deze
drie handschriften (maar anders) gewijzigd.
16 Zie bijv. de verzen 11090, 11121 en 11155. In de vier handschriften ontbreken de verzen
11124-11128.
17 Zie ook vs. 11141 en 11153. De groepering wordt nog bevestigd door de talrijke (niet noodzakelijk
foute) gemeenschappelijke varianten, bijv. die in vs. 11086, 11095, 11118-11119, 11159.
18 Hs. Wo heeft: ‘bi hare leuen’.
19 Thomas Cantimpratensis, Liber de natura rerum. Editio princeps secundum codices manuscriptos.
Teil I: Text [ed. H. Boese]. Berlin/New York, 1973.
20 Zoals in de verzen 11060, 11073-5 en 11103-4.
21 Over de verhouding van A en V binnen de groep AV laat Gysseling zich niet uit. Ook deelt hij
overigens niet mee welke passage speciaal werd onderzocht en op grond van welke plaatsen
tot de groepering besloten werd.
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22 Hierbij werd de tekst van de fragmenten vergeleken met die van L zoals de editie-Verwijs die
geeft, en de daarbij opgegeven varianten uit de handschriften A, V en B. Het Detmoldse
handschrift werd hierbij niet betrokken.
23 B. Swater, ‘De teksttraditie van Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme’. In: Voortgang,
Faarboek voor de Neerlandistiek 12 (1991), p. 181-198.
24 M. Hogenhout-Mulder, ‘The Filiation of Manuscripts of Der naturen bloeme. In: Distributions
spatiales et temporelles, constellations des manuscrits. Album A. Dees. Red. P. van Reenen et
K. van Reenen-Stein. Amsterdam/Philadelphia, 1988, p. 205-220. Zie voor enige bedenkingen
bij dit onderzoek: J.P. Westgeest, ‘Tegenstrijdigheden: toeval of verwantschap? Over de
handschriftenfiliatie van Der naturen bloeme’. In: Ntg 86 (1993), p. 149-169.
25 Voor een uiteenzetting van de methode-Dees - die overigens nog verder ontwikkeld wordt raadplege men de (verwijzingen in de) in de vorige noot genoemde artikelen.
26 Ook de in de UB Leiden bewaarde fragmenten (Ltk. 1527 10-12) hebben hiervan een klein
gedeelte: vss. 8840-8865. We laten deze fragmenten hier echter buiten beschouwing.
27 Zoals in vers 8262. Ik neem aan dat dat ook het geval is in vs. 8791 (‘doet’ i.p.v. ‘doen’).
28 Zoals in vers 8281 ‘seghet hi’, waar Lo ‘setti’ heeft.
29 Bijv. in vs. 8247-9, 8269, 8270, 8314 en 8739.
30 Een uitzondering is vs. 8739, waar in Lo, A, V en M de evident foutieve lezing ‘een groot’ wordt
aangetroffen. Deze kan natuurlijk gemakkelijk zowel in de groep DBAIH als LJ/WBrWo aangevuld
zijn tot ‘een groot delfijn’.
31 Zie behalve de aangehaalde plaatsen ook de duidelijk corrupte lezingen in vs. 8305, 8725, 8818
en 8843.
32 Ook Verwijs had bij deze lezing blijkbaar zijn bedenkingen; vgl. de aantekening in ed.- Verwijs
dl. 1, p. 317, noot 3. Zie voor nog andere, op zichzelf genomen weinig bewijskrachtige, varianten
in de groep MLJ/WBrWo bijvoorbeeld de verzen 8239, 8819, 8866-7 en 8870.
33 Men zie hiervoor diens inleiding op het eerste deel van de eerste reeks van zijn Corpus (p. XII
e.v.), en op het tweede deel van de tweede reeks (p. XV).
34 Men zie hiervoor thans vooral: Jos A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche.
Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant,
Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem met een beschrijving van de handschriften en
fragmenten. Leuven, 1997. (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen,
II-1), p. 160-168.
35 Daar waar het Detmoldse handschrift een corruptie bevat (zoals in vs. 11099, 11133 en 11137)
meestal handschrift A.
a. tussen se en siren staat ae doorgestreept
b. gaatje in het perkament op de plarts van de eerste e
c. de marge met de beginletters van een anntal verzen van deze kolom weggesneden
d. in is boven de regel toegevoegd
e. de representant met de marge weggesneden, initiaal niet ingevuld
f. de onderste vier regels van de kolom afgesneden
g. representant l, initiaal niet ingevuld
h. representant n, initiaal niet ingevuld
i. de onderste vier regels van de kolom afgesneden. Als ook hier een interlinie is aangebracht,
bevaten de overige drie halve tekstregels (naast de open ruimte voor de illustratie) dus samen
twee verzen (mog. stonden .i. serpent en dat men op één regel).
j. er staat veeleer tlaer
k. gaatje in het perkament op de plaats van de a
l. representant p, initiaal niet ingevuld
m. er staat eerder roet
n. de volgende twee regels zijn afgesneden; wrsch. werden zij gevolgd door drie open regels
o. zie l
p. representant r, initiaal niet ingevuld
q. eerste a boven de regel tussen dat en potecarise toegevoegd
r. representant s, initiaal niet ingevuld
s. als boven de regel tussen yda en die toegevoegd; tussen beide woorden door de schrijflijn een
klein verticaal streepje
t. d van diere verbeterd uit m
u. de volgende vijf regels, de onderste van de kolom, zijn weggesneden
v. de tekst die in deze en de volgende regels tot en met vs. 11229 na de dubbele schuine streep
is afgedrukt, bevindt zich op het derde fragment; tussen de fragmenten enige tekstverlies
w. eet doorgestreept
x. de representant met de marge weggesneden, initiaal niet ingevuld
y. zie x
z. gaatje in het perkament
aa. het laatste woord verminkt door een horizontaal scheurtje in het perkament
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ab. het blad lijkt de linkerbenedenhoek altijd te hebben gemist; door de schuine rand was hier geen
ruimte voor de e in de hoofdletterkolom, en begint het vers enigszins naar rechts met een n met
tilde (=ende)
ac. zie r
ad. tekstverlies in alle volgende verzen van de kolom (tot en met vs. 11296) doordat tussen het
tweede en derde fragment een strook ontbreekt
ae. de tekst die in deze en de volgende regels tot en met vs. 11292 vóór de dubbele schuine streep
is afgedrukt, bevindt zich op het tweede fragment
af. representant s (op het tweede fragment), initiaal niet ingevuld
ag. zie af
ah. tekstverlies in de meeste verzen van 11322 tot en met 11333 doordat tussen het tweede en
derde fragment een strook ontbreekt
ai. representant t, initiaal niet ingevuld
aj. de tekst die in deze en de volgende regels tot en met vs. 11354 na de dubbele schuine streep
is afgedrukt, bevindt zich op het derde fragment; tussen de tekst van het tweede en het derde
fragment enig tekstverlies
ak. representant niet te zien, initiaal niet ingevuld
al. zie ai
am. maer verminkt door een horizontaal scheurtje in perkament
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Robrecht Lievens
Een derde Middelnederlandse berijming van de Visio Philiberti
Abstract - So far, we have disposed of only two verse translations in the Low
Countries of the Visio Philiberti, one into Flemish circa 1290, another into Brabant
dialect before 1410. In this article a third translation is published, made before 1428
in the circles of the Northern Modern Devotion (ms. Houghton Library, Dutch 13).

1. Inleiding
Noctis sub silentio tempore brumali,
deditus quodammodo sompno spirituali,
corpus carens video spiritu vitali,
de quo mihi fit sub forma tali.
Dormitando paululum, vigilando fessus,
ecce quidam spiritus noviter egressus
de praedicto corpore, vitiis oppressus,
qui carnis cum gemitu sic plangit excessus.
1

Aldus begint de zogenaamde Visio Philiberti, een waarschijnlijk nog twaalfde-eeuws
gedicht, 312 verzen lang, waarin de dommelende auteur de volgende droom ziet.
De ziel van een net overleden rijke man twist met haar lichaam over de vraag wie
er schuld heeft aan hun beider verdoemenis. Het lichaam van zijn kant wijst erop
dat de ziel met verstand begiftigd werd om het lichaam te beheersen. De ziel geeft
uiteindelijk toe dat ze in haar leiding tekortgeschoten is. Het gesprek wordt met een
vervaarlijke duivelsscène afgesloten. Beiden worden onder vreselijke pijnen de hel
ingesleurd en de schrijver ontwaakt.
Dit Latijnse gedicht is zeer verspreid geweest. Het werd dan ook aan meestal
zeer beroemde auteurs (o.a. Rob. Grosseteste, Walter Map, Bernardus)
toegeschreven, maar nog steeds zonder enige zekerheid. Aan één daarvan heeft
het zijn titel te danken; een laat Weens handschrift noemt een ‘heremita, Philibertus
Francigena’. Deze maakt weinig kans, maar laat ons het werk naar hem blijven
noemen; de traditie heeft ook haar rechten.
Walther (1920: 211) somt niet minder dan 132 handschriften op. Naar getuigen
uit onze contreien heb ik niet speciaal gezocht, maar ik vermeld hier toch de
gegevens die ik toevallig heb ontmoet:
- De bekende verzamelkataloog van Rooklooster noemt in de rubriek ‘Ignoto
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Auctore’ onder andere een ‘Altercatio inter corpus et animam rigmatice’, waarin J.
van Mierlo (1930: 93) terecht onze Visio Philiberti herkende. De bibliotheek, waar
men deze tekst kon vinden, werd niet ingevuld.
- Hs. Brussel, K.B. II 270, geschreven rond 1500, bevat naast Mnl. geestelijke
liederen (met muzieknotatie) en andere gedichten (o.a. van A. de Roovere en Jan
Hulst) ook een derde, Latijns gedeelte, met op de laatste plaats (fol. 172-174V):
‘Disputatio pulcherrima inter animam damnatam et suum corpus’. Inc.: ‘Nocte sub
silentio tempore brumali...’ Niet geïdentificeerd door Lyna (1924: 315).
- Hs. Brussel, K.B. 4351-66, vervaardigd in Wallonië in 1464, bevat op fol. 303V
‘Altercatio corporis et animae’. Niet geïdentificeerd door Masai (1982: 30, nr 433).
- In 1488 drukte Ravescot in Leuven een ‘Visio lamentabilis cujusdam heremite
super lugubri disceptatione anime contra corpus’. Campbell (1874: nr 1745)
identificeerde het werk niet; wel in STC 1965: 79 sub Fulbertus.
- Thomas Sailly S.J., Thesaurus precum...Antwerpen 1609, p. 448-460.
Dit Latijnse succes weerspiegelt zich eveneens in de vertalingen in zowat alle
2
Europese talen, zelfs herhaaldelijk. Van de drie Middelnederlandse berijmingen
3
geef ik nu een overzicht:

A.
Dat dien meest duegden sijn ghegheuen
Dat ghod echst oec meest van hem
Recht ende redene entie scrifture
Ropen dit selue al ouer al
Dus salt di witen in elker vre
Onse here meer dan hi mi sal

Zo beginnen abrupt de Enaamse fragmenten, geschreven niet lang na 1290; een
vertaling in abab-strofen, door Van Mierlo 1939 toegeschreven aan Martijn van
Torhout maar ontkend door Beuken (1968: 2, 112-119). V. 1-120 beantwoorden
aan v. 193-258 van de Latijnse tekst. De laatste editie danken we aan Gysseling
(1980: 402-405).

B. Vander zielen ende vanden lichame een abel dinc ende een edel leere
Eens nachts in den winter tide,
Als over alle de werelt wide
Alle dinc es van rasten blide,
Quam mi te voren van enen stride.
In minen slape daer ic lach
In visioene dat ic sach
Een ziele die groet hantgheslach
Maecte ende riep dic: ‘O wi! o wach!’
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Deze vertaling in 86 aaaa-strofen (samen 344 verzen) nam een bloemlezer onder
nr 158 op in het grote handschrift Van Hulthem, gekopieerd in Brussel (?) rond 1410.
Ze werd uitgegeven door Blommaert 1858: 38-45.
Blommaert nam ook de varianten op van het bijna volledige (v. 1-278) fragment
Gent, U.B. 1590 (Vlaanderen ca 1360). De volledige tekst hiervan bezorgde Lambin
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(1838: 57-77). Het begint daar als volgt:
Eens nachts, in eene winter tide,
Als over al de werelt wide
Was alle dinc van ruste blide,
Quam mi te voren van enen stride.

C.
Een onbekende derde berijming zal het onderwerp uitmaken van deze bijdrage. Zij
komt voor in hs. Cambridge, Mass., Harvard University, Houghton Library, Dutch
4
13, een devotieboek in rijm en onrijm dat waarschijnlijk rond 1428 geschreven werd.
Zoals bij andere gedichten uit dit handschrift - een pseudo-mystieke cantilene en
Jesu dulcis memoria - heb ik me nu ook afgevraagd of Johan Scutken († 1423),
clericus in Windesheim en librarius aldaar van de Dietse boeken, niet de auteur zou
kunnen zijn. Busch zegt over hem in zijn Chronicon Windeshemense (ed. Grube
1886: 196): ‘multas cantilenas ymnorumque carmina ornate et rigmatice...composuit,
in quibus suam sentenciam cordisque saporem luculenter satis expressit.’ De
overeenkomst in woordgebruik (cantilene) lijkt me onvoldoende om een brug te
slaan. Vergelijkingsmateriaal ontbreekt, want gedichten op zijn naam zijn tot nu toe
5
niet opgedoken.
Het dialect wijst naar het noorden: v. 48 helske, 93 valske, 127 eisken (Van Loey
1968: par.116, b). Verder 20 en 107 du legste ‘je ligt’ (Van Loey 1968: par.9, opm.).
Naar het oosten brengen ons 17 toe ‘te’, 95 summe (onbep. vnw.), 116 haen
‘hadden’(: onderdaen).
Vreemd is de spelling van uu als w op plaatsen waar we dat niet gewoon zijn: v.
20 weren (: mueren) en 88 (: zuere), 22 hwse, 24 klwse, 43 en 46 hws, 47 krwpen,
157 en 207 swlken, 170, 180 en 193 dwuelen, 190 dws en swer.
Merkwaardig is ook dat bijvoorbeeld du legste bij inversie meestal niet legstu
geeft, maar hier met een korte eind-e wordt gespeld: v. 29 en 61 hebste, 90 biste,
93 leerste, 99 woutste, 102 wouste, 106 waenste, 107 legste; zie Van Helten 1882:
49-51 en Van Helten 1887: 434.
Wat de correctie betreft valt op de merken dat enkele keren ter aanduiding van
de lange klinker een superscripte e is toegevoegd: v. 33 verloeren, 65 loeghen, 67
ghescaepen, 142 saelich, 143 coemt.
De uitgave moge nu volgen. De paragraaftekens, die een nieuwe strofe markeren,
heb ik vervangen door een spatie en de lombarden vet gedrukt. Interpunctie heb
ik, zoals het past, toegevoegd. De getallen tussen ronde haakjes verwijzen naar de
versnummering in het Latijn.
Na de slotregel van het lange gedicht vulde de kopiist de overgebleven ruimte
met een TOEGIFT over zeven punten, die hij ook op fol. 111R reeds had
overgeschreven, eveneens voorafgegaan door de aanbeveling ‘Nota’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

339

2. Tekstuitgave
Een openbaerijnc van een ziel tot sijn lichaem
+

IC lach in enen wijnters nacht
Mit haluen slaep in een ghedacht.
3 Doe quam een gheest nae mijnre acht,3
Die my dit ghesicht voer bracht.
+
Die gheest bidreef soe groet misbaer
6 Voer dat lichaem, dat lach al daer
7
Al doot, soe my dunct voer waer.
Aldus quam ic in groeten vaer.

+

(1-7)

+

(8)

9 Dijt sprect die ziel tot sijn lichaem
+

DIe gheest stont ende screyde seer
11
Ende strafte tlichaem, al daert lach:
12 ‘Waer is nv dijn groete eer
Die men di te gheuen plach?

+

(9-12)

+

Was niet al die werlt dijn
15 Die di alte mael ontsach?+
16
Waer is nv dijn groet ghesin
Die di al toe volgen plach?

+

(13-15)
fol. 206 R

+

18 Dijn groete burch, dijn hoeghe mueren+
Die sijn di nv ontfallen al.
Du legste nv tot deser weren
21 Op eenre baer ende die is smal.

+

(17-20)

+

Och wat doeghen hoeghe hwse
Die men ymmer laten moet.
24 Du moetste nv int graues klwse24
Ende daer nae inder hellen gloet.

+

(21-24)

+

Ic was ghebeeldet nae gods vorm
27 In alre sierheit wael ghemaect.
Och vleysch, nv eten di die worm;
Dus leelic hebste mi ghemaect.

30 Och dat ic ye bin ghesceyden+
+
Van mijnre moeder ende gheboren!
Toerdel goeds moet ic verbeiden
33 Ende blijuen ewelijc verloeren.
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(25-29)

+

(30-35)
fol. 206 V

+

340
+

Nu dar ic wel spreken voer waer:
Du biste een saecke onser pijn,
36 Du wouste sondighen hier ende daer.
Daer om moeten wi verdoemt sijn.

+

(34-37)

38+

Och ic lijde soe groete torment
39 Ende heb verloeren al mijn troest.
Tis allen herten onbekent,
41
Wi en warden nymmermeer verloest.
42 Waer sijn nv dijn scoen dinghe,+
Dijn hws, dijn hof, dijn groete lant,
Die bonte kleder, gulden ringhe
45 Die du droechste an dijnre hant?

+

(38-41)

+

(42-45)

+

Hoe mach di nv dijn hws behaghen
+
Daer du nv moetste krwpen in?
48 Int helske fuer moeten wijt beklaghen
Al dat ye was in dinen sin.

+

(55-58)
fol. 207 R

+

+

Dijn wijf, kijnder, vrient ende maghen
51 En gheuen niet om onse verdriet.
Wi moetent iammerlijc beklaghen,
Si en achten niet wat ons ghesciet.
54 Want du wreet waerste den armen+
Die du dijcwil hebste misdaen;
Dat moet wi ewelijc bekarmen.
57 Nu wael heen ende ic wil gaen.’57

+

(72-75)

+

(89-92)

Dit antwoert tlichaem sijnre ziel
59+

DOe hoef die doode lijchaem aen
60 Ende vraeghede wie daer mit hem sprac:
‘Waer om soe hebste dit bestaen
Dat du mi doeste dit onghemac?
63 Ende bistu niet die ziele mijn?+
+
Waer om soe drijfste dit misbaer?
Vol loeghen sijn die reden dijn,
66 Want si en sijn oec half niet waer.

+

(93-96)

+

fol. 207 V
(97-100)

+

+

Tis waer dat du ghescaepen bist
Nae god, die di behouden woude.
69 Hi gaf di reden, sin ende list,69
Ende mi dat ic di dienen soude.
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(110-113)

341
71+

Waerstu dan niet, o ziel, mijn vrou
72 Daer ic onder was beuoelen?
73
Ic mac wel roepen “waepen you”,
Dat du mi hebste laeten doelen.

+

(114-117)

75 Hier om soe heeft die ziel die scout+
Die bedwinghen soude tfleysch.
77
Want al stont in haer ghewout,
78 Mar si gaf hem al sijn eysch.

+

(118-121)

+

Dat vleysch en kan ghewerken niet,
80+
Die ziel en leeft daer in sijn hert.
81 Wie heeft dan die scoud, besiet,81
82
Of dat vleysch verdwaeset wert?

+

fol. 208 R
(122-125)

+

+

O ziel, die scoud is di te mael,
84 Dat darre ic spreken ouer waer.
Int graf soe lijde ic minen quael.
Ganc du ter hellen ende blijf al daer.’

+

(134-137)

87 Dit sprect die ziel tot sijn lichaem
+

DIe ziel sprac ter zeluer were:
‘Ic moet noch ymmer vraghen di,
90 Waer om biste mi aldus zuere
Dat du die sculde legges op mi?

+

(137-141)

92+

O wrede vleysch ende ongheuallic,
93 Waer leerste dese valske tucken?93
94
God gheef di ramp op dinen bal<li>c
95+
Al hebstu recht in summen stucken.

+

(142-145)

+

fol. 208 V

96 Tis wael recht nae minen sinne
97
Ic soud di hebben weder staen.
Di was groete wiltheit inne,
99 Mijn leer en woutste niet ontfaen.
+

+

(146-150)

+

Als ic woude di kastijen
Ende ter doeget gaerne dwinghen,
102 Mijn dwanc en wouste niet lijen.
Du wouste lachen ende singhen.

+

(151-154)

+

Doe di die werlt lachte toe
105 Ende loefde weelde ende rijcheit groet,105
En waenste nymmer steruen doe?
Nu legste ymmer hier al doot.
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(167-171)

342
108 Die dijn vriende te wesen plaegen+
Ende hilden di in groeter eer,
110
Hem ijsde nv of si di sagen.’
111 Doe screyde tlichaem alte seer.+

+

(175-177)

+

fol. 209 R

Dit antwoert tlichaem sijnre ziel
+

TLichaem sprac: ‘ic leefde sonder sorge,
114 Tfolc dat was mi onderdaen.
115
Ic gaderde ghelt, ic tymmerde borge,
116
En waende niet ghestoruen haen.
117 Och nv kenne ic alte laet+
118
Dat ioecht, scoent, edelheit groet
Noch die rijcheit niet en baet
120 Voer den onuersienden doot.120

+

(179-182)

+

(183-186)

+

Och wi blijuen beid verloeren,
Want wi beid hebben misdaen.
123 Maer nochtant sal di ymmer boeren123
Die meeste pijn nae minen waen.

+

(187-190)

+

Dat weten al die meesters wel
126 Ende al dat nv op aerden leeft,
+
Dat men hem meest eisken sel
128
Die men meest biuoelen heeft.
129 Weten, dencken ende leuen,+
Memorie ende dijn vijf sinnen
131
Sijn di bouen mi ghegheuen,
132 Dat du solte mi verwinnen.132

+

(191-194)

+

fol. 209 V

+

(195-198)

+

Nu moeghent al die wise merken
Dat du meest hebste misdaen,
135 Want du volgeste al mijn werken.
Du en woudes mi niet weder staen.’

+

(199-202)

Dit sprect die ziel tot sijn lichaem
138 Doe sprac die ziel mit droeuen sin:+
139
‘Doe mi god bekende toe voeren
Dat ic moste ter hellen in,
141 Wat deed ic leyder doe gheboeren?141
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(223-226)

343
+

Och saelich is die beest
143+
Die naeder tijt coemt wter noet,
144 Want mit den liue sterft sijn gheest.144
Och waer alsoe der sonder doot.’

+

(227-230)
fol. 210 R

+

Dit antwoert tlichaem sijnre gheest.
147 DOe sprac dat lichaem totten gheest:+
‘Och, heb wi ymmer ghenen troest?
Hebstu inder hellen ghewe<e>st,
150 Segt, wart daer yement wt verloest?

+

(231-234)

+

Of baet daer yements edelheit,
Ghelt of lant of hoeghen staet,
153 Dat hi hoept op barmherticheit?153
Of is daer enich toeuerlaet?’

+

(235-238)

Dit sprect die ziel tot sijn lichaem.
+

156 DOe sprac die ziel mit droeuen sin:
‘Die helle is bi swlken staet,
Soe wie dat comet ter hellen in,
159 Dat hem ghene dinc en baet.+

+

(231-243)

+

fol. 210 V

+

Al gaef die werlt al hoer goet
Ende maria voer hem bade,
162 Dat en gaef hem genen boet.162
Hi moste deruen gods ghenaede.

+

(244-248)

+

Al was hi rijc in deser tijt,
165 Machtich in groeter edelheit,
Dat en baet hem min dan niet.
Hem wart te meere pijn bereit.’

+

(253-258)

168 Doe haer beider taele was ghedaen
+

DOe dese taele was ghedaen,
Quamen daer twe dwuelen snel.
171 Hoe haer aensicht was ghedaen171
En mach ic niet scriuen wel.

+

(259-262)

173+

Si hadden krauwelen in hoer handen.
174 Doer mont, doer oeren ginc en vlam,
175+
Seere gripende hoere tanden,
Die ziele sat voer hem als een lam.
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(263-265)

+

fol. 211 V

344
177 Doe grepen si an mitter vaert+
178
Die ziel mit enen gronde fel
Ende voerdense ten fuere waert
180 Onder al die dwuelen in die hel.

+

(272-273)

+

Die een sloech, die ander stac,
Die derde beet, die vierde scoerde,
183 Si deden hoer alsulc ghemac183
Als der verdoemder ziel behoerde.

+

(278-286)

+

Doe si aldus vermoeit waeren
186 Spraken si mit wreder tael:
‘Aldus en sel wi niement sparen
Die hier comt tot deser quael.’

+

(287-290)

189 Doe riep die ziel: ‘o wach, o wi,+
Och, hoe is dese pijn dws swer!
+
Dauid soen, och sich op mi
192 Want ic doch bin dijn creatuer.’

+

(291-295)

+

fol. 211 V

+

Doe spraken die dwuelen grijsselijc:
‘Du roepste seker alte laet.
195 Bit niet meer ontfarmelijc,
Want doch niemant hier en baet.

+

(296-299)

+

Hier en scinet nymmermeer dach
198 Inder gruwelijcker helle.
Du moechste roepen “o wi, o wach”,
200
Ewijch bliuen onse gheselle.’
201 DOe ontspranc ic van deser maer201+
Ende lach verscricket alte zeer.
Van anst resen al mijn haer
204 Ende riep ghenad an onsen heer.

+

(300-304)

+

(305-307)

+

Ic sprac: ȁheer god, vader mijn,
Dan wilt ymmer ons gheleyden
207 Ende verlossen van swlken pin,+
Als wi van hene moeten sceyden.’
Amen
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(308-310)

+

fol. 212 R

345

Toegift
Seuen sijn der dingen zekerlijc
Voer oghen te hebben alle tijt:
3 Teerste is groetheit onser zonden.
Tander cortheit deser stonden.
Dat derde onzekerheit der doot.
6 Dat vierde onse ongestadicheit groot.
Dat vijfte tordel cristi mit sinen ghesellen.
Dat zeste die zwaer torment der hellen.
9 Dat zeuende tfe<r>lies der ewigher glori.
Dese zeuen sullen sijn in onse memori.

3. Vergelijking
De drie genoemde berijmingen zijn in verschillende streken en in uiteenlopende
milieus ontstaan: in de abdij van Ename niet lang na 1290, door een bloemlezer uit
Brussel (?) vóór 1410, binnen de noordelijke Moderne Devotie rond 1428. Een
vergelijking zou ongetwijfeld vruchten afwerpen. Men zie bijvoorbeeld hoe stilistisch
uiteenlopend de gedachte wordt weergegeven dat de ziel de beesten benijdt, voor
dewelke na hun dood alles is afgelopen. Van Hulthem presteert hier het zwakst:

Visio (v. 227-230):
O felix conditio pecorum brutorum!
cadunt cum corporibus spiritus eorum,
nec post mortem subeunt locum tormentorum,
talis esset utinam finis impiorum!
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Ename (v. 63-70):
Die stomme beesten mogen wale
Louen ghode van hemelrike;
65 Har gheest hi sterft alte male
Metten vlessce op aerderike.
Na har doet ne warsi niet
Ten onverwinleken meswende.
Vergaue ghod, die alle dinc siet,
70 Dat dus daen ware der quader ende.

Van Hulthem (v. 249-552):
O wacht! hoe salech es die beeste,
Die sterven met live ende met geeste!
Mocht ic alsoe, dies haddic feeste,
Maer neenic niet, dats mi dmeeste.

Cambridge (v. 142-145):
Och saelich is die beest
Die naeder tijt coemt wter noet,
Want mit den liue sterft sijn gheest.
Och waer alsoe der sonder doot.

Bij dit vergelijkend onderzoek kan de volgende concordantie dienst bewijzen.
A=anima; C=corpus. Tussen ronde haakjes staat het aantal verzen per betreffende
episode.

Inl.

Visio
1-10 (10)

A

10-92 (83)

15-104 (90)

10-57 (48)

93-96 (4)

105-109 (5)

58 (1)

C

97-137 (41)

110-156 (47)

59-86 (28)

A

138-176 (39)

157-198 (42)

88-111(24)

177-178 (2)

199-200 (2)

179-222 (43)

201-248 (48)

113-36(24)

138-145(8)

C

A

C

Ename

Van Hulthem
1-14 (14)

Cambridge
1-9 (9)

193

1-58 (58)

223

59-60 (2)

224-230 (7)

61-70 (10)

249-252 (4)

231

71-72 (2)

253-254

232-238 (7)

73-90 (18)

255-262 (8)

147-54 (8)

263-280 (18)

156-67(12)

281-332 (50)

169-200(32

91-92 (2)
A

239-258 (20)

D

259-304 (46)

93-120 (28)
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305-312 (8)

333-344 (12)

201-08 (8)

Adres van de auteur: Oudebaan 363. B-3000 Leuven.
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Eindnoten:
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1 Ik gebruikte de uitgave van Wright 1841: 95-106.
2 Zie bijvoorbeeld voor Frankrijk Segre 1968: 74-76, voor Duitsland Palmer 1992: 1022-1025,
voor Engeland Baugh 1967: 162-164.
3 Stracke 1930: 219 maakte ons in dit verband ook attent op nr. 56 van het Antwerps Liedboeck
(1544) ‘Hoe luyde riep die siel tot god van binnen’ (ed. Hoffmann von Fallersleben 1855: 84-86;
Hellinga 1941: 250 en Koepp z.j.: 203). Dit is een tweegesprek tussen ziel en lichaam, dat
thematisch zeker sterk verwant is en hier en daar ook dezelfde argumentatie gebruikt. Woordelijke
overeenkomst heb ik echter nergens vastgesteld. Er bestaat zelfs een wezenlijk verschil: het
lichaam leeft nog en redding is dus mogelijk. Voor een laat-zestiende-eeuwse berijming
waarschijnlijk door Jan David S.J., verschenen te Antwerpen bij Plantin in 1595, zie Lievens
1995.
4 Zie de beschrijving door de betreurde Christine Boot (1979: 338-344). Aanvullingen hierbij door
Lievens 1993 en 1994.
5 Zie Van Buuren 1992: 267.
3 een gheest: een geestverschijning, nl. de spiritus van iemand die pas is overleden. - nae mijnre
acht: onder mijn aandacht.
7 dunct: hs. dwct.
11 strafte: berispte, schold uit.
16 ghesin: hofhouding, bedienden.
24 klwse: kelder.
38 torment: hs. terment.
41 nymmermeer: hs. mymmermeer.
57 wael heen: welaan.
59 hoef...aen: ving aan, begon (te spreken). Voor de vorm Van Loey 1966: par. 61, b.
69 list: kennis.
71 vrou: meesteres (domina).
73 waepen you: wee over jou.
77 al: alles.
80 Die ziel en: tenzij de ziel.
81 besiet: zie.
82 Of: indien. - verdwaeset: verlokt, verschalkt, bedrogen.
92 ongheuallic: ellendig, beklagenswaardig.
93 tucken: streken.
94 ballic: (hs. balc) hanebalk, dak. De uitdrukking ontbreekt in de woordenboeken. Aangezien
‘ongevallich’ in het Mnl. een -ich suffiks heeft (en niet een ic-suffiks zoals in het Mnd.) lezen we
misschien beter balch (ballich) ‘buik, huid’.
95 summen: enige, sommige.
97 Ic: dat ik.
105 loefde: beloofde.
110 of: indien.
115 borge: kastelen.
116 haen: hebben. Voor de verbinding met sterven zie MNW VII, 2108.
118 scoent: schoonheid.
120 onuersienden: onverwachte.
123 boeren: ten deel vallen, overkomen.
128 biuoelen: toevertrouwd. Latijn: cui major gratia virtutum donatur.
131 bouen mi: buiten mij; dingen die ik niet ontving.
132 Dat: opdat.
139 Verg. Latijn v. 226: Cum praenoverat ut essem peritura (toen God vooraf wist dat ik in de hel
zou belanden).
141 deed ic: was ik waard. Verg. Latijn v. 225: cur permisit Dominus ut essem creatura sua (waarom
liet God toe dat ik Zijn schepsel zou zijn?).
143 naeder tijt: na zijn levenstijd.
144 liue: lichaam.
153 Dat: zodat.
162 boet: soelaas.
171 aensicht: voorkomen.
173 krauwelen: drietanden, vleeshaken. Latijn: ligonibus ‘houweel, hak’.
175 gripende: verscheurend, roofzuchtig. Het werkwoord ‘waren’ is verzwegen; zie Stoett 1923: par.
213 en 216.
178 mit enen gronde fel: met een wrede gemoedsgesteltenis.
183 ghemac: genoegen (ironisch).
200 Ellips van moechste ‘moet je’; Stoett 1923, par. 215.
201 maer: nachtmerrie. Het MNW aarzelt over het geslacht (m.?); hier is het duidelijk vrouwelijk.
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F. de Tollenaere
Etymologica: bekaaier
*
een woord uit de oude zeilvaart
Voor J. van Beylen

Abstract - In his entry bekaaien, published in the Woordenboek der Nederlandsche
Taal circa 1897, A. Kluyver did not mention bekaaier, a word that looks like a
derivative of the verb bekaaien. He relegated it to a separate entry followed by the
cross-reference ‘Zie Pegaaier’. In 1918, about twenty years later, it befell G.J.
Boekenoogen, editor of part XII,I of the Dutch dictionary, to treat the entry Pegaaier,
Pagaaier. He had only two quotations at his disposal: the first, bekayer from the
year 1697, and a second pagaaijer, with the date 1858. In Boekenoogen's opinion
the derivation of the word was uncertain. The old sense of the verb bekaaien, viz.
‘to lock in’, however, enables us to draw a plausible etymology of the old sailing
term bekaaier ‘mizen yard lift’.
Hij die op Neêrlands vlamd, neem Seemans taal te baat!
Hij kan goed Neêrlands, die goe' Seemans taal verstaat
W. à Winschooten, Seeman (1681).

1. De verbannen bekaaier
In het WNT deel II, I, kol. 1561 (= afl. 10 of 11, waarschijnlijk 1897) heeft A. Kluyver
1
na zijn art. Bekaaien ook een lemma Bekaaier met de verwijzing ‘zie Pegaaier’.
Het woord bekaaier, dat er uitziet als een afleiding van bekaaien, heeft hij in zijn
artikel echter niet vermeld. Begrijpelijk, hij zag ‘naar lucht snakken, flauw vallen’
naar het voorbeeld van Arie de Jager, Frequentatieven (1875-1878), als de eigenlijke,
oorspronkelijke betekenis van het werkwoord. Als gevolg hiervan wist hij met bekaaier
geen raad, verbande het naar de P en liet het aan een toekomstige opvolger over
om dat varkentje te wassen.
In deel XII, I, afl. 7 (1918) heeft G.J. Boekenoogen een artikel Pegaaier, pagaaier
met twee citaten, die noch in de tijd, noch zakelijk bij elkaar horen: een eerste
‘Bekayer vande Besaanroe’ uit Van Yk, Scheepsb. (1697), gevolgd door ‘pagaaijers
of bijkaaijers’ van de bovenlijzeilen uit Pilaar-Mossel, Tuig (1858).
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2. Tweeërlei bekaaiers
2.1. De bekaaier van de bezaansroe (eng. mizen yard lift) [Afb. 1]
2

Een oudere plaats dan die uit Van Yk is te vinden in N. Witsen, Scheepsb. (1671).
o

Plaat n 24 bij p. 61 vertoont een volgetuigd schip. Op p. 61 staan de toelichtingen
bij de verschillende onderdelen, onder meer ‘1 Is de bekajer’. Op de plaat staat de
1 vóór de hanepoot, blijkens mededeling van J. van Beylen, een onderdeel van de
bekaaier. Op p. 64 worden de blokken van het schip genoemd; onder die ‘Tot de
Kruis-stengh’, het bovenste deel van de bezaansmast, ‘2 (blokken) Tot de bekaeyer’.
In C. van Yk, Scheepsbouw-konst (1697) vindt men, in lijsten van benodigdheden
‘van 't loopende Want’ een ‘Bekayer vande Besaanroe’ op p. 233, en een ‘Bekayer
vande Besaanroede’ op p. 237. De bekaaier is lang 22 vaam bij ‘een schip lang 147
1/2, wijd 36 hol 18, allemaal Voeten van 11 Duim’. Bij een schip van 146 voet is de
‘Bekayer vande Besaanroede’ slechts 20 vaam lang. Maar een plaat, die bij die
lijsten niet zou misstaan, ontbreekt.
Op blz. 361 en 362 heeft Van Yk echter wel een ‘Beschryvinge van een
Toegetakeld Schip, met deszelvs staand en loopend Touwerk’. Bij die beschrijving
3
hoort, over een dubbele pagina, een plaat, die Van Yk heeft ‘goed geagt, tot
Oogslust, en op dat den Scheeps-onkundigen Leezer eenigsints kennis vande
veelvuldige staande, en loopende Touwen, die tot een groot schip behooren, mogt
hebben, dit werk een toegetakeld Schip toe te voegen’. Op die plaat ziet men de
bekaaier die vastzit aan de bezaansmast, en met behulp van een ‘Hanepootje’ de
bezaansroe in schuine stand houdt. In de ‘Beschryvinge [...] Van de Bezaan-Mast
met zijn loopend Touwerk’ vindt men onder 28 wel ‘het Hanepootje van de
4
Bezaans-ree’, maar de bekaaier ontbreekt, helaas, in de lijst.
Hieronder hoort ook een achttiende-eeuwse plaats van ndl. bekaaier uit J.H.
Röding, Wörterb. der Marine I (1793) kol. 272, met zijn Bekaier der Besahnsrute;
‘so hiess’ schrijft hij. Naar J. van Beylen me meedeelde (2.12.1996) was de bekaaier
van de bezaansroe toen in onbruik geraakt.
Mr. J. van Lennep heeft in zijn Zeem.-Wdb. (1856) Bekaaier van den bezaan
omschreven als ‘de toppenant..., die aan de bezaansra vastzit’; bedoeld was blijkbaar
bezaansroe. Hierbij heeft T. Pan, luitenant ter zee, eerste klasse, in zijn bespreking
in De Recensent, Jaargang 1857, p. 3 aangetekend ‘Verkeerd. Bezaansra is aan
boord onbekend’.
In J. van Beijlen, Zeilvaart Lexicon (1985) 20 vindt men onder Bekaaier (2) een
betere definitie: ‘bezaanstoppenant, die met een hanepoot op de bezaansroede zit’.
Wat is de taak van de bekaaier? Hij bekaait de bezaansroe, d.i. houdt die op (vgl.
5
eng. lift in mizen yard lift), vast, in bedwang, in balans, in de vereiste stand. Men
zou hem een vasthouder of ophouder kunnen noemen.

2.2. De bekaaier van het bovenlijzeil (eng. fancy line ) [Afb. 2]
De bekaaier van het bovenlijzeil zit vast aan de bovenlijzeilra. De lijzeilen, schrijft
Manhoudt, Zeilschepen (1946) 115-116, ‘werden bij de koopvaardij tot ca. 1880
gevoerd naast de vierkante zeilen. Zij dienden ter vergrooting van het zeiloppervlak
in dwarsscheepsche richting [...] Na de tachtiger jaren raakten deze zeilen bij de
koopvaardij in
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Uit plaat XXII Tweedekker
J. van Beijlen, Zeilvaart Lexicon (1985).
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Uit plaat XVIII Lijzeil
J. van Beijlen, Zeilvaart Lexicon (1985).
Naar E.W. Petrejus, Model van de Oorlogsbrik
‘Irene’. Hengelo (1945).
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onbruik, daar men er naar streefde de bemanning te beperken, om op deze wijze
tot goedkoopere explotatie te geraken in verband met de steeds heviger ondervonden
concurrentie van de stoomvaart. Bij de Marine bleven zij langer in gebruik’.
Mijn oudste plaats van bekaaier van het bovenlijzeil stamt uit J.H. Röding,
Wörterbuch der Marine 1 (1793) kol. 273 ‘Holl. Bekaajer van de Marslyzeilen’.
J.C. Pilaar, luitenant ter zee, zegt in zijn Handleiding (1826), dat de bekaaier ‘dient
om bij het bijzetten en bergen, het zeil zoo veel mogelijk bij elkander te houden, en
dus weinig windvang te doen hebben’ (p. 253).
In zijn bespreking van J. van Lenneps Zeem.-Wdb. (1856), in De Recensent,
1857, p. 8, schrijft T. Pan: ‘Bekaaier vindt men op een bovenleizeil (sic.), en dient
om dat te bergen’.
Pilaar-Mossel, Tuig (1858) schrijft ‘Om de lijzeilen behoorlijk bij te kunnen zetten
en weder te bergen, heeft men [...] op de bovenlijzeilen zoogenoemde pagaaijers
of bijkaaiers’(p. 583).
In aansluiting aan Pilaar-Mossel definieert Boekenoogen in WNT deel II, I, afl. 7
(1918), Pegaaier, als de ‘Lijn die de binnennok der bovenlij-zeilsraas, den
buitenschoot dier zeilen en (lees: in) een bepaald punt op de helft van het buitenlijk
bij elkander brengt en houdt, totdat die losgetrokken wordt; om het bijzetten en
bergen dier lijzeilen gemakkelijker te maken’. Deze definitie bij de citaten van
bekaaier in Pilaar-Mossel, Tuig (1858), past natuurlijk niet bij de eerste bekaaier uit
Van Yk; dat is Boekenoogen blijkbaar ontgaan.
Zonder nadere toelichting aan de hand van een schets is de definitie van
Boekenoogen voor een leek moeilijk te volgen. Volgens de maritiemhistorisch
deskundige J. van Beylen, auteur van het Zeilvaart Lexicon (1985), heeft
Boekenoogen zijn verklaring op een moeilijk te begrijpen wijze, te beknopt,
neergeschreven. Dat is trouwens zeer begrijpelijk als men het manoeuvre niet kent
of zich niet beeldend voor ogen kan stellen, wat overigens geen schande is (brief
van 12.4.1997). Hij wijst er verder op, dat de plaats waar de bekaaier op de
bovenlijzeilra wordt vastgestoken wisselt: bij Pilaar (1826) op het midden, bij
Pilaar-Mossel (1858) op de binnennok, bij Petrejus (1945) aan de buitennok. Dat
was voor hem nieuw. ‘Als de bekaaier op de bovenlijzeilbinnennok zit, maakt dat
geen verschil. Dan wordt de binnennok, feitelijk de hele lijzeilra, naar de kous van
het lijzeil gehaald, dus niet naar de buitenschoot, zoals Boekenoogen schrijft, en
eerst dan beide, de kous en de binnennok (de hele ra), naar de buitenschoot’.
Pilaar heeft in zijn Handleiding (1826) naast pagaaijer ook bekaaijer, maar niet
de bijkaaier van Mossel. Boekenoogen noemt pegaaier, pagaaier ‘de thans gewone
vorm voor wat vroeger bekaaier werd genoemd’. Pegaaier erft hij van Kluyver in
WNT II, I, 1561 (c. 1897). De jonge afwijkende vorm pagaaier enz., met verlies van
stem aan het begin en overgang van de intervocalische k tot g, is begrijpelijk bij een
woord dat al lang zijn etymologische samenhang met bekaaien had verloren.

3. Etymologie
In het WNT noemt Boekenoogen in 1918 de afleiding van pegaaier, pagaaier
onzeker.
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Wat moest hij ook beginnen met de vreemde vorm pegaaier waarmee Kluyver hem
onder het lemma Bekaaier had opgescheept?
Bekaaier ziet er formeel uit als een afl. van bekaaien; het is een nomen agentis
bij dat werkwoord, de bekaaier is dat wat bekaait. Gaat men uit van de huidige
betekenis ‘beroerd’ van bekaaien in zijn verleden deelwoord bekaaid, dan is die
afleiding semantisch niet aannemelijk te maken. Maar een oudere betekenis van
bekaaien brengt misschien uitkomst.
Wat betekent bekaaien zo allemaal? Oorspronkelijk zeker niet ‘naar lucht snakken
of flauwvallen’, zoals Kluyver ons in het WNT heeft willen doen geloven. Bekaaien
is in oorsprong een term uit het oude dijk- en waterschapsrecht. Het is afgeleid van
kaai een leenwoord uit oudfrans quai (1167); in het Middelnederlands luidt het woord
caye (1395) en keye. Becayen, dat ook optreedt in zijn hypercorrecte schrijftaalvorm
bekaden, betekent in oorsprong ‘(buitendijks land, gorzen enz.) met een kaai, een
aarden waterkering omsluiten’. Bij bekaaien in zijn oorspronkelijke betekenis ‘(een
dijkje) om een stuk land leggen om het voor overstroming te bewaren’, is van het
voorzetsel benog duidelijk de oorspronkelijk lokale betekenis te zien: ‘rondom (met
een kaai omringen)’. Verder bij overdracht gaat bekaaien ook betekenen ‘(personen)
omsluiten, opsluiten, vangen’, en in aansluiting hieraan ook figuurlijk ‘teleurstellen,
bederven’ enz., zij het thans alleen nog in de vorm van het verleden deelwoord
6
bekaaid.
De figuurlijke en de eerste, oudste betekenis kunnen ons voor de verklaring van
bekaaier niet van dienst zijn, maar misschien wel de tweede ‘omsluiten, opsluiten,
vangen’? Bij de bezaansroe bestaat de taak van de bekaaier immers in het in
bedwang houden, het in de gewenste stand houden van die roe. Past de betekenis
‘omsluiten, opsluiten, vangen’ van bekaaien, die in de zeventiende eeuw met
bewijsplaatsen tussen 1609 en 1662 is vertegenwoordigd, niet bij de functie van de
bekaaier? Is het antwoord ja, dan horen het werkwoord bekaaien en zijn afleiding
bekaaier wel degelijk formeel en semantisch samen. Bekaaier moet ontstaan zijn
in een tijd dat bekaaien met de betekenis ‘omsluiten enz.’ leefde, dat wil zeggen in
de zeventiende eeuw of eerder.
Maar hoe staat het met bekaaier van het bovenlijzeil? De luitenant ter zee Pilaar
schrijft in 1826, dat het de taak is van de bekaaier om het zeil zo veel mogelijk bij
elkaar te houden, zodat het bij het bijzetten en bergen zo weinig mogelijk wind vangt.
Past het bij elkaar brengen en houden ook bij de betekenis ‘omsluiten, opsluiten,
vangen, vastzetten’ en derg. van bekaaien? Misschien wel, zij het dat een directe
relatie van de bekaaier van het bovenlijzeil met het zeventiende-eeuwse bekaaien
‘omsluiten, opsluiten, vangen’ niet aanwezig lijkt. We zijn hier in de zeilvaart van de
negentiende eeuw, niet in die van de zestiende of zeventiende. De bekaaier van
het bovenlijzeil heeft een andere functie dan die van de bezaansroe. Van een
vasthouder of ophouder werd de bekaaier een neerhaler (fra. halebas), een kaailijn.
Die andere functie bracht ook een verschuiving van betekenis met zich mee. Bekaaier
ging betekenen ‘lijn die aan een lijzeil is bevestigd om dit tijdens het bijzetten en
bergen zoveel mogelijk bij elkaar te houden, waardoor het minder wind ving en
gemakkelijker te behandelen was’ (J. van Beijlen, Zeilvaart Lexicon, 1985, 20a).
Onze oudste plaats van de bekaaier van het bovenlijzeil is niet ouder is dan het
eind van de achttiende eeuw. Lijzeilen waren reeds in de zestiende eeuw bekend,
er is een plaats van lyeseylen uit 1576. Daaruit volgt niet dat de bekaaier van het
bovenlijzeil
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even oud moet zijn. Dat die bekaaier zijn naam dankt aan de bekaaier van de
bezaanroe, lijkt wel aannemelijk, ook al was de functie niet dezelfde.
Ndl. bekaaier werd in het Zweeds ontleend als bekajare met de betekenis ‘bekaaier
van de bezaansroe’(1794) en ‘bekaaier van het lijzeil’(1787). Maar de gekke vorm
pegaaier bij Kluyver heeft de redacteur van het artikel Bekajare in het woordenboek
van de Zweedse Academie, in deel III, B 926 (1906), ertoe verleid, te veronderstellen,
dat ndl. pegaaier misschien volksetymologisch vervormd zou kunnen zijn uit spa.
perigallo (de la mezana)! Die vorm vond hij onderaan het lemma Bekaier der
Besahnsruthe in J.H. Röding 1 (1793), kol. 272. Maar anders dan Boekenoogen
heeft de Zweedse redacteur de bekajare van de bezaansroe en die van het
bovenlijzeil uit elkaar weten te houden.
Heeft Kluyver met zijn Bekaaien, een ongelukkig artikel in het WNT, de historische
verklaring, de etymologie van bekaaien bijna een eeuw lang in de weg gestaan,
met zijn verwijzing ‘zie Pegaaier’ heeft hij bovendien, Boekenoogen de woestijn van
de P ingestuurd, en het begrijpen en verklaren van een Nederlands woord van de
zeilvaarttuigage op de lange baan geschoven.
Etymologisch kan de bekaaier van de bezaansroe in oorsprong slechts een
afleiding zijn van het werkwoord bekaaien in zijn zeventiende-eeuwse betekenis
‘vangen, vastzetten’. Bij de bekaaier van het bovenlijzeil ligt een taalkundig verband
met die oude betekenis niet direct voor de hand, al houdt bij een lijzeil de bekaaier
het zeil inderdaad bij elkaar. Zijn naam werd stellig niet meer geassocieerd met het
zeventiendeeeuwse bekaaien maar met kaaien, een woord dat er wel in klank, maar
niet in betekenis mee verwant was.

4. Bekaaier en Kaaien
Het niet taalhistorisch begrijpen van bekaaier heeft ertoe geleid, dat men dat woord
in verband ging brengen met kaaien. Dit lot bleef het werkwoord bekaaien intussen
7
bespaard; het was in zijn onbepaalde wijs immers volkomen verouderd.
Mij is geen plaats uit een zeventiende-eeuws werk over scheepsbouw of
scheepvaart bekend, waarin een verband wordt gelegd tussen de bekaaier van de
bezaansroe en het ww. kaaien.
Bij Röding I (1793), leest men onder ‘Bekaier der Besahnsruthe’: ‘So hiess vormals
das Tau, womit das oberste Ende der Besahnsruthe aufgetoppt wurde, wenn die
Besahn durchgekaiet werden sollte’; hij brengt zijn Bekaier in verband met kaaien.
En in hedendaagse scheepshistorische werken wordt het verband tussen de
zeventiende-eeuwse bekaaier en het ww. kaaien als vanzelfsprekend beschouwd.
Dat blijkt uit de definitie van ‘Bekaaier (2)’ bij Van Beijlen, Zeilvaart Lexicon (1985):
‘Bezaanstoppenant, die met een hanepoot op de bezaansroede zit en bestemd is
om deze te kaaien’. Het verdient m.i. aanbeveling in een historische context oude
scheepvaarttermen zorgvuldig uit elkaar te houden, in ons geval de
zeventiende-eeuwse bekaaier en de bekaaier van negentiendeeeuwse zeilvaart,
en het woord kaaien niet in samenhang met de eerste te gebruiken.
Bij de bekaaier van het bovenlijzeil ligt associatie met kaaien voor de hand. Pilaar,
Handleiding (1826) 252-253 noemt kaaien niet in de context van de bekaaier van
het
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bovenlijzeil. Volgens Boekenoogen, art. Pegaaier in het WNT, heeft Pilaar-Mossel
8
in 1853 bijkaaier geschreven ‘omdat men het woord in verband bracht met Kaaien
(II)’. Bijkaaier is het product van volksetymologie. Kaaien is, volgens Beets in het
WNT VII, I, 603 = afl. 54 (1916), ‘(de raas van een schip) langsscheeps of evenwijdig
met de kiel, brassen en toppen’. De termen neerhaler en bekaaier worden bij E.W.
Petrejus, op p. 182 in zijn Model van de Oorlogsbrik ‘Irene’ (1945), als synoniemen
naast elkaar gebruikt. En bij Van Beijlen 1985 is bekaaier (1) synoniem van kaailijn.
Het is intussen duidelijk geworden, dat de woorden bekaaier en kaaien reeds
eind achttiende en in de negentiende eeuw, in elkaars vaarwater zijn gekomen. Bij
kaaien is er meestal sprake van een ra, bij bekaaier in zijn oudste toepassing gaat
het om een roe; die roe kan natuurlijk ook, zo nodig, worden gekaaid, hoewel dat
etymologisch niet uit het woord bekaaier blijkt. Het kaaien verklaart de naam bekaaier
niet; was dat wel zo, dan zou men niet bekaaier maar kaaier verwachten. J. van
Beylen verwees mij in dit verband naar plaat XXII in zijn Schepen van de
Nederlanden (1970), waar men afbeeldingen ziet van schepen met gekaaide
bezaansroe.
Pas toen men de samenhang van bekaaier met zijn werkwoord bekaaien ‘vangen,
vastzetten’ niet meer besefte, dat wil zeggen toen bekaaier slechts een relict uit de
oude zeilvaart was geworden en bovendien het ww. bekaaien, op zijn verleden
deelwoord bekaaid na, was uitgestorven, pas toen kon bekaaier in het vaarwater
van kaaien (II) terechtkomen en daarmee geassocieerd worden. Vanwege de grote
overeenkomst in klank lag een dergelijke associatie voor de hand. De taak van de
zeventiende-eeuwse bekaaier is primair het bekaaien, dat is het in balans vastzetten,
niet het kaaien van de bezaansroe. Wat voor woord er voor deze laatste handeling,
voor het in een andere dan normale stand brengen van de bezaansroe, door die bij
voorbeeld te toppen en naar het andere boord te brengen, toen in gebruik was,
kunnen we slechts gissen. Was het kaaien dat al in de zeventiende eeuw is
opgetekend m.b.t. de raas? of was het doorkaaien? Misschien wel, immers Röding
(1793) gebruikt voor dat maneuver met de bezaansroe durchkaien. Dit doorkaaien
is in het WNT intussen slechts door één voorbeeld, te weten uit Mossel, Manoeuvres
(1865), vertegenwoordigd, maar daar wordt dat woord gebruikt in verband met een
ra.
9
Bij kaaien (II) was een afleiding *kaaier ‘lijn die kaait’ theoretisch mogelijk, maar
die is niet opgetekend. Wel echter twee samenstellingen: kaailijn ‘lijn die, op een
der nokken van de (bram- of bovenbram) ra vastgestoken, dient om de ra, bij het
afnemen naar beneden te halen en gedurende het strijken te besturen’ (WNT).
Verder hoort bij kaaien (II) ook nog een kaaistropje; ‘als men naar zee gaat wordt
er ter wederzijde een kaaistropje om de bramra gebragt, om deze zoowel aan
stuurboord als aan bakboord [...] te kunnen afnemen’, Pilaar-Mossel, Het Tuig (1858)
221.
Met kaaien (II) heeft bekaaier etymologisch slechts in zoverre iets te maken als
beide het woord kaai bevatten. Bij bekaaier ligt de relatie met kaai heel ver in het
verleden en daarenboven slechts via het werkwoord bekaaien, waarvan het een
afleiding is.

5. Kaaien (II) en Kaaien (I)
Kaaien (II) is voor het eerst opgetekend bij Witsen, Scheepsb. (1671) 495, met de
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Henri Seghers, Brik met gekaaide fokkera (1891). De ra is gekaaid om vrij te blijven van de
mast van een langszij merende otter
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definitie ‘de rees scheef stellen, en vast maecken, wanneer het schip in de haven
legt’. De Leidse praeceptor W. Winschooten in zijn Seeman (1681) 96 verklaart
kaaien etymologisch als ‘de Rees langs Scheeps haalen, en haar enden naa de
kaai setten’. A. Beets, de bewerker van het artikel Kaaien (II) in het WNT, deel VII,
I, afl. 5 (1916), vindt de pogingen die men heeft gedaan om dit ww. met ka, kaai
‘kade’ in verband te brengen, onjuist of onbevredigend. Mijns inziens zijn er
verklaringen die onbevredigender zijn dan die van Winschooten, bij voorbeeld die
in het artikel Kaaien (IX), waarin bekaaien wordt beschouwd als een afleiding van
een voor de gelegenheid bedacht kaaien ‘gelijkbet. met keeuwen’.
Laat kaaien (II) zich niet begrijpen als een betekenisuitbreiding van kaaien (I)
‘(van schepen) aan de kaai komen, aanleggen’ (1555)? Wil een volgetuigd zeilschip
in de zeventiende eeuw - de vindplaatsen van kaaien (II) zijn allemaal uit die tijd aan de kaai aanleggen, dan moeten de raas scheef gesteld en vastgemaakt worden
‘op dat zy niet te zeer slingeren of te veel windt vangen, en de touwen krenken’,
zoals Witsen, Scheepsb. (1671) 495 schrijft (zie afb. 3). Kaaien (II) ontstaan als
ontwikkeld uit kaaien (I) lijkt een niet onaannemelijke verklaring.
J. van Beylen tekent hierbij aan: ‘Het is natuurlijk mogelijk dat kaaien inderdaad
afkomstig is van “aan de kaai komen”, ik kan dat niet beoordelen, maar dat daarvoor
de raas scheef moeten worden gesteld, is onjuist. Het is wel juist dat de raas in de
haven soms uit hun normale (horizontale) stand gehaald worden en wel in twee
richtingen. Ze worden zoveel mogelijk in horizontale richting gebrast en zoveel
mogelijk in verticale richting getopt. Dat gebeurt met de brassen en met de
toppenanten. De laatste trekken de ranokken langs de kant van de kade naar
beneden. Ze zijn dan gekaaid (Winschooten). Daardoor krijgt men langs de waterkant
meer ruimte voor andere voorbijvarende of dubbelmerende schepen, die dan met
hun mast of raas verward kunnen geraken in de tuigage van het eerste schip....Maar
feitelijk worden raas ook gekaaid zonder aan de kaai te liggen. Ik heb ook
bedenkingen bij de verklaring van Witsen. Ik geloof niet dat de raas minder wind
vangen als ze gekaaid of vastgemaakt zijn. Zonder gekaaid te zijn worden ze
evengoed vastgemaakt en vangen ze evenveel wind. Maar dat de touwen zouden
“gekrenkt” (beschadigd) kunnen worden, is wel juist’ (brief van 6.7.1996).

6. Bezaansroe of Bezaansra?
Van Lennep, Zeemans-woordeboek (1856), noemt bekaaier van den bezaan ‘de
toppenant [...] die aan de bezaansra vast zit’. Is dit invloed van Van Yk die in zijn
‘Beschryvinge’ onder nr. 28 bij vergissing Besaansree d.i. ‘ra’ heeft in plaats van
Besaans-Roe?
In het WNT, Tweede deel, 16de aflevering, Bewallen-Bieden (1901), definieert
A. Kluyver, blijkbaar naar het voorbeeld Van Lennep, en onkundig van de kritiek
van T. Pan in de Recensent van 1857, bezaansroede als ‘de ra van de bezaan; in
10
vroeger tijd in gebruik, maar later door de gaffel vervangen’. Zonder enige
commentaar voegt Kluyver er aan toe ‘bezaanra vindt men bij Conscience 1, 265b’.
In zijn Batavia (1858) 1, 125 leest men bazaensraê; het is echter niet duidelijk of
Conscience hier ra of roe heeft bedoeld.
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Alle oude voorbeelden hebben -roe: bezaens Roe (Witsen, Scheepsb. (1671)) 501b,
bezaansroede (Brandt, De Ruiter (1685) 142), Bezaans-Roe (Van Yk, Scheepsb.
(1697) 361) en De Bruyn, Reizen (1698) 1, 16a). Er volgen in het WNT nog
verwijzingen naar O.-I.e.W.- I. Voyag. (1598) 2, 55d en Roggeveen, Dagverh. (1838)
93; de eerste heeft besaensroede, de tweede besaens-roede te dateren op 1722.
De bezaansmast heeft weliswaar een ra, maar die heet de begijn. ‘De begijn is
het reetje onder de bezaens mars: Dus benaemt, om dat, gelijk als onnut is, en
weinigh dienst doet, als het vrouw-volk,'t geen men onder de Roomsch-gezinde
vint, die Begijnen genaemt werden, want aen deze ree en hangt geen zeil onder
aen, 't geen eigentlijk hen ampt is, maer dient alleen om 't boven werk uit te houden’,
N. Witsen, Scheepsb. (1671) 61a.
C. van Yk, Scheepsb. (1697) 361 noemt die ra de Begyne-Ree.

7. Samenvatting
Bekaaier (van de bezaansroe) is in de zestiende-zeventiende eeuw, of nog eerder,
gevormd als afleiding bij het ww. bekaaien in de betekenis ‘in bedwang houden, in
de juiste stand houden’, aansluitend bij de toenmalige betekenissen ‘opsluiten,
vangen, vatten’. Later, mogelijk op het eind van de achttiende en in de negentiende
eeuw, toen het woord bekaaier ook bij de bovenlijzeilen in zwang kwam en het
oorspronkelijke semantische verband met bekaaien geheel was verdwenen, werd
bekaaier, door zijn overeenkomst in klank, opgevat als behorend bij kaaien (II) ‘(de
raas) toppen’ en ‘(een spriet) langsscheeps doen kantelen’. Bekaaier is thans alleen
goed te gebruiken in een historische context.
Adres van de auteur: Beatrixlaan 7, NL-2361 SB Warmond
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Eindnoten:
* Met dank aan J. van Beylen, Antwerpen, deskundige op het gebied der maritiemhistorische
techniek, voor inlichtingen en commentaar; met dank ook aan B.C. Damsteegt, H. van Dongen
en T.P.F. Wortel.
1 Zie hierover thans mijn uitvoerig artikel ‘Etymologica: bekaaid en bekaaien’, in: TNTL 110 (1994),
p. 129-140.
2 Mij meegedeeld door J. van Beylen in zijn brief van 12.6.1996.
3 Deze plaat werd overgenomen in het blad Zeilen 1995, no. 8, p. 26-27, met in de marges de
beschrijving van ‘Fokke-Mast, Boegspriet, Bezaan-Mast en groote mast met hun touwwerk’.
4 In ‘Het Hanepootje van de Bezaans-Ree’ onder nr. 28 in Van Yks ‘Beschryvinge’ ‘Van de
Bezaan-Mast met zijn loopend Touwerk’ is Ree een drukfout voor Roe; immers onder nr. 2 in
de beschrijving staat ‘De Bezaans-Roe en Zeil’. Het hanepootje zit trouwens niet aan een ra.
Overigens staat in de ‘Beschryvinge’ steeds ree voor ra. De palatale Hollands-Zeeuws-Vlaamse
kustvorm voor ra is ree; vergelijk de afwisseling in het vocalisme bij aa/ee ‘water’.
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5 Vergelijk de Franse naam balancine ‘cordage qui, descendant de la tête du mât, va au bout
d'une vergue pour la soutenir à cette extrémité’ (Littré).
6 Vergelijk hiermee de verklaring van Mr. Jacob van Lennep in zijn Zeemans-Woordeboek (1856)
‘Van kaai dat “keer” beteekent, d.i. verkeerd’. Zou men niet eerder verwachten: bekeerd?
7 In het Deens zou bekaje synoniem zijn geworden van kaje (ODS 2, 1920, 204), maar dat berust
slechts op een enkel handwoordenboek, dat van Dahl en Hammer (1907-14). Even dubieus is,
volgens het woordenboek der Zweedse Academie, zwe. bekaja als synoniem van kaja (SAOB
3, 1906, 924); het berust slechts op het Finse marinewoordenboek (1863) van A. Stjerncreutz.
8 Nog in 1945 herhaalt E.W. Petrejus in Model van de oorlogsbrik ‘Irene’ p. 182 de interpretatie
bij-kaaier van bekaaier.
9 J.H. Röding heeft wel een lemma Kajer (auf Schmacken und Kuffen) met de definitie ‘Ein Tau,
welches bey der Breefock oder dem Raasegel dieser Fahrzeuge die Stelle der Brassen
vertritt....Eine Raa, die einen Kajer hat, braucht keine Toppenants’.
10 ‘De bezaansroede bestond in zijn tijd (die van T. Pan) niet meer. Ze was vervangen door een
bezaansgaffel’ (uit een brief van J. van Beylen van 6-7-1996).
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Boekbeoordelingen
Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche
welsprekendheid : rede uitgesproken op 23 september 1797 bij de
aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de
Nederduitse welsprekendheid / Matthys Siegenbeek; opnieuw uitgegeven
met een inleiding door Korrie Korevaart. - Hilversum : Verloren, 1996.
- 31 p. ; 22 cm. ISBN 90-6550-577-6 Prijs: ƒ 10, Lessen over welsprekendheid: een typering van de retorica's van de
eerste hoogleraren in de vaderlandse welsprekendheid in de Noordelijke
Nederlanden (1797-1853) / Elisabeth Sjoer. - Amsterdam : IFOTT, cop.
1996. - IX, 306 p. : fig.; 24 cm. - (Studies in language and language use;
25) - Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden ISBN
90-74698-25-5 Prijs: ƒ 40, Meer dan tweehonderd jaar geleden, op zaterdag 23 september 1797, inaugureerde
de drieëntwintigjarige Matthijs Siegenbeek in Leiden als ‘Professor Eloquentiae
Hollandicae extraordinarius’ met een redevoering Over het openbaar onderwijs in
de Nederduitsche welsprekendheid. Twee jaar later werd hij bevorderd tot gewoon
hoogleraar; de tekst van de rede over P.C. Hooft die hij toen uitsprak, werd met die
van de eerste oratie gebundeld tot een boekje getiteld Twee redevoeringen (Leiden
1800). Naar aanleiding van het Leidse congres ter herdenking van het
tweehonderdjarig bestaan van de neerlandistiek, dat op 27 augustus in de
Hooglandsekerk te Leiden werd gehouden, is het gelukkige initiatief genomen om
Siegenbeeks Over het openbaar onderwijs opnieuw uit te geven. Voor de inleiding
ervan (p. 7-13) tekende Korrie Korevaart. In alle beknoptheid schetst zij onder meer
een beeld van de voorgeschiedenis van de nieuwe leerstoel, waartegen nogal wat
bezwaren bestonden: sommigen vonden het maar ‘eene bedenkelijke nieuwigheid’
(p. 12). Dan volgt een korte biografie van de jonge hoogleraar in de moedertaal,
wiens ouders nota bene ‘van duitschen bloede’ waren zoals het NNBW dat
formuleert. In zijn oratie zette Siegenbeek aan zijn toehoorders uiteen waarom het
goed was om op de universiteit aan Nederduitse welsprekendheid te doen. Korevaart
merkt op dat hij daarbij zinnen gebruikte met een lengte van acht en meer regels.
Als hij die zinnen echt zo uitgesproken heeft, wie van de toenmalige toehoorders
zal die toespraak dan zonder moeite hebben kunnen volgen, vraagt Korevaart zich
af. Een korte verantwoording met literatuuropgave besluit de inleiding van deze
verzorgde heruitgave van een tekst waarmee ‘veel vakgenoten’ (p. 7) de officiële
neerlandistiek laten beginnen.
Die vroegste periode van de officiële academische neerlandistiek, laten we zeggen
de eerste helft van de negentiende eeuw, is door latere beschouwers vaak met enig
dédain bezien. In het onderwijs van de eerste hoogleraren Nederlands bijvoorbeeld
nam het onderdeel taalbeheersing, d.w.z. welsprekendheid en welschrijvendheid,
een belangrijke plaats in. Maar de man die beschouwd wordt als de grondlegger
van de ‘wetenschappelijke’ neerlandistiek, Matthias de Vries (1820-1892), typeerde
in zijn programmatische Leidse oratie (1853) deze activiteiten van zijn
ambtsvoorgangers als ‘oppervlakkige kennis, zoo geheel tot het uiterlijke beperkt’,
en verwees euforisch naar de historische taalkunde als de ‘wahre Wissenschaft’.
Over wat door de eerste generatie hoogleraren Nederlands nu precies aan
taalbeheersing werd gedoceerd, was tot voor kort slechts gefragmenteerd kennis
voorhanden. De taalbeheersers die sinds enkele decennia aan de universitaire
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afdelingen Nederlands verbonden zijn, hebben in het algemeen niet uitgemunt in
historisch besef; in hun bundels althans is de neerlandistische vakgeschiedenis niet
of nauwelijks vertegenwoordigd.
Wie nader geïnformeerd wil worden over de manier waarop Siegenbeek het in
zijn oratie globaal aangegeven programma heeft ingevuld, kan daarvoor nu uitstekend
terecht bij de dissertatie van Ellen Sjoer, Lessen over welsprekendheid, waarin een
typering wordt gegeven van
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de retorica's van de eerste hoogleraren in de vaderlandse welsprekendheid in de
Noordelijke Nederlanden (1797-1853). Met haar boek voorziet Sjoer in een duidelijke
lacune. Deze studie levèrt allereerst een bijdrage aan de geschiedenis van het vak
taalbeheersing, en vervolgens ook aan de geschiedenis van de vroege universitaire
neerlandistiek. Ik ga er maar van uit dat de collega's taalbeheersing de eerste
dimensie van dit boek elders meer gedetailleerd tegen het licht zullen houden; in
dit tijdschrift wil ik op andere zaken wijzen.
Geschiedschrijving was in de Grieks-Romeinse wereld in hoge mate een kwestie
van retoriek - opus oratorium maxime, aldus Cicero. Sjoer is zakelijker te werk
gegaan dan de antieke voorgangers. In haar proefschrift geeft ze een nauwkeurig
en informatief overzicht van de inhoud van het onderwijs in de welsprekendheid
zoals dat aan de verschillende Nederlandse universiteiten en athenaea gegeven is
vanaf de instelling van de eerste leerstoelen Nederlands in 1797 tot omstreeks 1853.
Ze doet dit aan de hand van leerboeken en zestien bewaarde collegedictaten van
de betrokken docenten. Het derde hoofdstuk van Lessen over welsprekendheid
biedt een ‘inventarisatie en voorlopige classificatie’ van het werk van de eerste
generaties ‘neerlandici’: M. Siegenbeek (vanaf 1797 werkzaam in Leiden), B.H.
Lulofs (1815, Groningen), N.G. van Cappelle (1816, Amsterdam), A. Simons (1816,
Utrecht), C. Fransen van Eck (1817, Deventer). Na dit cohort ‘pioniers’ traden de
‘opvolgers’ aan: N.G. van Kampen (1829, Amsterdam), H. Beyerman (1831,
Deventer; 1839, Amsterdam), L.G. Visscher (1834, Utrecht), J.M. Schrant (1831,
Leiden). Biografische gegevens over deze bekende en minder bekende
persoonlijkheden zijn in het inleidende eerste hoofdstuk te vinden.
Het neerlandistisch zwaartepunt van het boek ligt bij de hoofdstukken vier, vijf en
zes (p. 131-248). Daar wordt van al de genoemde hoogleraren de retorica zorgvaldig
in kaart gebracht, geanalyseerd en vervolgens ingedeeld bij een bepaald type, te
weten de classicistische retorica, de belletristische retorica of de elocutionaire
retorica. Deze typologie is gebaseerd op de elders al vrij grondig bestudeerde
Angelsaksische retoricahandboeken. Voor haar derde hoofdstuk, ‘Retorica's van
de Nederlandse hoogleraren: een inventarisatie en voorlopige classificatie’ (p.
113-129), gebruikt Sjoer namelijk een interpretatiekader dat in hoofdstuk twee (p.
23-112) ontwikkeld is op basis van een uitvoerige bespreking van contemporaine
Angelsaksische retorica's, waarbij ‘contemporain’ dan toch vooral verstaan moet
worden als ‘achttiende-eeuws’. Voor wie dit maar een U-bochtconstructie vindt,
merk ik op dat bijvoorbeeld het befaamde handboek van de Schot Hugh Blair
(1718-1800), Lectures on rhetoric and belles lettres uit 1783, in Nederland gedurende
de hele eerste helft van de negentiende eeuw buitengewoon populair is geweest,
ook onder taalkundigen.
Hoofdstuk zeven presenteert de uitkomsten van het onderzoek, onder meer in
diagramvorm. Geconcludeerd wordt dat in de bestudeerde periode de invloed van
de belletristische retorica (veel aandacht voor stijl) groot is (p. 253). Overigens kan
de negentiende-eeuwse hoogleraar in de vaderlandse welsprekendheid getypeerd
worden als eclecticus: ‘hij volgt niet éen retorische theorie, maar kiest uit klassieke
en contemporaine bronnen datgene wat hem het beste lijkt’, aldus Sjoer in haar
eerste stelling. Tenslotte is er als achtste hoofdstuk een ‘epiloog over het vermeende
verval van de retorica’ na 1850, waarin een aanzet wordt gegeven tot
vervolgonderzoek: M. de Vries en W.J.A. Jonckbloet deden niet zoveel meer aan
welsprekendheid - waarom?
Lessen over welsprekendheid is een zorgvuldig afgewerkt boek, dat niet alleen
een terra incognita ontsluit, maar zelf ook zo goed mogelijk ontsloten is. Er is een
bijlage, waarin per universiteit of athenaeum alle behandelde hoogleraren staan
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vermeld. In de bibliografie kan de geïnteresseerde lezer de bibliotheeksignaturen
van alle geraadpleegde handschriften vinden. Er is een register waaarin alle
historische personen - met biodata en voornamen ! - opgenomen zijn, en tenslotte
is er een handzaam zakenregister. De auteur is methodisch te werk gegaan; daarbij
heeft ze de grenzen van haar onderzoek scherp getrokken. Van dat laatste wil ik
een paar voorbeelden geven.
In 1997, het jaar waarin ‘tweehonderd jaar universitaire neerlandistiek’ met enig
tromgeroffel is gevierd, mag wel hardop gezegd worden dat de eerste universitaire
colleges over de Nederlandse taal al vóór 1797 gegeven zijn, en wel door classici
als Meinard Tydeman (1741-1825) en zijn opvolger Herman Tollius (1742-1822)
aan de universiteit van Harderwijk, ter-
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wijl ook in Groningen dominee Lambertus van Bolhuis (1741-1826) en de hoogleraar
Johannes Ruardi (1746-1815) vóór 1797 colleges Nederlands gegeven hebben. De
inhoud van Tollius' colleges is bekend, terwijl we van Tydeman weten dat hij doceerde
uit de onlangs in Nederlandse vertaling uitgekomen Linguae Belgicae idea
2

grammatica, poetica et rhetorica (1707, 1783 ) van Adriaen Verwer. Sjoer verwijst
weliswaar in een noot naar Tydeman en Tollius (p. 4), maar besteedt verder geen
aandacht aan deze vormen van proto-neerlandistiek. Maar waarom toch vond men
in de achttiende eeuw ‘de beöefening der landstale van de grootste aangelegenheid’,
zoals Tydeman dat eens formuleerde? Van den Toorn (1997:6) heeft eens opgemerkt
dat het vooral de bedoeling was ‘om aankomende predikanten welsprekendheid bij
te brengen en ervoor te zorgen dat Gods woord in den lande met niet al te veel
regionale verscheidenheid van de kansel verkondigd zou worden’. Het lijkt me dat
de drijfveren van onze achttiende-eeuwse classici wel wat dieper wortelden: het
ging bij hen om wat door Formigari (1993) genoemd is ‘the semiotic control of civil
society’. Sjoer is zich wel van een dergelijke ideologische dimensie bewust (‘hoger
doel’, p. 258), maar thematiseert het onderwerp niet, ook niet met betrekking tot
door de haar behandelde, vaak sterk nationalistisch denkende negentiende-eeuwse
vakgenoten.
Als overzicht is deze dissertatie niet helemaal volledig: de universiteit en het
athenaeum van Franeker zijn buiten beschouwing gebleven. Bekend is dat op 9
juni 1797 bepaald werd dat Everwinus Wassenbergh (1742-1826) naast zijn
oorspronkelijke opdracht als hoogleraar Grieks ook als hoogleraar ‘in de
Nederduitsche Taalkunde’ werkzaam zou zijn; daartoe had hij volgens Siegenbeek
‘eene uitnemende bevoegdheid’. Na Wassenberghs dood verzorgde de jurist Frans
de Greve (1803-1877) een college over de Nederlandse taal. Deze gegevens heeft
Sjoer niet in haar boek verwerkt (p. 9); wel is ze inmiddels elders ingegaan op
Wassenberghs overigens bescheiden aandeel aan de vaderlandse welsprekendheid
(cf. Sjoer 1997).
Siegenbeek c.s. doceerden niet alleen retorica, maar ook grammatica. Voor de
taalkundige is het interessant om te zien dat in het stijlgedeelte van de retorica's de
zinsleer aan de orde komt; het betreft veelal de periodenleer (cf. p. 36-37, 57, 181;
zie het zakenregister s.v. ‘compositio’). Een dictaat van de Utrechtse hoogleraar
Simons ligt zelfs ‘in het grensgebied tussen retorica en grammatica’ (p. 119). Hoe
werd dan precies de relatie tussen grammatica en retorica gezien, vraagt de lezer
zich af. Immers, sommige syntactische kwesties die wij tegenwoordig tot de
grammatica zouden rekenen, vielen voor vroegere vakgenoten onder de
welsprekendheid, en niet onder de spraakkunst (cf. Scaglione 1972). Deze kwestie
is niet van alle actualiteit ontbloot; over de mogelijke achtergronden van deze
verschuiving heeft J.M. van der Horst onder meer in zijn Analytische taalkunde
(1995) interessante opmerkingen gemaakt. Die waren bruikbaar geweest voor Sjoers
slotstuk over de vermeende deconfiture van de neerlandistische retorica na 1850,
waarin het kader van een vervolgonderzoek wordt geschetst.
Een laatste kanttekening heeft te maken met de status van de vaderlandse
welsprekendheid. Met ‘status’ doel ik niet zozeer op het feit dat dit vak aan de
universiteit lange tijd de positie van bijvak heeft gehad als wel op de plaats van de
retorica binnen het geheel der wetenschappen. De hoogleraren Latijn werden vroeger
gewoonlijk ‘professor eloquentiae’ genoemd. Deze eloquentia, erfenis van het
Humanisme, werd omschreven als een ‘ars bene dicendi et scribendi’. De door
Sjoer uitvoerig besproken Engelsman John Ward (1679-1758) stelt in zijn System
of Oratory (1759) dat de retorica een kunstleer is, een ‘art’ (p. 25), wat doet denken
aan de indeling van het aloude Trivium. Functioneerde dat triviale concept van
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‘kunsten’ ook nog in de vroegnegentiende-eeuwse neerlandistiek? Zo nee, hoe
zagen Siegenbeek en zijn tijdgenoten dan de positie van de retorica in het algemeen
binnen de kring der wetenschappen? M. de Vries (1853:17) stelde de beoefening
van de vaderlandse welsprekendheid gelijk ‘aan die der uitheemsche nieuwere
talen, aan welken wij zelden eene diepere studie wijden, dan vereischt wordt voor
den gezelligen omgang [...]’. Wat de collega's in de tweede helft van de twintigste
eenw wel gelukt lijkt te zijn, namelijk om van dat vak ‘een volwaardige wetenschap
te maken’ (Liauw & Van der Zanden 1996:118), daarin zijn de eerste generaties
docenten Nederlands blijkbaar niet geslaagd. Hebben ze het niet gekund, of hebben
ze het niet gewild? Een systematische explicitering van hun visie op wetenschap
en de plaats van de reto-
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rica daarbinnen, en eventueel een confrontatie daarvan met het wetenschapsideaal
van De Vries c.s. had in het slothoofdstuk niet misstaan. Merk op dat toen in 1855
de Akademie van Wetenschappen werd uitgebreid met een afdeling letterkunde,
het voordragen van gedichten daar niet meer aan de orde was, zoals dat wel het
geval was geweest in de voorloper van de Akademie, het Koninklijk Instituut voor
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Een teken des tijds dus:
wetenschap werd een vak apart: ‘ze gold niet langer als een beschaafde bezigheid,
nauw verwant aan kunst en literatuur’ (Bos 1997: 173). Men ziet, ingrediënten genoeg
voor verder onderzoek.
Op bepaalde punten van algemene aard gaat de dissertatie van Sjoer niet of niet
systematisch in. Haar onderzoek is evenwel primair gericht geweest ‘op het
beschrijven en analyseren van de lessen in de welsprekendheidsleer’ (p. 5), en ze
is daarin uitstekend geslaagd. Aan de resultaten van haar bevindingen zal geen
vakhistoricus meer voorbij kunnen gaan.
Jan Noordegraaf
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De middeleeuwen in handen : over de boekcultuur in de late
middeleeuwen / Pieter Obbema. - Hilversum : Verloren, 1996. - 203 p.:
ill. ; 28 cm ISBN 90-6550-277-7 Prijs: ƒ 49,Begin 1996 nam P.F.J Obbema afscheid als conservator westerse handschriften
van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Bij die gelegenheid verscheen van zijn hand
een bundeling van twaalf reeds eerder gepubliceerde opstellen, aangevuld met een
geheel nieuwe studie, en één die weliswaar reeds lang geschreven was, maar nooit
gepubliceerd. Om verschillende redenen is dit boek beduidend meer geworden dan
een loutere gelegenheidsverzameling. Door een zorgvuldige keuze en een
uitgebalanceerde schikking van artikelen die geschreven zijn gedurende een periode
van meer dan dertig jaar, is er een boek ontstaan dat, hoewel samengesteld uit
heterogene onderdelen, toch de indruk maakt een organisch geheel te vormen.
Dankzij soms ingrijpende bewerking van de oude tekst zijn de artikelen inhoudelijk
aangepast aan de huidige stand van de wetenschap en meer op elkaar afgestemd.
De samenhang wordt tenslotte bevorderd door het feit dat zeven artikelen die
oorspronkelijk in het Engels waren verschenen, nu ook in het Nederlands zijn te
lezen.
Veel artikelen zullen voor neerlandici oude bekenden zijn. Menig student (van na
1979) is
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de wereld van het laat-middeleeuwse handgeschreven boek binnengeleid door een
artikel als ‘Van schrijven naar drukken’, dat nu bij wijze van inleiding aan de bundel
vooraf gaat. Met de titels ‘Handschriftenkunde’, ‘De geschonden overlevering’ en
‘Handschriften onder de loep’ valt de rest van het boek in drie afdelingen uiteen. In
grote lijn volgt het, in de eerste twee afdelingen, de wordings- en
overleveringsgeschiedenis van handschriften, belicht vanuit verschillende
invalshoeken: die van de kopiisten, de verluchters, de opdrachtgevers en de bezitters,
in het bijzonder enkele kloosterlijke instellingen. Het boek wordt toepasselijk
afgesloten met een drietal detailstudies, elk over een handschrift uit het bezit van
de Leidse Universiteitsbibliotheek.
De artikelen in de afdeling ‘Handschriftenkunde’ zijn, ook voor niet-codicologen,
ruimschoots de moeite waard vanwege de verrassend scherpe blik die zij gunnen
in het middeleeuwse schrijfatelier. Achtereenvolgens behandelt Obbema de
werkomgeving en de uitrusting van de kopiist (aan de hand van gedetailleerde
paneelschilderingen van Gabriël Mäleskircher uit 1478), de werkzaamheden en de
klantenkring van een kloosterscriptorium (Sint-Hiëronymusdal bij Leiden), een
bijzondere werkwijze van kopiisten (het schrijven op onopengesneden vellen) en
de introductie en toepassing van een nieuw schrifttype (de hybrida). De afdeling
‘De geschonden overlevering’ wordt ingeleid door twee min of meer complementaire
artikelen die de overleveringsproblematiek van respectievelijk de wereldlijke en de
geestelijke literatuur in kaart brengen. In beide artikelen worden de geschiedkundige
factoren belicht die bepalend zijn geweest voor de ondergang of juist de preservatie
van middeleeuwse handschriften en oude drukken. De verschillende context
waarvoor deze stukken oorspronkelijk zijn geschreven heeft er echter toe geleid dat
ze niet geheel gelijksoortig van opzet zijn. Het artikel over de geestelijke letterkunde
bestrijkt namelijk zowel Latijnse als Middelnederlandse handschriften, zij het alleen
uit kloosterlijk bezit, terwijl de bespreking van de handschriften met wereldlijke
literatuur zich beperkt tot het Middelnederlands en, bovendien, tot ‘dat wat voor de
meesten de kern van de letterkunde uitmaakt, de wereldlijke verhalen, het wereldlijk
toneel en het wereldlijk lied.’ De toch wel enigszins anachronistische uitsluiting van
het didactische genre heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat het in de middeleeuwen zeer
veel gelezen en ruim verspreide oeuvre van Jan van Boendale buiten beschouwing
blijft. Hetzelfde gaat ook op voor historische werken (rijmkronieken), artes-literatuur
en geestelijke lyriek. Een aanvullend artikel zou wellicht uitkomst hebben geboden.
Verheugend is wel dat het artikel over de geestelijke literatuur nu verschijnt mèt de
oorspronkelijke voetnoten, die in de eerste versie om redactionele redenen voor het
grootste deel moesten worden geschrapt.
Met de opname van vier stukken waarin bibliotheekreconstructie en boekengebruik
centraal staat, is het zwaartepunt van de tweede afdeling komen te liggen op het
boekenbezit en -gebruik in de vijftiende-eeuwse kloosters. We treden hier een
Latijn-georiënteerde mannenwereld binnen waarin nauwelijks plaats was voor
geschriften in het Middelnederlands. De wijze waarop Obbema het voormalige
kloosterbezit reconstrueert, nu eens uitgaande van een fragmentarisch overgeleverde
wandcatalogus (opnieuw Sint-Hiëronymusdal bij Leiden), dan weer van bewaard
gebleven handschriften (Onze Lieve Vrouweberg te IJsselstein) of van een leeswijzer
(Heer Florenshuis te Deventer), vormt een mooie illustratie van de verschillende
wegen die de onderzoeker op dit terrein kan bewandelen.
In de drie bijdragen van de afdeling ‘Handschriften onder de loep’ is het
meervoudige perspectief van waaruit Obbema handschriften benadert karakteristiek.
Codicologie en geschiedvorsing gaan hand in hand in een (naar het zich laat aanzien)
geslaagde poging een anoniem Middelnederlands traktaatje (Leiden, UB, Ltk. 2055,
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f.109r-118r) te identificeren als brief van Geert Grote; codicologie en fililogie in een
bespreking van drie handschriften met geestelijke liederen; en tenslotte codicologie
en kunstgeschiedenis in een opstel waarin een nieuwe theorie ten aanzien van de
herkomst van de zogenaamde ‘Delftse grisailles’ wordt ontvouwd.
Al met al is dit boek een boeiende staalkaart geworden van voorbeeldig onderzoek
naar de vele facetten van de laat-middeleeuwse boekcultuur. Dat er niettemin enkele
aanmerkingen gemaakt kunnen worden op de accuratesse waarmee met name de
voetnoten zijn gecorrigeerd doet daar niets aan af (bijvoorbeeld pp. 49 n.*, 74 n.19,
78 r.10, 86 n.35, 86 n.36 en 153 n.5). Wel is het jammer dat soms een storende
fout uit de oorspronkelijke publicatie is
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blijven staan. Ik denk bijvoorbeeld aan de incorrecte opgave van de omvang van
het Comburgse handschrift (op p. 78: 334 folia, moet zijn 346, maar gefolieerd tot
347). Dit gegeven is bovendien verwarrend omdat het totaal van de opgaven bij de
zes delen van het convoluut 357 oplevert, wat weer het gevolg is van een teveel
van 10 folia bij deel II (54, moet zijn 44). Een transcriptiefout die ook reeds in de
eerdere versie voorkwam, vinden we op p. 31, waar in een geciteerd colofon uit
handschrift Leiden, UB, BPL 2747 het woord broeder is overgeslagen, af gelezen
wordt voor of, en vrouwe voor vrouwen. Ook in de transcriptie van de tekst die is
afgebeeld op het omslag, op p. 9, treffen we een fout aan (agens, moet zijn agit).
De wijze van uitvoering, en met name de keuze voor een royaal formaat, waardoor
de foto's van handschriften goed tot hun recht komen en de teksten (ook die in
cursiva) zelfs in reproductie vaak nog leesbaar zijn, verdient alle lof. De enige
aanmerking die ik zou willen maken betreft, behalve het ook door Obbema zelf
betreurde gemis aan kleurenafbeeldingen, een kleine technische fout, waardoor
een gedeelte van afbeelding 56 (p. 167) in de binnenmarge van p. 170 terecht is
gekomen. Deze en de hierboven genoemde aanmerkingen zijn echter zeer
bescheiden feilen aan een boek dat getuigt van een bewonderenswaardig
samengaan van aandacht voor het detail en het vermogen grote lijnen te ontwaren
en die op aanstekelijke wijze te presenteren.
H. Brinkman

Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van
Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist / door
Mireille Vinck-van Caekenberghe. - Gent : Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996. - XXVII, 685 p.; 24 cm. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks
6, ISSN 0770-7967 ;126) ISBN 90-72474-16-3 Prijs: BF 1950
Langzaam maar zeker ontworstelen de rederijkers zich aan het slechte imago dat
hun reeds eeuwen lang aankleeft. Al bestaat er dan nog geen CD-ROM met alle
rederijkersteksten - de droom van Gerrit Komrij -, een eerherstel voor de rederijkers
is al geruime tijd in volle gang. Thans lijkt het zelfs niet meer nodig om voor een
dergelijk eerherstel te pleiten, gewend als we nu zijn om niet enkel esthetische
maatstaven aan te leggen, maar vooral te kijken naar de sociaal-culturele betekenis
van een groep als de rederijkers en de literair-intellectuele uitdaging waarvoor zij
geplaatst stond.
Vinck-van Caekenberghe's studie over de Antwerpse rederijker Cornelis van
Ghistele is een uitmuntend voorbeeld van de serieuze belangstelling die de
rederijkers en hun literair en sociaal-cultureel klimaat nu ten deel valt. De auteur
promoveerde op dit even lijvige als erudiete proefschrift in 1982 aan de universiteit
van Gent, maar het werd pas onlangs uitgegeven - wellicht indachtig Horatius' advies
om iets op zijn minst 9 jaar in portefeuille te houden? Maar gelijk goede wijn heeft
haar studie weinig te lijden gehad van deze periode van rijping. Op gedetailleerde
wijze bespreekt ze achtereenvolgens het leven, het werk en de literaire opvattingen
van Cornelis van Ghistele, wiens reputatie - indien hij er al één had - voornamelijk
gebaseerd was op zijn vertalingen van klassieke auteurs als Horatius, Ovidius,
Terentius, Vergilius en Sophocles. Hoewel van een stiefmoederlijke behandeling
van Van Ghistele in de wat recentere literatuur geen sprake meer is (cf. Rombouts,
1
Vian Alphen, W.A.P. Smit), is Vinck-van Caekenberghe's werk de eerste monografie
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over Van Ghistele en bovendien één die niet alleen zijn vertalingen bespreekt, maar
ook zijn Nederlandse werken en zijn veel minder bekende Neolatijnse poëzie. Van
grote waarde is ook de bibiografie van alle nu bekende edities en drukken van Van
Ghistele's werken en een bijlage met liminaria die van belang zijn voor een bepaling
van zijn literaire opvattingen. Helaas ontbreekt een index.
In haar uitvoerige biografische schets plaatst Vinck-van Caekenberghe de
rederijker tegen de economische en sociaal-culturele achtergrond van het
zestiende-eeuwse Antwerpen. Van Ghistele komt hierin naar voren als iemand die
druk bezig was aan de kost te komen als kuiper en wijnaccijnsbeambte en door
riskante transactiepolitiek, en die pas op de tweede plaats tijd had voor literaire
activiteiten, die bij hem vooral in het kader stonden van zijn functie als
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factor van de rederijkerskamer de Goudbloem. In deze hoedanigheid was hij actief
betrokken bij het beroemde landjuweel van 1561 te Antwerpen. Zijn optreden als
literator begint reeds in mei 1551 of 1552 met de opvoering van zijn stuk Van Eneas
en Dido door zijn eigen rederijkerskamer, en al spoedig verschijnen zijn vertalingen
van de klassieke werken op de markt. In dezelfde, literair vruchtbare periode
(1551-1556) schrijft Van Ghistele dan ook nog twee Latijnse dichtwerken, die tamelijk
onbekend gebleven zijn: een dichtwerk over het Iphigeneia-thema en een lofdicht
op Filips II. Zijn bijdragen voor het landjuweel betreffen vooral een vrij traditioneel
spel van zinne en enkele kleinere stukjes.
Uit al dit materiaal komt een beeld naar voren van een geenszins uitzonderlijk
dichter of vertaler, maar wel van een enthousiaste rederijker die het antieke erfgoed
een warm hart toedroeg en een poging deed om dit erfgoed over te brengen in de
eigen taal en wereld. Zoals de meesten van zijn tijdgenoten, legde ook Van Ghistele
daarbij sterk de nadruk op de ethisch-exemplarische betekenis van de klassieke
werken, benadrukte hij hun didactische en recreatieve waarde, en voorzag hen
primair van een christelijk-moraliserende context.
In het Latijnse dichtwerk over Iphigeneia, dat door Vinck-van Caekenberghe als
‘een niet onaardige, maar vrijblijvende en artificiële Spielerei’ (p. 118) wordt
gekarakteriseerd, wordt het Iphigeneia-motief als een voorbeeld van ‘pietas’, van
onderwerping aan de goddelijke wil, voorgesteld. Hetzelfde geldt voor zijn
Nederlandse toneelstuk over Aeneas en Dido waarin de moraliserend-pedagogische
doelstellingen duidelijk naar voren komen. Dit spel, dat volgens de indeling van
Hummelen een episch-dramatisch spel met romantisch-klassiek gegeven genoemd
2
kan worden, is een typische representant van het rederijkersspel door het ontbreken
van een geleidelijke ontwikkeling van de handeling en een steeds wisselend
vertelperspectief. Volgens Vinck-van Caekenberghe levert Van Ghistele in dit stuk
‘kunstig rondeelwerk’ af (zonder echter voorbeelden te geven), en moeten de
satirische toespelingen op de eigen tijd niet gezien worden als ‘geladen vermaak’
in de betekenis die Pleij eraan wil toekennen, namelijk als normbevestigende,
conserverende humor, maar ook niet als ‘aanklacht’ tegen de wantoestanden in het
Antwerpen van het midden van de zestiende eeuw (p. 189). Hoe dan wel precies
wordt me niet geheel duidelijk.
Voor iemand zoals deze recensent, die dit boek leest vanuit een mediaevistisch
oogpunt en met interesse voor de middeleeuwse en vroeg-moderne
vertaalactiviteiten, vormt vooral de verhandeling over Van Ghistele's vertalingen
een boeiend hoofdstuk. Vinck-van Caekenberghe's aandacht gaat vooral uit naar
de edities, de uitgevers, het voorwerk, de receptie van de ver-talingen en hun
betekenis in breder verband. Veel minder aandacht schenkt zij aan de wijze van
vertalen, iets dat door Van Alphen (m.b.t. Terentius) en met name Smit (m.b.t.
Vergilius) is onderzocht, noch geeft zij ons specimina van vertalingen. Jammer is
dat de auteur geen poging heeft gedaan om de edities en commentaren die Van
Ghistele heeft gebruikt bij zijn vertalingen op te sporen, al is dat gezien het geringe
resultaat van Van Alphens speurtocht naar de bronnen van de Terentius-vertaling
wel te begrijpen.
Van Ghistele's vertalingen kenmerken zich door een vrije omgang met het origineel.
Niet zozeer de vorm of de stijl trachtte hij te bewaren, veeleer was hij geïnteresseerd
in het verhaal, en in de praktisch-ethische en moraliserende lessen die daaruit
getrokken konden worden. Zijn manier van vertalen kan dan ook beter als een
‘vertalend navertellen’ worden opgevat, zoals de auteur in navolging van Smit schrijft,
en moet dan ook overeenkomstig die methode worden beoordeeld. De maatstaven
die bijv. Kalff en Weevers (die Van Ghistele een ‘knutselaar’ noemde) aanlegden,
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en die wel tot een negatief oordeel moesten leiden, blijken dan ook onbillijk want
voortgesproten uit een romantisch-esthetiserende invalshoek te zijn geweest. Dat
Van Ghistele de dramatische kracht, de psychologische verfijning en de literaire
vorm en stijl niet weet over te brengen is derhalve niet zo vreemd, want dit was zijn
doel vermoedelijk helemaal niet. Bij alle kritiek die zijn collega-vertaler Coornhert
en later ook Bredero, Duym en anderen op hem hadden, moet bedacht worden dat
Van Ghistele nog niet kon steunen op lang bestaande vertaaltradities: hij was de
eerste die bijv. de Aeneis rechtstreeks uit het Latijn in het Nederlands vertaalde.
Vinck-van Caekenberghe poetst de onvolmaaktheden van zijn vertalingen niet weg
- zij noemt bijv. zijn amplificatio-onhebbelijkheden en het aanlengen van zijn verzen
met stoplappen - maar stelt terecht vast dat we Van Ghistele's producten moeten
beoordelen als zelfstandige rederijkersstukken.
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Blijkens de ondertitel van dit boek echter was Van Ghistele niet alleen rederijker
maar ook humanist, en juist de combinatie van deze twee begrippen zorgt voor
verwarring met name in het laatste deel, waarin de literaire opvattingen aan bod
komen. Vinck-van Caekenberghe bespreekt hier een aantal thema's zoals de plaats
van de retorica, de verhouding tussen poëzie en retorica, opvattingen over dichterlijke
inspiratie, het credo ‘utile dulci’ en de parallellie tussen dichtkunst en schilderkunst.
Ze geeft hier blijk van deskundigheid en belezenheid, maar wanneer ze dan aan
het slot van iedere sectie Van Ghistele's positie wil bepalen lijkt ze af en toe gevangen
te zitten in het web dat elke periodisering rond de historicus spint. Bij haar gaat
vanzelfsprekend de rederijkerij chronologisch vooraf aan de renaissance (in de
Nederlandse volkstaal wel te verstaan), maar haar terminologie verraadt een zekere
ongemakkelijkheid: soms staat Van Ghistele aan het begin van een traditie, is hij
een ‘wegbereider’ en ‘inleider’ (p. 392), of heeft hij toekomstige ontwikkelingen
‘aangevoeld’ (p. 316), op andere bladzijden staat hij aan een ‘eindpunt van een
evolutie’ (p. 387); soms is hij een overgangsfiguur, conservatief (p. 393) dan weer
vernieuwend (p. 312 en elders).
Het toedichten van duidelijk renaissancistische trekjes is wellicht het gevolg van
een nog wat defensieve houding die zoveel onderzoekers van de rederijkerij hebben
gekenmerkt (bijv. Roose): als Van Ghistele's werk nu ook maar voorafspiegeling is
van wat komen gaat, dan is hij des te meer het bestuderen waard. Het gevolg is dat
binnen het bestek van een paar pagina's de vlag naar verschillende kanten kan
gaan waaien: Van Ghistele blijft de geest van het origineel ‘trouw’, maar veroorlooft
zich een ‘groot aantal wijzigingen’ (p. 365); hij is ‘vrij nauwkeurig’, maar kent tevens
vele ‘tekortkomingen’ (p. 364); hij belichaamt een ‘nieuwe houding’ tegenover de
oudheid (p. 338, 371), maar heeft ‘nooit gebroken met de middeleeuwse literaire
traditie’ (p. 387); dan weer geldt zijn bewondering voor de antieke schrijveirs hun
‘ethisch-exemplarische waarde’ (p. 374, 380), even later heeft hij het antieke
cultuurgoed als ‘een waarde op zich zelf’ ervaren dat ‘niet langer als een schatkamer
van moraliserende voorschriften’ gevoeld wordt (p. 387). Natuurlijk, een eenduidige
positie-bepaling van ‘overgangsfiguren’ als Van Ghistele is onmogelijk, maar een
minder stringent vasthouden aan een chronologische opeenvolging van rederijkerij
en renaissance zou een minder zwalkende evaluatie aan het slot tot gevolg kunnen
hebben. Daarbij dienen dan wel de beoordelingscriteria goed te worden
onderscheiden, want nu lijkt de auteur soms de receptie als maatstaf te nemen (bijv.
het aantal herdrukken), soms de merites van de vertaling op zichzelf, en dan weer
het feit dat Van Ghistele de eerste was die een bepaald werk heeft overgezet.
Dit laat echter onverlet dat dit een zeer goed en belangrijk werk is, waarin een
schat aan informatie gepaard wordt aan een eigen kijk op Van Ghistele en zijn tijd.
Vinck-van Caekenberghe prijst haar auteur niet de hemel in, zij blijft kritisch, maar
is tevens van de waarde van Van Ghistele's literaire activiteiten overtuigd. Van
Ghistele had zich geen eerlijker pleitbezorger voor zijn rederijkerswerk kunnen
wensen.
Lodi Nauta
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Het Wilhelmus : auteurschap, datering en strekking : een kritische
toetsing en nieuwe interpretatie / A. Maljaars. - Kampen : Kok, 1996. 344 p. : ill.; 24 cm - Ook verschenen als proefschrift Universiteit van
Amsterdam. ISBN 90-242-7830-9 Prijs : ƒ 49,90
Het auteurschap van het Wilhelmus is een knagend probleem dat maar moeilijk tot
een oplossing gebracht wil worden. Het is trouwens de vraag of het, met het nu
beschikbare materiaal, opgelost kàn worden. Desalniettemin blijkt de kwestie voor
steeds weer nieuwe onderzoekers voldoende uitdaging te bevatten om zich erin te
verdiepen, en momenteel is er zelfs sprake van een zekere hausse. De hier te
bespreken bijdrage aan de discussie is de Amsterdamse dissertatie van Maljaars.
De invalshoek van Maljaars is origineel. Hij gaat in tegen het gangbare patroon
binnen het Wilhelmus-onderzoek dat bewijzen zoekt voor de vigerende hypothese
van Marnix van Sint-Aldegonde als auteur van het Wilhelmus in overeenkomsten
tussen diens werk en het Wilhelmus. Maljaars speurt daarentegen - vanuit zijn twijfel
aan de Marnix-hypothese- naar mogelijke verschillen van stilistische en grammaticale
aard tussen de onderscheiden bronnen.
Zijn studie opent met een onderbouwing van zijn, aanvankelijk intuïtieve, twijfel
aan de Marnix-hypothese door middel van een grondige en uitvoerige analyse van
de voornaamste studies die deze hypothese steunen: Lenselink (vocabulaire),
Rooker (betoogstructuur), Den Besten (idioom, metriek en versificatie) en Otterloo
(metriek). Zijn evaluatie van de aangevoerde argumenten - soms ter ondersteuning
aangevuld met eigen parallel-onderzoek zoals naar de idiomatische overeenkomsten
tussen het Wilhelmus en de psalmberijming van Datheen - geeft helder aan welke
bewijskracht ten gunste van Marnix ze bezitten. Er blijken terechte kanttekeningen
bij te plaatsen, maar desalniettemin ontkrachten ze zeker niet de veronderstelling
van Marnix als Wilhelmus-auteur. Anderzijds geven ze wel alle aanleiding om het
onderzoek naar mogelijke verschillen te entameren ten einde meer zekerheid over
de toeschrijving aan Marnix te verkrijgen.
In hoofdstuk 3 komt Maljaars dan toe aan zijn eigen - men zou kunnen zeggen
onorthodoxe- onderzoek naar de stilistische en grammaticale verschillen tussen het
Wilhelmus in de redactie uit het geuzenliedboek van 1581 en Marnix' volledige
Nederlandstalige oeuvre. (De oudere redactie van het geuzenliedboek 1577/78
werd te laat ontdekt om nog in het onderzoek te verwerken, maar de relevante
verschillen met de redactie 1581 zijn verantwoord in de losse tekstbijlage met het
Wilhelmus). En aangezien we alleen over gedrukt bronmateriaal voor het Wilhelmus
beschikken, maakt Maljaars daarbij terecht onderscheid tussen verschillen die wel
of niet het gevolg kunnen zijn van redactioneel ingrijpen in de brontekst. Onder de
eerste categorie vallen bepaalde verschillen in spelling, morfologie, idioom, prosodie
en syntaxis. Ten aanzien van de tweede categorie signaleert Maljaars verschillen
die wel bij Marnix voorkomen en niet in het Wilhelmus, en andersom. Daarbij gaat
het om enkele syntactische constructies, de frequentie van tautologische constructies,
onzuivere rijmen en ook idioom. Al deze verschillen voeren Maljaars in hun
hoeveelheid en significantie tot de ‘onontkoombare conclusie’ (p. 148) dat Marnix
niet de auteur van het Wilhelmus geweest kan zijn.
Desalniettemin, maar terecht, onderzoekt Maljaars in zijn volgende hoofdstuk of
er ook historische argumenten zijn die het auteurschap van Marnix tegenspreken.
Daartoe neemt hij de onzekere datering van het Wilhelmus - ergens tussen
oktober-november 1568 en juli-augustus 1572 - opnieuw onder de loep, en dit in
samenhang met zowel de relatie tussen Marnix en Willem van Oranje, als met de
strekking van het lied. Hij voert sterke argumenten aan voor de volgende
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uitgangspunten: het auteurschap van Marnix valt vanwege diens visie op Oranje
niet met een vroege datering (1568-'69) te combineren; het Wilhelmus is geen
propagandalied maar een apologie annex troost- en bemoedigingslied, wat gezien
de historische omstandigheden pleit voor een vroege datering. Voor Maljaars is dat
begin 1569, wat eveneens impliceert dat Marnix niet de auteur kan zijn. Daarmee
heeft hij de huidige vigerende opinie - late datering (jaren zeventig), Marnix als
waarschijnlijke auteur - zwaar onder druk gezet.
Aanvullende argumenten voor zijn stelling presenteert Maljaars in zijn
slotbeschouwingen.
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Hij blijkt hier bereid een subjectief element als poëtische kwaliteit - wel met
voorbeelden onderbouwd - te wegen in relatie tot het auteurschap. Ook in dit opzicht
wijkt Maljaars af van de gangbare mening. Volgens hem is hier een tweederangs
dichter aan het werk geweest, wat mensen van het kaliber Marnix en Coornhert zou
uitsluiten. Of deze conclusie zo absoluut moet zijn, valt te bezien. In hoeverre paste
de dichter zich mogelijk aan bij zaken als de conventies van het genre, het beoogde
publiek, een bestaand model? Daarnaast beziet Maljaars de reikwijdte van de
historische bronnen voor de Marnix-traditie: de mededelingen van Verheiden/De
Kempenaer (1602-'03) en van De Gortter (1618) over diens auteurschap. Echte
zekerheid bieden ze niet; Maljaars kwalificeert ze zelfs als dubieus (p. 273).
Het probleem van de methode-Maljaars is dat men uiteindelijk met lege handen
achterblijft: Marnix niet, maar wie dan wel? De suggesties in de uitleiding voor
mogelijke kandidaten zijn dan ook een welkome aanvulling. Maljaars denkt aan
twee personen in het bijzonder: Oranjes veldprediker Adriaen Saravia en een van
Coornherts broers, Frans Volckertszoon. Nader onderzoek zal de waarde van deze,
op zich niet ongegronde, ideeën moeten uitwijzen. Een gemis vind ik dat Maljaars
bij deze afsluitende suggesties een niet wat meer uitgesproken koppeling legt met
zijn eerdere veronderstellingen in meer algemene zin over de ontstaanssituatie van
het Wilhelmus (p. 203-211, bijlage IV). Enerzijds is dat de, naar mijn idee uiterst
plausibele, gedachte dat de auteur behoord moet hebben tot de gemeenschap van
toenmalige Nederlandse ballingen in Duitsland; anderzijds de gewaagde speculatie
dat die zijn tekst in een soort (Neder)duits geconcipieerd zou hebben. Deze laatste
suggestie is vanuit allerlei Duitse connecties van het Wilhelmus verklaarbaar, maar
er zal explicieter bewijsmateriaal beschikbaar moeten komen om haar boven de
status van speculatie te laten uitstijgen.
In het kader van suggesties over het auteurschap is er aanleiding om op de
kandidatuur van Dirck Volckertszoon Coornhert terug te komen. Een van Maljaars
argumenten om die te verwerpen is, naast de poëtische kwaliteit, het gegeven dat
het Wilhelmus ontbreekt in diens Wercken (p. 274-275). Nu bevatten deze zeker
niet alles van Coornherts hand, zodat dit argument eigenlijk buiten beschouwing
moet blijven. In één opzicht kan inmiddels een nieuw element aan diens kandidatuur
toegevoegd worden, waar ik hier graag op wil wijzen, namelijk dat we de eerste
vermelding van diens auteurschap nu aanzienlijk vroeger kunnen dateren. Tot nu
toe beschikten we slechts over een uit 1666 daterende mededeling van Geeraert
Brandt dienaangaande. Hij baseerde zich daarbij op een aan de dagregisters van
de remonstrantse voorman Johan Wtenbogaert ontleende mondelinge mededeling
van Hugo de Groot, die tot op heden verder onvindbaar bleek (p. 280-281). In deze
situatie is onlangs verandering gekomen. Voor zijn onderzoek naar Grotius en
Wtenbogaert als ‘tweespan voor de arminiaanse wagen’ (gepubliceerd in: De
Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621) (...). Hilversum, 1996, p. 161-177,
aldaar p. 162-163) maakte H.J.M. Nellen gebruik van de onuitgegeven dagboeken
van Wtenbogaert. In het onder de Gemeentebibliotheek Rotterdam ressorterende
materiaal is de bron voor Brandts mededeling te vinden, en wel diens afschrift van
Wtenbogaerts dagboekaantekeningen uit de Bestandsperiode. Daaruit blijkt dat
deze op 13 december 1614 het volgende optekende: ‘Grotius zeijdt dat Coornhert
't liedeken Wilh[elmus] van Nassauwen gemaekt hadde’. Dit reduceert het tijdsverschil
tussen de eerste vermelding van Marnix als Wilhelmus-auteur en die van Coornhert
tot niet veel meer dan tien jaar.
Afrondend mogen we concluderen dat er alle aanleiding is om het onderzoek
naar en de discussie over het auteurschap van het Wilhelmus een vervolg te geven.
Met deze studie heeft Maljaars op onbevangen, grondige wijze en in heldere en ook
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uitdagende redeneringen het niveau aangegeven waarop dit onderzoek voortgezet
zal moeten worden. Gezien het beschikbare materiaal zal dat veel detailonderzoek
en kennis van specialisten vergen, waarbij de positieve bewijsvoering - het zij gezegd
- lastig zal blijven. Het wachten is toch vooral op werkelijk nieuwe gegevens of
elementen.
Anneke C.G. Fleurkens
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Bontekoe : de schipper, het journaal, de scheepsjongens / Karel
Bostoen...[et al.]. - Zutphen : Walburg Pers, cop. 1996. - 96 p. : ill. ; 21
cm ISBN 90-6011-948-7 Prijs: ƒ 24,50
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe : de wonderlijke
avonturen van een schipper in de Oost, 1618-1625 / Willem Ysbrantsz
Bontekoe ; ingel. en van comment. voorz. door V.D. Roeper ; [red. : Piet
Boon...et al.]. - Amsterdam : Terra Incognita, cop. 1996. - 165 p. : ill., krt.
; 24 cm + krt. - (Terra incognita) - Te bestellen bij Terra Incognita,
Postbus 3258, 1001 AB Amsterdam. ISBN 90-73853-08-7 Prijs: ƒ 25,50
Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische
Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn : descriptieve
bibliografie 1646-1996 / onder red. van Garrelt Verhoeven en Piet
Verkruijsse. - Zutphen : Walburg Pers, 1996. - 304 p. : ill. ; 25 cm ISBN
90-6011-947-9 Prijs: ƒ 99,Van alle stofcomplexen uit de zeventiende-eeuwse literatuur en geschiedenis zijn
de zeereizen voor het hedendaagse publiek wel de interessantste. Ze zijn goed
illustreerbaar en in het moderne middelbaar onderwijs lenen ze zich wonderwel voor
methoden van identificerend lezen en persoonlijke verslaglegging; het gaat immers
om spannende avonturen, om confrontaties van de kleine mens met geweldige
natuurkrachten, om inleefbare conflicten tussen het eigene en het vreemde. En het
loopt ook nog wel eens goed af, getuige het feit dat er zo veel reisverslagen bewaard
zijn.
In de laatste tijd, nu de historische afstand tot Nederlands koloniale periode steeds
groter wordt, maar er nog voldoende landgenoten zijn die er levende ervaring mee
hebben gehad, is de schijnwerper van de publiciteit meermalen op de koloniale
reizigers gericht geweest; men denke aan de herdenking van schipper Bontekoe in
1996, aan de tentoonstellingen op Terschelling en in Amsterdam over de ijzige
overwintering van Willem Barentsz en de zijnen, of aan de grote overzichtsexpositie
van Nederlandse maritieme schilderkunst in Rotterdam en Berlijn, Lof der zeevaart.
Ook in deze schilderijen is, groots opgezet en breed uitgemeten, de confrontatie
van het individu met de elementen alomtegenwoordig: kleine mensjes uit de
Republiek trotseren er zee, rotsen, storm en het vuur uit vijandelijke kanonnen.
De grote populaire belangstelling voor deze stof heeft, paradoxaal genoeg, stellig
te maken met iets dat publicaties en exposities tot elke prijs vermijden aan de orde
te stellen, maar dat onder de oppervlakte voelbaar is. Het is politiek zeer incorrect
om nu nog een beroep te doen op het wij-gevoel van ‘Hollandse jongens’, en toch
dringt zich dat aan je op bij het lezen van de avonturen van Willem Barentsz en
Willem Ysbrantsz. Het is in het nieuwe Europa niet elegant om je als Nederlander
te beroemen op de tocht naar Chatham in 1667 en het opslepen van de Royal
Charles naar Hellevoetsluis, en toch ben je bereid om de levensecht geschilderde
vreugde van de Hollandse schepelingen over die victorie te delen. Het gaat hier
natuurlijk om een vorm van patriottische trots, die zich in onze tijd niet meer
rechtstreeks wil uiten, maar zich nu plaatsvervangend hecht aan grote kunstwerken
en spannende verhalen. Dat veel van deze histories over verre streken en vreemde
donkere mensen gaan, die dan toch maar door een handjevol zeezieke voorvaderen
werden gekoloniseerd, maakt de geestelijke gymnastiek van fascinatie, inleving,
nationaal getinte identificatie en postkoloniale onthechting nog ingewikkelder.
Populariteit, kortom, gedijt op de teelaarde van mythen. Willem van Toorn had
dat in 1972 al gezien toen hij het enorme succes van Fabricius' Scheepsjongens
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van Bontekoe analyseerde, de onverslijtbare bewerking van het oorspronkelijke
Iovrnael: een dik boek, waar gebeurd, en drager van een nationale boodschap.
‘Holland was het centrum van de wereld, alles buiten Holland was een soort bizar
prentenboek vol dreigende schoonheid, monsters, bodemloze zeeën en oerwouden
vol slangen, gluiperige Spanjaarden en trouweloze heidenen. Maar hoe
angstaanjagend dat allemaal ook mocht zijn, alles kwam goed’ (geciteerd naar De
hele Bibelebontse berg 1989, 306). ‘Holland het centrum van de wereld’: is dat niet
de verzwegen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

371
boodschap waarvoor zoveel belangstellenden thans hun entreekaartjes van
herdenkende tentoonstellingen aanschaffen?
De wetenschap (ik denk aan de geschiedenis en de literatuurgeschiedenis) heeft
het hier moeilijk mee. Enerzijds wil ze graag profiteren van de oplevende aandacht
voor het verleden. Er is geld mee te verdienen en het vak maakt zich maatschappelijk
nuttig door het verleden in smakelijke en begrijpelijke vorm op te dissen en
verteerbaar te maken. Anderzijds moet de wetenschap verzwegen boodschappen
ontmaskeren en het historisch discours analyseren op representaties en narratieve
sturing. Vooral in de vaderlandse geschiedenis zijn door de eeuwen heen nogal wat
etiketjes ‘waar gebeurd’ geplakt op wensvoorstellingen. Maar als populariteit berust
op mythevorming, en als wetenschap naar haar ware aard juist dient te
ontmythologiseren, dan zal de wetenschap het grote publiek maar met moeite
kunnen bereiken, zeker bij beladen onderwerpen zoals de koloniale expansie of de
onderlinge rivaliteit van de Europese naties.
Om geen misverstanden te wekken: ik pleit niet tegen popularisering en ik ben
zelfs niet wars van enige narratieve sturing. Grootse karakters tegenover laag
verraad, contrastrijk aangezette conflicten tussen mens en natuur of vriend en vijand,
structurering die spanning wekt: zulke middelen kunnen in school en museum de
identificatie vergemakkelijken en blijvende belangstelling wekken. In een later stadium
kan dan de wetenschappelijke ontmythologisering feit en fictie van elkaar scheiden.
Sinterklaas bestaat aantoonbaar niet, maar dat is toch geen reden om niet een tijdje
hartstochtelijk in hem te geloven en daar ook nog liedjes over te zingen? Waar ik
op wil wijzen is alleen dat de wetenschap zich niet straffeloos kan wagen aan
populaire, maar beladen onderwerpen. Als ze zich niet heel goed rekenschap geeft
van haar doel en haar middelen, zal ze òf zichzelf verloochenen, òf de aansluiting
missen bij het begeerde grote publiek.
In het licht van het bovenstaande is het illustratief om te kijken naar drie publicaties
uit het Bontekoejaar 1996. Het rijk geïllustreerde, 96 pagina's tellende boekje
Bontekoe, de schipper, het journaal, de scheepsjongens verscheen bij de
tentoonstelling over de avontuurlijke Hoornse schipper in het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam. De samenstellers, verbonden aan het museum
en aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam, hebben merkbaar gestreefd
naar een aantrekkelijke presentatie van feitelijk materiaal: mooie plaatjes, goede
lay-out, met als onderwerpen respectievelijk het leven van de schipper, geschetst
tegen de achtergrond van de multinational VOC; het genre van het gedrukte
reisverhaal; de literaire vormgeving van het Iovrnael en de rol van bewerker Deutel;
de 350 jaren omspannende drukgeschiedenis en de omwerking van Bontekoes
relaas tot jongenslectuur. Bontekoe [...] is een aardig en braaf boekje geworden,
dat geduldig uitlegt en zich wel eens een grapje permitteert, maar waarin de veelheid
van schrijvershanden zich wreekt. De beslissingen welke zaken er al of niet verklaard
moesten te worden, lijken nogal willekeurig genomen te zijn. De toon van de
hoofdstukken varieert sterk en bij de lezers wordt een beroep gedaan op weetlust,
maar niet op inlevingsvermogen. Welke lezers hebben de samenstellers eigenlijk
op het oog en welke kennis schrijft men hun toe? Scholieren, studenten,
museumbezoekers? Er wordt keurig geontmythologiseerd, bijvoorbeeld door aan
Bontekoes persoon de heldenstatus te ontnemen. Zo lezen we dat hij een soort
‘brokkenpiloot’ was (p. 51) en op latere leeftijd veel procedeerde over
onbenulligheden (p. 42). Als ik thans een middelbare scholier was, zou alle degelijke
informatie in dit boekje, hoezeer ook archivalisch gerechtvaardigd, me waarschijnlijk
ontmoedigen om ooit nog naar de echte journaaltekst te grijpen.
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Veel overtuigender is de nieuwe teksteditie van het Iovrnael ofte gedenckwaerdige
beschrijvinghe door V.D. Roeper. Het boek draagt de pakkende moderne ondertitel
De wonderiijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625 en is verschenen
bij Terra Incognita, de uitgeverij die zo'n mooi fonds op het gebied van Nederlandse
historische reizen opbouwt. In overeenstemming met de richtlijnen voor het hele
fonds is de tekst weergegeven in de oorspronkelijke spelling, vergezeld van
zakencommentaar en illustraties. Er is een korte inleiding over de befaamde reis
die in 1618 begon, en aan het slot vinden we een beknopte weergave van Bontekoes
leven, een wordings- en receptiegeschiedenis van het Iovrnael, en een klein exposé
over Bontekoes expeditie naar China als onderdeel van de toenmalige VOC-politiek.
Roepers deskundigheid
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en de prettige toon van deze teksten deden me de ergernis over het andere boekje
snel vergeten. Zelfs die slepende processen weet ze zo weer te geven dat je erom
kunt glimlachen (p. 142). Wie deze uitgave heeft, heeft dus (bijna) alles, en op
wetenschappelijk verantwoorde wijze bovendien. Maar of ‘een algemeen publiek’,
waarop de uitgever zegt te mikken, zich werkelijk door 115 pagina's
zeventiende-eeuws Nederlands heen wil slaan, staat te bezien. Zelfs met
woordverklaring en toelichting lijkt het me voor een gemiddelde lezer (hoogste
klassen gymnasium of athenaeum?) geen eenvoudige opgave om het hele verhaal
tot zich te nemen. Jammer, want Bontekoes eigen relaas, quasi-achteloos verteld
maar met narratieve structurering en weloverwogen spanningsopbouw, is en blijft
een juweel in onze letterkunde.
De indrukwekkendste Bontekoe-uitgave van 1996, niet voor een algemeen publiek
maar voor een kleine kring van vakgenoten, is de Descriptieve bibliografie,
1646-1996, samengesteld door een door een team van specialisten onder leiding
en redactie van Garrelt Verhoeven en Piet Verkruijsse. De Walburg Pers in Zutphen
brengt het boek op de markt als eerste deel van de Nieuwe Reeks ‘Bijdragen tot de
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel’. De vele, vele edities van het Jovrnael
worden analytisch-bibliografisch beschreven volgens de beste tradities, wat voor
een zo populair en dikwijls goedkoop geproduceerd werk een bijzondere
wetenschappelijke aandacht is. In begeleidende hoofdstukken worden de gegevens
over de uiterlijke vorm der boeken geïnterpreteerd. Dat betekent meestal een analyse
van de geconstateerde verschillen in cultuurhistorische context. Daarbij duiken
mooie anecdotes op. Bontekoe zou nooit hebben durven dromen dat hij nog eens,
in een Brusselse uitgave uit 1943, zou figureren als het ideaaltype van ‘den
Noordschen mensch’ met diens zo eigen ‘ruimtedrang’ (p. 97). Voor boek- en
literatuurhistorici en antiquaren is deze bibliografie een onmisbaar naslagwerk. De
titelpagina doet even vermoeden dat we met een tekstuitgave van doen hebben,
quod non, en spelt Bontekoes boek anders dan de Franse titel en het voorplat doen
(ook J.A. Gruys wees hierop in Dokumentaal). Ik verheug me alvast op de vele
varianten die deze boektitel straks in de literatuurverwijzingen van zijn (hopelijk
talrijke) gebruikers zal opleveren.
Arie Jan Gelderblom

Lezen en schrijven in de provincie : de boeken van Zwolse
boekverkopers, 1777-1849 / Han Brouwer. - Leiden : Primavera Pers,
1995. - 360 p. : ill. ; 25 cm - Ook verschenen als proefschrift
Rijksuniversiteit Utrecht ISBN 90-74310-20-6 Prijs: ƒ 59,90
Wie lazen er in vroeger tijd, en vooral in de tweede helft van de achttiende en eerste
helft van de negentiende eeuw? En wat lazen zij? Deze achterliggende vragen lopen
als een rode draad door het omvangrijke boek Lezen en schrijven in de provincie.
De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 van Han Brouwer, dat als
proefschrift in Utrecht in 1995 werd verdedigd. Brouwer probeert een antwoord te
vinden op de vraag waarom men aanneemt dat er aan het einde van de achttiende
eeuw een lezersrevolutie heeft plaatsgevonden. In zijn uitgebreide inleiding geeft
hij aan dat de bestaande boekwetenschap deze stelling tot dusver slechts op
onbevredigende wijze heeft weten te staven. De sleutel tot de toetsing ervan ligt
volgens hem in voorhanden zijnde boekverkopersboeken (i.c. klantenboeken). Die
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zijn echter zeldzaam: getraceerd werden tot dusver die van Luchtmans (Leiden),
Enschedé (Haarlem), Bohn (Haarlem), Van Cleef (Den Haag), Van Benthem
(Middelburg) en een drietal in Zwolle. Na het verschijnen van de eerste resultaten
van de onderzoekingen naar de boekverkopersarchieven van Van Benthem in
Middelburg, is het aardig dat opnieuw een - zelfs niet-Hollandse - stad onderwerp
is van gedegen boekhistorisch onderzoek op het terrein van de leescultuur. Brouwer
heeft uitgebreide analyses gemaakt van enkele jaren uit de nagelaten
winkeladministraties van de Zwolse boekhandelaren Martinus Tijl (1777-1787)
enerzijds en van W.E.J. Tjeenk Willink (1847-1849) en de van katholieke signatuur
zijnde J.M.W. Waanders (1848-1849) anderzijds. Zijn keuze voor een beperkt aantal
jaren is jammer, doch begrijpelijk, aangezien de naspeuringen naar de klanten en
de identificatie van vernoemde boektitels een uiterst tijdrovende bezigheid is. Een
socia-
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le stratificatie en een onderwerpsclassificatie zijn gebruikt bij de verwerking van de
gegevens. Een vijftal kasboeken van particuliere Zwollenaren, naspeuringen naar
leesgezelschappen en onderwijsvoorzieningen en de cultuurhistorische positionering
van Zwolle eind 18e eeuw en ca. 1850 waren nodig om de voorzichtige conclusies
uit de klantenboeken te toetsen en - zo moeten we constateren - bovenal aan te
vullen.
Brouwer presenteert zijn studie in twee gedeelten, namelijk ‘Zwolse Boekverkopers’
en ‘Lectuur en publiek’. Het gedeelte over de Zwolse boekhandel is met name
belangrijk vanwege het inzicht dat wordt verkregen in de bedrijfsvoering, die helemaal
stoelde op het systeem van commissiehandel en distributiemonopolies ten aanzien
van vooral de lokale afzet van eigen uitgaven. De klanten kochten op rekening en
kregen na het verstrijken van het kalenderjaar een nota. Op basis van de
klantenboeken zou dus een perfect beeld van de clientèle kunnen worden verkregen.
Het verkregen beeld wordt echter vertroebeld doordat goedkopere lectuursoorten
zoals pamfletten en almanakken toch ook contant werden verkocht.
Het beeld van het boekenkopend publiek in het tweede gedeelte toont dat maar
een kleine groep en zeker niet alleen de elite boeken kocht. Niet zozeer sociale
positie en inkomen maar persoonlijke interesse bepaalde de keuze voor
boekenaanschaf. Wat vervolgens wel een lezersrevolutie wordt genoemd blijkt in
de eerste helft van de negentiende eeuw een toenemende lees- en schrijfcultuur,
o.a. weerspiegeld in de toename van de verkoop van ‘schrijfboeken’ en andere
kantoorartikelen en de opkomst van specifieke vakliteratuur (handboeken,
tijdschriften). (Brouwer heeft dat in de titel van zijn boek willen aangeven door te
spreken over lezen én schrijven in de provincie). Hieraan geeft hij de kwalificatie
‘alledaagse leescultuur’. Wat we boekcultuur zouden noemen - de leescultuur van
de liefhebber - blijft evenwel nog steeds beperkt tot een zeer kleine groep.
Methodisch gezien hangt het boek grotendeels op de - voor de lezer onzichtbare keuzes die de onderzoeker heeft gemaakt met betrekking tot de indeling van
personen of titels in een passende sociale groep of bibliografische categorie. Wat
verbloemen de tabellen? Daarnaast constateert Brouwer terecht dat de
klantenboeken prachtige bronnen zijn, doch voor de beantwoording van vragen over
leesgedrag ontoereikend zijn. Dus zette hij zijn speurtocht voort naar alle mogelijke
gevens die hem maar enigszins verder konden helpen leesgedrag te verklaren.
Ten aanzien van de presentatie van de studie zijn enkele opmerkingen te maken.
De studie was inzichtelijker geworden als er een duidelijkere structuur was
aangebracht in de paragrafen en subparagrafen van de hoofdstukken, zodat het
volgen van het betoog alsmede het terugzoeken van gegevens in dit boek boordevol
informatie gemakkelijker zou zijn. De vele stijlbloempjes in dit boek wekken de
nodige irritatie. Dat is jammer, want Brouwer schreef een prachtige case-study,
waarin hij nieuwe bronnen aanboorde, bewerkte en combineerde. Zijn oriëntatie is
daarbij niet alleen regionaal-historisch gericht, maar steeds gerelateerd aan nationale
en internationale boekhistorische en cultuurhistorische theorieën en bevindingen.
Kortom: een waardevolle studie.
Els F.M. Peters

Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 / Frans Ruiter en
Wilbert Smulders. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 1996. 438 p. ; 23 cm ISBN 90-295-3706-X Prijs: ƒ 59,-
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De geschiedschrijving van de Nederlandstalige letterkunde is de laatste jaren in
steeds sneller tempo in het teken van een nieuw paradigma komen te staan. De
mediëvisten Pleij en Van Oostrom kozen, min of meer in het voetspoor van de
Franse Annales-school, als eersten nadrukkelijk voor een cultuur- en
mentaliteitshistorische benadering van de literatuur. Teksten en auteurs werden in
een veel breder kader geplaatst dan de strikt filologische en/of biografische. Het
voorbeeld van Pleij en Van Oostrom kreeg navolging in de mede door hen
geredigeerde en geschreven Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993).
Sinds enige tijd is er ook wat de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw
betreft sprake van een methodologische en inhoudelijke heroriëntatie. In Vlaanderen
brengen
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Brems en De Geest de polysysteemtheorie in praktijk met een reeks van deelstudies
waarin de interactie tussen literaire en maatschappelijke instituties bepalend is.
Vergelijkbaar met hun aanpak is de studie Literatuur en moderniteit in Nederland
1840-1990 van de Utrechtse neerlandici Frans Ruiter en Wilbert Smulders.
Ruiter en Smulders zetten hun boek af tegen twee referentiepunten: het al
genoemde Nederlandse literatuur, een geschiedenis en Ton Anbeeks Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur 1885-1985 (1990). Tegen het eerste project formuleren
ze het bezwaar dat er vanuit een literairwetenschappelijke focus wel interessante
doorkijkjes op de politieke en sociale context worden geboden, maar dat er geen
sprake is van historische verbanden, laat staan van een synthese. Op het tweede
uiten ze de kritiek dat het de relatie tussen literairhistorische en maatschappelijke
ontwikkelingen onderbelicht laat. Zelf kiezen ze voor het beste van twee
benaderingen: de Nederlandse literatuur van de afgelopen anderhalve eeuw wordt
in een brede sociaalhistorische context geplaatst en geordend vanuit één welbepaald
perspectief: het moderniseringsproces. De concentratie op dit ene aspect heeft
ervoor gezorgd dat onderwerp en uitwerking binnen de perken zijn gebleven.
Bovendien hebben Ruiter en Smulders geen continue geschiedenis willen schrijven,
maar volstaan ze met een aantal proeven, die de vorm hebben gekregen van twaalf
capita selecta. Ze laten zien hoe de literaire institutie zich over een reeks van
momenten heeft verhouden tot het alomvattende moderniseringsproces dat in het
Europa van 1780 tot nu heeft gezorgd voor een ingrijpende transformatie van de
cultuur, met fenomenen als democratisering, secularisering, urbanisatie, globalisering,
specialisatie enz. als gevolg.
De auteurs spitsen hun vraagstelling toe op de specifiek-Nederlandse
verschijningsvorm van het moderniseringsproces: het ontstaan, de bloei en de
neergang van de in ‘zuilen’ georganiseerde levensbeschouwelijke richtingen. Daarbij
vragen ze vooral aandacht voor het paradoxale gegeven dat de verzuiling eensdeels
een afwerende reactie op neveneffecten van de modernisering (ontkerkelijking,
massificatie, culturele en levenbeschouwelijke erosie) behelst en zich anderzijds
bedient van modernistische verworvenheden als de techniek, de gedrukte pers en
de audovisuele media en zo meer. Met instemming citeren ze Siep Stuurmann die
in dit verband heeft gesproken over ‘antimoderne moderniseerders’, daarmee
doelend op de affirmatieve houding die iemand als Colijn innam tegenover
wetenschap en techniek.
Een visie waarin protestantse anti-revolutionairen en corporatistisch denkende
katholieken kunnen gelden als mede-voltrekkers van het moderniseringsproces
doet onweerstaanbaar denken aan de marxistische dialectiek. In die visie traden
contra-revolutionaire klassevijanden nolens volens op als helpers in dienst van de
geschiedenis, die wel moest afstevenen op een einddoel: de klasseloze
maatschappij. Dat Ruiter en Smulders zich van deze affiniteit bewust zijn, blijkt uit
hun laatste hoofdstuk waarin ze expliciet aanknopen bij Hegel, de grondlegger van
de dialectische en teleologische geschiedbeschouwing. In Literatuur en moderniteit
ontbreekt zo'n historisch eindpunt niet: er wordt gesproken over het uitdoven van
‘oude ideologische geschillen [...]. met als resultaat een steeds bredere
middenstroom, waarin de waarden van de verschillende ideologieën nog volop als
sporen herkenbaar zijn, maar hun plaats hebben gevonden in een nieuwe, elastische
consensus, die wij parasensus hebben genoemd.’ (p. 340). Parasensus is een term
die aanleunt tegen het anything goes dat een aantal jaren geleden opgang maakte
als de leuze van het postmodernisme. Ruiter en Smulders lijken er inderdaad van
overtuigd dat het moderniseringsproces wel uit moét lopen op een literatuur waaruit
levensbeschouwelijke en poëticale debatten zijn verdwenen en waarin externe
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factoren van overwegend commerciële aard (schaalvergroting van het
uitgeversbedrijf, concurrentie met andere media, sponsoring e.d.) hebben gezorgd
voor het verdwijnen van de extremen, en een uitdijing van een midden waar
‘onmogelijk een punt te vinden [lijkt] van waaruit zijn dynamiek nog bestuurd kan
worden.’ (p. 343)
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zowel de door Ruiter en Smulders
geschetste ontwikkeling als de conclusie die ze eraan verbinden in hoge mate
getuigen van gevangenschap in het heden. Ze vergroten hun aan dit moment
gebonden visie uit tot een wet die voor eens en altijd lijkt te gelden en gaan daarmee
voorbij aan de heropleving van het levensbeschouwelijk debat onder schrijvers, aan
de opkomst van etnische verscheidenheid in de literatuur die zulke debatten lijkt te
begunstigen, enz. enz.
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Hieraan valt nog toe te voegen dat de bevinding als zou er literair gezien sprake
zijn van een postmoderne entropie ligt ingebed in een uiterst rommelig hoofdstuk
waarin de literatuur van de laatste twintig jaar wordt behandeld. De vele (op zichzelf
stimulerende, want debat uitlokkende) aperçu's die hier de revue passeren, zijn
nauwelijks overdacht, laat staan getoetst aan de feiten. Ik volsta met drie
voorbeelden:
1. Op p. 318/319 stellen Ruiter en Smulders dat de ‘literaire popart’ (een
verzamelnaam waaronder ze het werk van auteurs als Heere Heeresma, Mensje
van Keulen en Jan Donkers, maar ook de columnistiek van Guus Luijters, Henk
Spaan en anderen lijken te vatten) de rol speelde van katalysator in een ‘uitbundige
medialisering’ die voorzag in ‘een culturele cohesie die niet eerder had bestaan’.
Deze observatie is in al zijn vaagheid uiterst aanvechtbaar en laat bovendien de
zwakte zien van de redeneerwijze die in Literatuur en moderniteit wordt gevolgd:
nu de literatuur eenmaal is opgevat als het kristallisatiepunt bij uitstek van debatten
rond het moderniseringsproces, moet de literatuur ook het uitdoven van dat debat
blijven begeleiden, ook al leidt dat soms tot een geforceerd historiografisch
arrangement.
2. Op p. 321-324 wordt Gerard Reve geportretteerd als de vertegenwoordiger par
excellence van de camp (een aan postmodernisme gerelateerde term). Daarmee
wordt onrecht gedaan aan de (tegendraadse) levensbeschouwelijkheid die Reve's
standpuntbepaling aankleeft en komt de nadruk te liggen op het ironiserend gehalte
dat zijn optreden (ook) heeft.
3. Op p. 325-326 wordt het tijdschrift Merlyn gezien als de voortrekker van een
ontwikkeling waarin de literatuurkritiek ambachtelijker en burgerlijker werd, en
derhalve eenzelfde ‘onttovering’ doormaakte als de poëzie en de fictie. Ruiter en
Smulders gaan hier voorbij aan het feit dat de meeste critici van het eerste plan niet
als neerlandicus zijn opgeleid of een uitgesproken tegenstander zijn van de even
academische als autonomistische aanpak van de Merlyn-school. De bewering dat
de literatuurkritiek dankzij Merlyn aan toegankelijkheid heeft gewonnen, is een slag
in de lucht. Als zoiets het geval zou zijn (en voor een deel lijkt daar sprake van),
dan moet de oorzaak eerder worden gezocht in de invloed van de columnistiek in
de dag- en weekbladpers.
Ook elders in het boek is herhaaldelijk sprake van vergelijkbare vaagheden en
zelfs onjuistheden. Meestal zijn ze het gevolg van de dwang die uitgaat van het
gekozen perspectief (het moderniseringsproces) waarin de feiten nu eenmaal moeten
passen. Niet zelden maken Ruiter en Smulders terwille van het verhaal de historische
toedracht nog wat fraaier. Zo illustreren ze de koerswijziging van de Raster-groep
(Vogelaar, Mertens e.a.) met de anecdote dat deze schrijvers tijdens de feestelijke
uitreikingsceremonies van de AKO-literatuurprijs in het Amsterdamse Amstelhotel
een smoking droegen. (p. 337) In werkelijkheid ging het gewoon om een net pak.
Opvallend is overigens wel dat de hier behandelde feiten vaak marginaal zijn ten
opzichte van wat men doorgaans als de kern van de literatuur ziet, te weten de
teksten. Terecht vragen de auteurs zich in hun inleiding dan ook af of hun werk nog
wel beschouwd kan worden als een literatuurgeschiedenis. Eerder gaat het om een
gespecialiseerde vorm van cultuurhistorie, met uitstapjes naar de
sociaal-economische en politieke geschiedenis. Ruiter en Smulders boeken dan
ook de beste resultaten wanneer hun casus het grensverkeer tussen de literatuur
en andere instituties betreft. Geslaagde voorbeelden zijn het doorwerken van het
protestants-christelijke Réveil en de katholieke emancipatiebeweging op cultureel
èn politiek terrein, het socialisme-debat in De nieuwe gids en het optreden van het
‘jong-katholieke’ tijdschrift De gemeenschap gedurende de jaren twintig en dertig

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

van deze eeuw. Maar ook hier is sprake van de neiging om de zaken zwart-wit voor
te stellen. Ik geef daarvan twee voorbeelden:
1. Op p. 203 wordt melding gemaakt van Marsmans aarzeling tussen ‘de
nuchterheid van het Forum-denken’ en ‘de bedwelmende vormen en de spirituele
traditie van de katholieke cultuur’. Hier en elders gaan de auteurs er geheel aan
voorbij dat Forum da teert van een periode dat Marsman had afgerekend met zijn
katholiserende tendenties, die dateren immers uit de jaren twintig, toen hij de spil
was van De vrije bladen, voorganger van Forum, maar in die hoedanigheid nauwelijks
door Ruiter en Smulders opgemerkt.
2. Op p. 225 doet zich een vergelijkbare, op de spits gedreven, maar buitengewoon
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onnauwkeurige tegenstelling voor. Er wordt gesteld dat Marsman zou zijn
omgezwaaid van het katholieke gemeenschapsdenken naar extreem individualisme.
In werkelijkheid bepaalden deze polen juist zijn ambivalente positie gedurende de
jaren twintig.
De conclusie moge duidelijk zijn: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990
creëert op veel punten een nieuw literairhistorisch beeld, vaak op een stimulerende
maar soms ook op een aanvechtbare wijze. In ieder geval hebben Ruiter en Smulders
een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat rond de geschiedschrijving van de
Nederlandstalige letterkunde.
Jaap Goedegebuure

Door de achterdeur naar binnen : over de wording van Multatuli's Max
Havelaar / Jacob Hoogteijling. - Amsterdam : Thesis Publishers, 1996.
- 297 p. : tab. ; 24 cm - Ook verschenen als proefschrift Open Universiteit
Heerlen. ISBN 90-5170-381-3 Prijs: ƒ 39,50
Door de achterdeur naar binen, waarop Jaap Hoogteijling vorig jaar promoveerde,
is niet de eerste studie over Multatuli's Max Havelaar. De Max Havelaar is een
klassieker: behalve uit het lidwoord ‘de’, dat in het spraakgebruik gewoonlijk aan
de romantitel voorafgaat, blijkt dat ook uit de overvloedige literair-wetenschappelijke
aandacht voor de roman.
Een nieuw boek over Max Havelaar zal altijd worden vergeleken met De structuur
van Max Havelaar van A.L. Sötemann uit 1966, dat sinds jaar en dag al evenzeer
als een klassieker geldt - onder de Nederlandse structuuranalyses. Dat er wel
degelijk ruimte is voor aanvullende studies, heeft Sötemann in de slotbeschouwing
van zijn proefschrift al aangegeven (‘dit houdt allerminst in, dat ik zou menen hiermee
alle aspecten van de structuur behandeld te hebben’). Maar dat betekent wel dat
een nieuwe studie, behalve wetenswaardigheden, ook andere inzichten zal moeten
opleveren. Jaap Hoogteijling is daarin slechts gedeeltelijk geslaagd.
Waar Sötemann probeerde aan te tonen dat Max Havelaar zo'n bijzonder hechte
structuur heeft, vraagt Hoogteijling zich af hoe Multatuli's debuut tot stand is
gekomen. Deze vraagstelling staat dichter bij Sötemanns uitgangspunt dan men op
het eerste gezicht zou denken, want Hoogteijling maakt voor het beantwoorden van
zijn vraag vooral gebruik van de...structuur van de Havelaar. Niet op principiële
gronden overigens (de tijd van louter op de tekst gericht onderzoek is ook voor
Hoogteijling voorbij), maar vooral omdat de brieven en documenten van en over
Multatuli in dit opzicht zo weinig houvast bieden.
Heeft Eduard Douwes Dekker zijn roman werkelijk in zeventien kille herfstdagen
geschreven, op een onverwarmd zoldertje in Brussel, zoals hij in zijn brieven aan
z'n vrouw Tine lijkt te betogen? Al in 1920 werd dit in twijfel getrokken door dominee
K. Vos, een van de vele Multatuli-bestrijders die Nederland op dat moment nog rijk
was. Sindsdien heeft men zich vaker afgevraagd of Dekker niet op z'n minst een
groot deel van zijn boek al af had, toen hij in september 1859 in Belgë opdook. Die
twijfel is begrijpelijk, want tweeënhalve week voor zo'n boek is wel bijzonder weinig,
zelfs voor Multatuli, die zijn hele schrijverscarrière bij uitzonderlijk productieve vlagen
schreef. Toch is niemand erin geslaagd overtuigend aan te tonen dat Dekker een
‘Pak van Sjaalman’ tot z'n beschikking had, waaruit hij naar believen kon putten. Er
zijn weliswaar wat aanwijzingen, maar nergens schreef Multatuli aan Tine, zijn
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vrouw, dat hij dit of dat hoofdstuk uit zijn pak haalde - terwijl hij haar verder toch zo
uitvoerig van zijn werk op de hoogte hield.
Nee, áls er argumenten zijn, dan moeten die zich in de roman zelf bevinden. En
inderdaad: in Door de achterdeur naar binnen draagt Hoogteijling enkele bewijzen
aan voor zijn hypothese dat de Havelaar voor oktober 1859 al gedeeltelijk af was.
Of zijn het toch ook weer aanwijzingen? Hoogteijling gaat bij zijn studie uit van het
handschrift van Max Havelaar. Hij laat zien dat de hoofdstukindeling van de
tekstbezorger Jacob van Lennep, die in alle drukken heeft standgehouden (behalve
de door Stuiveling verzorgde uitgave van het handschrift), veel minder goed bij de
tekst aansluit dan de eigenlijke onderverdeling van Multatuli.
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Bovendien zijn juist de ‘perikopen’, zoals Hoogteijling de oorspronkelijke delen
noemt, soms geschikt om passages te dateren.
Dat blijkt uit een onderzoek naar wat Hoogteijling ‘sleutelwoorden’ noemt: veel
voorkomende termen uit de Havelaar (zoals ‘bewijs’ en ‘waarheid’ en ‘plicht’), en
begrippen die daarmee te maken hebben. In de gehele roman komen deze
sleutelwoorden voor, maar in twee, ver uiteenstaande perikopen ontbreken zulke
woorden. Bij nadere beschouwing blijken deze perikopen ook inhoudelijke
overeenkomsten te hebben. Conclusie: Dekker had deze tekst al klaarliggen, en
knipte hem voor zijn roman in tweeën. Hoogteijling bewijst hiermee in elk geval dat
Dekker zijn Havelaar niet in één keer in de uiteindelijke volgorde heeft geschreven.
Maar het betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze tekst jaren ouder was. De
bewijsvoering voor díe stelling is mager: op grond van één zinsnede en omdat
Abraham Blankaart wordt genoemd, gaat Hoogteijling ervan uit dat het stuk dateert
uit 1851 (dus nog vóór de Lebak-zaak), toen Dekker Sara Burgerhart las. Evenmin
mag men uit dit ene geval de conclusie trekken dat Dekker voortdurend zo werkte.
Ook Hoogteijlings vroege datering van Saïdjah en Adinda overtuigt niet. Eén enkel
woord in een brief van Dekker zou dat aantonen: ‘Een ding heb ik altijd goed
gevonden, dat is Saïdjah’ (cursivering van Hoogteijling). Dat ene ‘altijd’, in combinatie
met een toespeling van Multatuli, vormt voor hem het bewijs dat de beroemde
geschiedenis ouder (nl. ook weer van 1851) is. Maar wie de brief in zijn geheel leest,
ziet dat dit ‘altijd’ betrekking heeft op periode die daar direct aan vooraf ging. En als
het van 1851 dateerde, waarom had hij het Tine dan niet eerder (bijv. in Indië)
voorgelezen? Haar las hij immers veel voor, vooral als hij ergens zeer tevreden over
was, zoals in dit geval. Maar Tine wist nergens van.
Door de achterdeur naar binnen kan ook worden gelezen als een poging Max
Havelaar in een literaire traditie te plaatsen, wat voor de ontstaansgeschiedenis
uiteindelijk belangrijker is dan de vraag wanneer Dekker precies wat schreef.
Hoogteijling beperkt zich daarbij niet tot de schrijvers die Multatuli (aantoonbaar)
hebben beïnvloed: het gaat hem daarnaast om aspecten die vóór, tijdens en na
Multatuli het aangezicht van de literatuur hebben bepaald. Hoe groot de indruk ook
was die Max Havelaar in 1860 maakte, in bijna alle opzichten blijkt het boek in een
traditie te passen die in Nederland niet onbekend was. Blijkbaar was er binnen de
literaire conventies genoeg ruimte voor vuurwerk.
Een goed voorbeeld van zo'n in wezen traditioneel romanonderdeel is de beroemde
overgang op het eind van de Havelaar. Multatuli neemt de pen op; hij ontslaat Stern
als biograaf van Havelaar en laat Droogstoppel in de koffie stikken. Wat is dit, aldus
Hoogteijling, anders dan een ‘olifant met een lange snuit’? Zo bijzonder is het niet
dat de schrijver van een boek persoonlijk het verhaal binnenstapt. Ter vergelijking
noemt Hoogteijling Brecht (Der gute Mensch von Sezuan) en Willem Frederik
Hermans, die tot twee keer toe iets vergelijkbaars heeft gedaan in Au pair. Een
ander voor de hand liggend voorbeeld van een bekende literaire ‘truc’ is de
raamvertelling, die Max Havelar in zekere zin is. Droogstoppel, de ‘uitgever’ van het
boek, wordt door Hoogteijling vergeleken met de al even fictieve uitgever uit Van
Lenneps Ferdinand Huyck (een boek dat Dekker goed kende).
Hoewel alles in Door de achterdeur naar binnen op een of andere manier wel te
maken heeft met de wording van Max Havelaar, mist Hoogteijlings dissertatie de
samenhang van het proefschrift van Sötemann. Dat is niet altijd een nadeel: het
geeft Hoogteijling een grotere vrijheid dan waarover Sötemann beschikte. Waar
deze nog wel eens de neiging had voorbij te gaan aan de zwakke plekken van de
Havelaar, stelt Hoogteijling, niettegenstaande z'n onmiskenbare bewondering voor
de roman, de tekortkomingen zonder mankeren aan de orde. Zo lijdt het geen twijfel

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

dat de door Multatuli in het leven geroepen vertellers (Stern en Droogstoppel) zich
wel eens vergissen of zélf mankementen vertonen. Vooral Havelaar/ Sjaalman,
Multatuli en Stern zijn een enkele keer nauwelijks uit elkaar te houden. Sötemann,
maar ook Stuiveling en andere Multatuli-onderzoekers hadden de neiging deze
gebreken goed te praten; Hoogteijling doet dat niet.
Het gebrek aan samenhang - of liever: de ondoorzichtigheid - van dit proefschrift
heeft als grootste nadeel dat het zich vooral laat lezen als een verzameling weetjes
over Multatuli en zijn werk; men is geneigd het boek juist daarop te beoordelen. Dit
bezwaar laat zich des
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te sterker voelen, omdat er tussen allerlei aardige vondsten onjuistheden en tamelijk
onbenullige opmerkingen staan. Dat generaal Van Damme, de hardvochtige
gouverneur van West-Sumatra, zijn naam dankt aan een gewelddadige Franse
brigadegeneraal is een mooie vondst. Ook de vooraankondigingen van ‘Barbertje’
die Hoogteijling aanwijst in Multatuli's brieven, zijn interessant. Maar op het moment
dat de auteur, die toch al zoveel telt, het aantal neuzen in de gedichten van de
Schoolmeester gaat turven (22), wordt het moeilijk de aandacht bij de lectuur te
houden. De ondoorgrondelijke wendingen en de soms weerbarstige zinnen (Havelaar
‘houdt naar de toekomst toe rekening met in het verleden opgedane ervaringen’)
maken het lezen toch al niet gemakkelijk.
De conclusie dat Multatuli niet in zeventien dagen de gehele Max Havelaar heeft
geschreven, is met deze dissertatie weliswaar nog altijd niet afdoende bewezen.
Wel is het weer een beetje waarschijnlijker geworden. Maar werd ons dat al niet
door Droogstoppel zelf verteld, toen deze een bewerker zocht voor het Pak van
Sjaalman?
Dik van der Meulen

Het bekoorlijk vernis van de rede : over poëtica en proza van F.
Bordewijk / Hans Anten. - Groningen : Historische Uitgeverij, 1996. 268 p. : portr. ; 21 cm - Ook verschenen als proefschrift Universiteit
Utrecht. ISBN 90-6554-431-3 Prijs: ƒ 65, Het gaat goed met Bordewijk, dat wil zeggen met de studie naar zijn werk. Vooral
sinds het begin van de jaren tachtig, toen het Verzameld Werk begon te verschijnen,
is een publicatiestroom op gang gekomen die nog altijd niet is opgedroogd. De
medaille heeft echter een keerzijde: Bordewijk wordt meer bestudeerd dan gelezen.
Natuurlijk, van zijn ‘trits’ - Blokken, Knorrende beesten en Bint - en van zijn roman
Karakter worden regelmatig herdrukken uitgebracht. Laatstgenoemd boek is onlangs
zelfs verfilmd, wat de verkoop alleen nog maar zal stimuleren. Maar het merendeel
van Bordewijks werk, dat een veertigtal afzonderlijk uitgegeven titels omvat, wordt
nauwelijks meer gelezen. Een groot aantal romans en verhalenbundels is alleen te
1
raadplegen in het Verzameld Werk, omdat ze niet of slechts in beperkte mate
herdrukt zijn. Het stof dat op deze titels neerdaalt, wordt gelukkig met enige regelmaat
weggeblazen door nijvere onderzoekers. Een van hen is Hans Anten, die op 15
november 1996 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht bij prof. dr W.J. van
den Akker op de dissertatie Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza
van F. Bordewijk.
Er zijn weinig Nederlandse auteurs uit deze eeuw over wie zo velen een mening
hebben die door zo weinigen wordt gedeeld. Vele pogingen zijn gedaan Bordewijk
onder te brengen bij de een of andere literaire stroming. De verzuiling, die zo lang
een overheersende invloed heeft gehad op de inrichting van de Nederlandse
maatschappij, strekte ook haar tentakels naar de literatuurgeschiedenis uit. Een
van de duidelijkste signalen dat deze hun grip aan het verliezen zijn, was de
verschijning in 1993 van Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, waarin wordt
uitgegaan van een polyperspectivische visie op onze literaire geschiedenis die recht
doet aan de huidige wijze van wetenschapsbeoefening. In het woord vooraf wordt
impliciet stelling genomen tegen de ‘methode Knuvelder’ c.s.: ‘Tijdvakken en
2
stromingen [...] spelen wel een rol maar vormen geen dragende principes.’
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Anten geeft Bordewijk in zijn studie een eigen, herkenbare plaats, terwijl hij
eveneens laat zien dat ook Bordewijk geworteld was in zijn tijd en evenzeer
onderhevig is geweest aan minder of meer modische invloeden waarvan we de
sporen in zijn en andermans werk kunnen terugvinden. In dit opzicht kan zijn boek
geslaagd worden genoemd. Op meer gedetailleerd niveau is er echter het nodige
op aan te merken.
Anten heeft zijn boek in tweeën verdeeld. Na een uitgebreid inleidend deel over
Bordewijks poëtica volgen drie case studies, waarin wordt ingegaan op uiteenlopende
aspecten in evenzovele werken van de auteur. De bladzijden over de poëtica vormen
het meest heldere en conclusieve deel van de studie. Anten vat hierin vooral samen
wat elders reeds gepubliceerd werd
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en vult dit aan met eigen bevindingen. Daarin is hij niet altijd even nauwkeurig.
Blokken (1931) wordt door hem bijvoorbeeld ‘[...] de eerste proeve van modernistisch
proza waarmee Bordewijk zijn uitdrukkingswijze radicaal veranderde’ (p. 15)
genoemd. Het klopt dat het werkje het eerste was dat de auteur volledig in
modernistisch proza schreef. Maar reeds in de drie bundels Fantastische vertellingen
(1919, 1923 en 1924) zijn de kiemen van dat proza te vinden, terwijl in de novelle
Dreverhaven en Katadreuffe (1928), een voorstudie voor de roman Karakter (1938),
de volgende passage voorkomt: ‘De straten werden levendiger, zij kregen
basementen van winkellicht, de trams reden, een bioscoop begon als lichtgrot, een
autobus schoot zwaar blaffend uit een dwarsstraat, een robijn van achteren. De
mensen groeiden over de grond. De stad kwam op hem af.’ (Verzameld Werk, dl.
IX, p. 672)
Het deel over de kritische beginselen van Bordewijk bevat weinig of geen nieuwe,
originele gedachten en is een samenvatting van wat eerder en soms ook uitgebreider
gepubliceerd is. Vollediger dan anderen vóór hem is Anten zeker als het om het
beschrijven van de verhouding tussen Bordewijk en het (literair) surrealisme gaat.
Zijn contact met deze stroming vormt tevens een belangrijke basis voor de relatie
- in woord en geschrift - met W.F. Hermans. Anten vermeldt dat Bordewijk het
surrealisme voor het eerst centraal stelt in een artikel uit 1947 (p. 43), maar niet dat
de term gebruikt wordt in de roman Eiken van Dodona (1946), die tijdens de oorlog
- waarschijnlijk in 1943 - geschreven werd. Het zou mij niet verwonderen als de
jonge Hermans, met wie Bordewijk in de oorlogsjaren ging corresponderen, hem
actief in deze richting gestimuleerd heeft.
Het eerste werk dat door Anten op de ontleedtafel gelegd wordt is Knorrende
beesten. Goed laat Anten zien hoe in dit verhaal - geen ‘roman’! - twee kernthema's
uit het werk van Bordewijk - ‘standsbesef en sociale stratificatie’ (p. 60) - literair
gestalte krijgen. Ook het inbedden van het werkje in de vroege jaren dertig levert
boeiende bladzijden op. Al is Bordewijk een lastig ‘plaatsbare’ auteur, Anten laat
hier zien dat hij wel degelijk ook een kind van zijn tijd was.
Hot item voor Bordewijk-vorsers is Antens stelling dat Knorrende beesten, evenmin
als Blokken en Bint, tot de nieuw-zakelijke literatuur gerekend mag worden. In feite
kan de discussie worden teruggevoerd op het aantal én het gewicht van de
distinctieve kenmerken dat gehanteerd wordt om het werk van Bordewijk van anderen
op dit punt te onderscheiden. Voor Anten is ‘[...] het geheel en al ontbreken van de
objectiviteitssuggestie in de fictie van Bordewijk’ (p. 88) reden om de werkjes het
stempel nieuw-zakelijk te onthouden. Op grond van andere criteria, zoals Bordewijks
kijk op en fascinatie voor techniek, of vanwege stilistische kenmerken, kan echter
evengoed een tegenovergestelde beslissing worden genomen.
Voer voor vorsers is de bundel Studiën in volksstructuur (1951), met Verhalen
van generzijds (1950) behorend tot het minst toegankelijke deel van het werk. Na
een samenvatting en korte analyse van de andere verhalen, zoomt Anten in op ‘De
eenheid in tegendelen’, wat een uitgebreide exercitie oplevert die vooral bedoeld
lijkt voor sterk tekstgerichte onderzoekers met oog voor detail. De context van het
verhaal komt hier minder uit de verf, wat gezien het hermetische karakter ervan ook
wel verklaarbaar is. Anten noemt het opmerkelijk dat de respons van de critici destijds
gering was. Is dit echter niet een logisch gevolg van het feit dat Bordewijk met zijn
surrealistische verhalen een literaire onderstroom vertegenwoordigde in de eerste
naoorlogse jaren, toen het realisme in de literatuur hoogtij vierde? De reactie van
de NRC-recensent die op 10 november 1951, vier maanden na het verschijnen van
de bundel, verzuchtte: ‘Bordewijk moet werkelijk niet verwachten dat al zijn lezers
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zijn bedoelingen onmiddellijk zullen begrijpen.’ lijkt mij exemplarisch voor andere,
niet uitgesproken meningen van critici.
De grote, onderschatte en door lezers en literatuurhistorici vrijwel verwaarloosde
roman De doopvont (1952) is het laatste voorwerp van Antens analyse. Hij is, zoals
eerder in zijn beschouwing over Knorrende beesten, op zijn best in zijn exposé over
de cultuursociologische context van de roman. Terecht stelt Anten vast: ‘De doopvont
is ook een kroniek waarin tal van maatschappelijke verschijnselen literair zijn
gedocumenteerd.’ (p. 137). In de beschrijving van de ontvangst van de roman noemt
Anten de reactie van P.H. Dubois in Het Vaderland van 22 november 1952 vreemd
genoeg niet. Eigenaardig, omdat Dubois in zijn
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bespreking een samenvatting geeft van de levensopvatting van Bordewijk,
belichaamd door hoofdpersonage De Bleeck, waarbij Anten zich, gezien de rode
draad die door zijn studie loopt, van harte moet aansluiten. Dubois: ‘Wij komen nooit
verder dan de natuur van onze hersens. De grens van ons weten is per slot de grens
van onze vatbaarheid om te weten.’
In zijn ‘Slotbeschouwing’ bepaalt Anten de plaats van Bordewijk als criticus
temidden van andere critici uit zijn tijd, mede door in te gaan op zijn mening over
drie belangrijke romans uit de naoorlogse jaren: De avonden, Eenzaam avontuur
en De tranen der acacia's. Anten stelt vast dat ‘raadsel’ een sleutelwoord is in
Bordewijks poëticaal programma (p. 209), wat evenzeer opgaat voor zijn literaire
werk, zoals ook Vestdijk vaststelde. Bordewijk was een literaire omnivoor die vele
genres beoefende en hierin zijn eigen weg ging.
Hans Anten heeft in Het bekoorlijk vernis van de rede getracht Bordewijk een
eigen plaats te geven, vooral door de brede context te schetsen waarin het werk in
het algemeen, en de door hem geanalyseerde werken in het bijzonder, ontstaan is.
Deze werkwijze levert regelmatig boeiende observaties op, die soms ontsierd worden
door overdreven detaillering enerzijds en onzorgvuldigheid anderzijds. Als zijn studie
een ding duidelijk maakt is het wel hoeveel ontginningwerk er nog te doen is, ondanks
(of misschien ook wel dankzij) de toegenomen belangstelling van literatuurhistorici
voor het werk van Bordewijk. Een groot deel van diens oeuvre vormt nog een witte
plek op de literaire landkaart. Laat de ontdekkingsreizigers maar komen!
Reinold Vugs

Eindnoten:
1 P.J.M. van Alphen, Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw. Tilburg, 1954;
W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550
tot 1850. Assen, 1975, dl. I; E. Rombauts, ‘Humanisme en renaissance in de Zuidelijke
Nederlanden’, in: G.S. Overdiep, De letterkunde van de Renaissance.
Antwerpen/'s-Hertogenbosch, 1944. (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Red.
F. Baur e.a., 3), p. 80-151, i.c. 116-117; Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe van Ulysse. De
eerste Nederlandse Odyssee. Groningen, 1934.
2 W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen 1958.
1 F. Bordewijk: Verzameld Werk. Onder redactie van Pierre H. Dubois en Harry Scholten († 1987),
met medewerking van mevrouw N. Funke-Bordewijk. 's-Gravenhage/ Amsterdam, 1982-1991.
13 dln.
2 Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Hoofdredactie M.A. Schenkeveld-Van der Dussen.
Groningen, 1993, [p. V].
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Interdisciplinair

Poetices libri septem = Sieben Bücher über die Dichtkunst / Julius
Caesar Scaliger ; unter Mitw. von Manfred Fuhrmann hrsg. von Luc
Deitz und Gregor Vogt-Spira. - Stuttgart-Bad Cannstatt :
Frommann-Holzboog, 1995. - 653 p. ; 25 cm Bd. III: Buch 3, Kapitel 95-126
; Buch 4 / hrsg., übers., eingel. und erl. von Luc Deitz. ISBN 3-7728-1504-9
Prijs: DM 380,De Poetices libri septem van Julius Caesar Scaliger (1484-1558) behoren tot de
boeken die veel geprezen, weinig gelezen zijn. Of beter gezegd: gelezen zijn ze
wel, maar als hun invloed en receptie nauwkeurig onderzocht worden, dan blijkt dat
ze minder vaak en vooral minder grondig verwerkt zijn dan je zou mogen verwachten.
Dat is de stelling die de nieuwe uitgevers van deze zeven boeken over de dichtkunst
in het hoofdstuk ‘Zur Wirkungsgeschichte’ (deel 1) verdedigen. Daarover dadelijk
meer.
Julius Caesar Scaliger werd in 1484 geboren in Padua als Giulio Bordon. In zijn
jeugd probeerde hij tevergeefs carrière te maken in respectievelijk het klooster en
het leger. Daarna studeerde hij in zijn geboortestad medicijnen en vestigde zich als
arts in de Franse stad Agen. Daarnaast dichtte hij en bedreef onder andere natuuren literatuurwetenschap. In de laatste discipline nam hij de in de zestiende eeuw
opkomende rationalistische en empirische houding van de eerste aan, wat zijn
poëtica heel bijzonder maakt.
Voordien was namelijk het gezag van de klassieke auteurs zowel in de alfa- als
in de bètawetenschappen, waaronder de medicijnen, onbetwist. In de leer van de
dichtkunst was Aristoteles' Poetica gezaghebbend. Scaliger schrijft zijn Poetica
geïnspireerd door Aristoteles, maar hij gaat tegelijkertijd met zijn voorbeeld in
discussie. Hij deed dat welbewust en geeft zelf de kern van het verschil aan. Daarin
verschilt hij van tijdgenoten, die Aristoteles' uitspraken zo goed mogelijk weergaven
of uitlegden.
Het centrale verschil tussen Scaligers opvattingen over dichtkunst en die van
Aristoteles, is dat voor de Griek het doel van dichtkunst ‘uitbeelding’ (mimesis, ook
wel vertaald als nabootsing) is, dat wil zeggen: de dichtkunst schept een werkelijkheid
die waarschijnlijk is, op zichzelf staand en samenhangend. Het hoogste genre is de
tragedie, die uiteraard in Aristoteles' visie eenheid van handeling bevat. Daar
tegenover staat Scaligers idee dat dichtkunst ‘aangename lering’ is. Die les hoeft
niet gevat te zijn in een literair werk dat coherentie vertoont. Bij hem gaat het om
‘verzinsels’, afzonderlijke, losse onderdelen. Pas de belering die het werk geeft,
bepaalt de innerlijke samenhang ervan. Daarbij sluit hij aan bij de ideeën van de
Romeinse dichter Horatius, die eveneens een invloedrijke Ars poetica had
geschreven, waarin de vereniging van het nuttige en het aangename een kernbegrip
is. Maar ook bij de eisen van de retorica, wanneer die tot doel heeft te overtuigen.
Het hoogste genre is het epos.
Eén van zijn kinderen was Josephus Justus Scaliger (1540-1609), die in 1593
naar Leiden kwam als hoogleraar (zonder leeropdracht) met vrijstelling van het
geven van colleges. In privatissima propageerde hij echter sterk de poëtica van zijn
vader, wiens ideeën in de Nederlanden daardoor opgeld deden. Zo verdedigde
Vossius in 1598 stellingen die grotendeels uit die poëtica stamden. Maar hoe
diepgaand de invloed van Scaliger sr is geweest en langs welke lijnen die eventueel
*

De redactie wordt graag geattendeerd op boeken uit andere vakgebieden die door hun
onderzoeksresultaten of -methoden vruchtbaar voor de neerlandistiek kunnen zijn.
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is gegaan, dat zijn nog punten van onderzoek, zoals er meer niet helder is. Geeft
Scaliger in zijn Poetica een weerslag van de communis opinio of is hij avantgardist?
En als er overeenkomsten zijn tussen zijn poëtica en bepaalde literaire werken, zijn
die dan het gevolg van directe beïnvloeding of van het putten uit de
gemeenschappelijke bron van ‘de mode’? Een enkele maal is directe invloed te
traceren. Zo is het minder bekende traktaat van de Engelsman Richard Wills, De
re poetica (1572) bijna een lappendeken van citaten uit de eerste twee boeken van
Scaligers Poetices libri septem. Maar bijvoorbeeld over de vraag
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of de poëtica van Sir Philip Sidney door Scaliger is beïnvloed, is de discussie gaande:
weliswaar noemt deze de auteur van de Poetica enkele malen, maar de ideeën in
de Defence of Poetry staan ver af van die van het eventuele voorbeeld.
Scaligers Poetica beleefde haar eerste twee, postume, uitgaven in 1561. Twintig
jaar na deze eerste edities verscheen de volgende. In 1586, 1594, 1607 en 1617
werd zij opnieuw uitgegeven. De decennia rond de eeuwwende 1600 is de tijd
blijkbaar rijp voor deze poëtica. Scaliger sluit met zijn vele voorbeelden uit dichters
vanaf de oudheid tot zijn eigen tijd aan bij het dan opkomende empirisme. Dit uit
zich in vele citaten, waardoor een poeet dus in dit geschrift de voorbeelden voor
zijn eigen praktijk voor het oprapen had. Pas in deze eeuw zouden weer volledige
edities verschijnen. In 1964 zag een anastatische herdruk het licht.
Vanaf 1994 staat de jongste editie op stapel met de Latijnse tekst, een Duitse
vertaling en korte aantekeningen. Het geheel wordt gecompleteerd met een algemene
inleiding en inleidingen op elk van de zeven boeken afzonderlijk. Het project,
uitgevoerd door Luc Deitz en Gregor Vogt-Spira en met medewerking van Manfred
Fuhrmann, gaat vijf banden beslaan, waarvan inmiddels de eerste drie zijn
verschenen.
Iets over de Latijnse tekst: de editeurs kiezen ervoor de spelling ervan aan te
passen aan klassieke maatstaven, en de interpunctie aan het moderne gebruik.
Deze keuze is even goed te verdedigen als te laken: ervóór pleit dat de tekst
toegankelijker wordt, ertegen onder andere dat in het klassieke Latijn evenmin een
uniforme standaardspelling bestond als in het humanistenlatijn - waarom dan de
schijn van uniformiteit ophouden. Een gelukkige keuze van de editeurs is dat ze in
de marge de kolomaanduiding van de eerste uitgave geven. Helaas doen ze dat
maar gedeeltelijk: in de oorspronkelijke tekst werden de kolommen (twee per pagina)
weer onderverdeeld in vier segmenten, A t/m D. Daarvoor in de plaats is gekomen
een regelnummering per (moderne) pagina. Men vraagt zich af hoe nu te citeren:
de oude paginering, met of zonder segmentletter, of de moderne, met of zonder
regelnummer.
De tekst, telkens op de linkerpagina afgedrukt, wordt begeleid door een goed
leesbare en adequate, zij het af en toe vrije, Duitse vertaling.
Een heikel punt is immer weer de hoeveelheid annotaties. In deze zo voornaam
ogende editie is die wel erg summier uitgevallen. Van de citaten geven de editeurs
telkens de bronnen, voor zover ze die hebben kunnen achterhalen. Maar vaak zou
men meer toelichting wensen. Men zou de mening van wie zich intensief met een
gehele tekst heeft beziggehouden, over afzonderlijke passages en over het geheel
graag lezen, al was het slechts als referentiepunt. De bezorgers zijn de gebruiker
in die zin wel enigszins tegemoet gekomen door hun inleiding op de afzonderlijke
boeken. Daarin geven ze schematisch de opbouw van het boek weer en behandelen
ze de geschiedenis van het onderwerp van het betreffende boek. Bijvoorbeeld in
de inleiding bij het vierde boek (over de stijl) komen de stijlkwaliteiten (zuiver
taalgebruik, helderheid, verzorgdheid en passendheid, resp. Latinitas, perspicuitas,
ornatus en aptum) aan de orde. Scaligers indeling van de stijldeugden blijkt
opvallende overeenkomsten te vertonen met die van de Griekse auteur op het
gebied van de retorica, Hermogenes van Tarsus (2e eeuw). Diens werk, dat vol
praktische aanwijzingen stond, werd in de zestiende eeuw driftig gelezen, in Latijnse
vertalingen. Gelukkig geven de editeurs in de korte annotaties wel telkens aan welke
fragmenten Scaliger uit Hermogenes aanhaalt.
De Poetices libri septem bestaan uit zeven boeken, met elk een eigen titel. Het
eerste boek, getiteld ‘Historicus’ (historisch) bevat een formele genre-leer. Boek
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twee tot en met vier vormen de theoretische kern van het gehele werk. Het tweede
boek, ‘Hyle’ (stof, materiaal) geeft na een korte inleiding over des dichters stof een
versleer. In het werk neemt het derde (‘Idea’, idee) een aparte plaats in. Vanwege
zijn omvang (het beslaat een kwart van het aantal pagina's van het hele werk), en
vanwege zijn theoretische diepgang. Het handelt over het wezen en de functie van
de dichtkunst in de tweedeling res (inhoud) en verba (vorm), verdeeld over de diverse
genres. Het vierde boek (‘Paraskeue’, voorbereiding, toerusting, namelijk van het
onderwerp) behelst een stijlleer.
‘Criticus’, het vijfde boek, bespreekt diverse auteurs kritisch, en vergelijkt
bijvoorbeeld Vergilius met onder meer de Griekse dichters Homerus, Theocritus en
Apollonius Rhodios,
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maar ook worden Horatius en Ovidius naast de Griekse poëten gesteld. Het zesde
boek, met de titel ‘Hypercriticus’, geeft eenzelfde kritische bespreking maar nu van
Latijnstalige dichters tot aan de eigen tijd, in retrograde volgorde. Vooral dit boek
geeft een goed beeld van Scaligers enorme belezenheid. De lezer treft er onder
anderen de humanistische dichters Marullo, Alciato, Bembo, Erasmus, Poliziano,
Vida en Sannazaro in aan, daarna middeleeuwse als Boethius en Ausonius,
vervolgens auteurs van het zilveren Latijn, onder wie Martialis, Persius, Seneca en
Silius Italicus, en tenslotte van de klassieke Romeinse dichters onder meer
Propertius, Tibullus en Catullus.
Het zevende en laatste boek heet ‘Bijlage’ (Epinomis). Het geeft inderdaad enige
‘Nachträge’, bijvoorbeeld over de vraag of de dichter mores (‘karakters’) of actiones
(handelen) onderwijst, over de delen van de tragedie, en over Bembo's
Terentius-codex.
Rond 1600 was de tijd geschikt voor Scaligers Poetica, de jaren negentig van deze
eeuw zijn dat zeker voor een moderne editie. Want deze poëtica heeft haar nut al
wel bewezen. Wie zich met enig genre uit de zeventiende eeuw bezighoudt, kan
bijna niet om het werk heen. In het bijzonder in de drama-theorie bleek het een
uitstekend hulpmiddel om het toneel te kenschetsen. De passages die over toneel
handelen, beschrijven namelijk met name het type drama dat door de Romeinse
auteur Seneca was geschreven. En dat drama overheerste de tweede helft van de
zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. Dat bracht onderzoekers
ertoe dit type drama te kenschetsen als Senecaans-Scaligeriaans. Dat wil zeggen
dat in dergelijke drama's Seneca's toneel als praktisch model en Scaligers poëtica
als theoretisch kader werd gebruikt. Met name de morele belering, die Scaliger
benadrukt, sprak de zestiende- en zeventiende-eeuwers aan. De grote vraag is
alleen in hoeverre de dramaturgen het model en het kader uit eigen lezing kenden,
of zich aansloten bij de heersende mode. Veelal wordt het laatste aangenomen. In
elk geval oefenden de Poetices libri septem, direct of indirect, hun invloed uit. Een
tussenschakel was de Neolatijnse literatuur; bijvoorbeeld in Heinsius' Auriacus, sive
Libertas saucia (Oranje, of de verwonding van de Vrijheid, 1602), is Scaligers Poetica
duidelijk verwerkt.
Scaligers Poetica werd niet alleen een belangrijk beschrijvingsmodel voor het (in
de volkstalen en het Latijn geschreven) drama van de renaissance. De esthetische
oordelen die Scaliger her en der in zijn Poetica strooit, ook over contemporaine
dichters, bewerkstelligen dat het werk voor de geschiedenis van het humanistenlatijn
van belang is. Zo zijn er meer disciplines in de literatuurwetenschappen die baat
hebben bij een goede ontsluiting van de Poetices libri septem. De nu uitgebrachte
tweetalige editie biedt daarbij een uitstekend hulpmiddel voor verdere studie. De
constatering van Marijke Spies: ‘Het Scaliger-onderzoek staat nog in de
kinderschoenen’ (1985, p. 148) wordt daarmee van een bijna moedeloos makende
verzuchting - het terrein is breed - tot een oproep, die met blijde verwachtingen ter
hand genomen kan worden - de velden zijn wit om te oogsten. Zowel het onderzoek
naar Scaligers poëtica zelf, als naar de invloed die zij al dan niet heeft gehad, krijgen
hopelijk nieuwe impulsen. Als het resultaat is dat ze meer gelezen, en minder
geprezen wordt, zou dat heel mooi zijn.
Jan Bloemendal
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Uit de schaduw in 't grote licht : kinderen in egodocumenten van de
Gouden eeuw tot de Romantiek / Rudolf Dekker. - Amsterdam :
Wereldbibliotheek, 1995. - 287 p. : ill. ; 22 cm ISBN 90-284-1680-3 Prijs:
ƒ 39,50
Sinds Constantijn Huygens in zijn dagboek vaststelde dat de opvoeding van zijn
oudste zoon voltooid was en de jongen ‘uit de schaduw in 't grote licht’ kon treden,
zijn de ‘ideeën en praktijk van de opvoeding’ en ook de manier waarop daarover in
egodocumenten is geschreven, erg veranderd (p. 9). De historicus Rudolf Dekker,
die eerder belangrijke bibliografische bouwstenen aandroeg voor de bestudering
van egodocumenten in Nederland, wil met het onderhavige boek aan de hand van
egodocumenten de geschiedenis van het Nederlandse kind schrijven. Zijn studie
bevat een inleidend eerste deel, een tweede deel dat uit portretten bestaat en een
derde deel met thematische doorsneden van het materiaal, te weten 106
egodocumenten. Het boek bevat noten, een register en goede bibliografische
informatie.
Het materiaal is prachtig, het onderwerp fascinerend; toch stelt de studie ons voor
problemen: het materiaal wordt niet voldoende bevraagd, onder andere doordat
onderzoeksresultaten uit de neerlandistiek buiten beschouwing blijven.
De inleiding schetst in zegge en schrijve negentien bladzijden zowel de
geschiedenis van het kind als de ontwikkeling van ‘het complexe genre’ dat
egodocumenten is gaan heten: autobiografieën, dagboeken, brieven. Dekker stipt
alles aan maar problematiseert nauwelijks. Een voorbeeld. Voor de interpretatie
van egodocumenten is het van belang te weten ‘hoe ze tot stand zijn gekomen en
waarom ze geschreven werden’ (p. 24). De vraag is hoe men daar achter komt maar
de vraag wordt door Dekker niet gesteld. Hij gelooft de auteurs op hun woord en
citeert zonder voorbehoud. Jammer, want een egodocument valt nooit te vertrouwen,
niet zozeer omdat ieder bewust wil liegen maar omdat ieder noodgedwongen liegt.
Decoderen dus. Ander voorbeeld van argeloze registratie: egodocumenten worden
vaak voorafgegaan door een opdracht. Dekker: ‘ze waren er altijd van overtuigd dat
hun nazaten hun geschriften zouden lezen’ (p. 25). De een schreef opdat zijn
kinderen...; de ander hoopte...(p. 25). Dekkers geloof in de face-value blijft
ongeschokt, ook als de auteur van het egodocument uitglijdt: Willem Ockerse ‘hoopte
dat zijn kinderen aan hem zouden denken als zij met zijn Vruchten en resultaten
van een zestig jarig leven zijn graf zouden bezoeken’ (p. 25). Men kan natuurlijk
met een driedelige autobiografie in de hand bij een graf staan, maar bij een graf
staan en niet aan de begravene denken? Ockerse glijdt uit waar hij literair wil zijn
en Dekker maakt een vrije val. Waarom de studies van Philippe Lejeune niet
gebruikt? Er zijn meer en anderssoortige plaatsen waar Dekker aan de oppervlakte
blijft of te snel gaat: als het al waar is (wie onderzocht dat?) dat vroege
egodocumenten dicht bij het gesproken woord staan, is daarmee nog niet gezegd
‘dat men opschreef wat men gewoonlijk doorvertelde’ (p. 25). Wie dat aanneemt,
gaat voorbij aan de bijzondere handeling die het schrijven over eigen leven is en
vooral was, en aan de steeds veranderende verhouding tussen spreken en schrijven.
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Hoe had de inleiding dan wel kunnen voorbereiden op de portretten? Met een
duidelijke beschrijving van de drie genres, autobiografie, dagboek, brief, en van de
gevolgen die de verschillende invalshoeken hebben voor de perspectieven waaronder
het kind in beeld komt. Nu poneert Dekker eenvoudig dat het materiaal ‘drie
perspectieven’ op het kind biedt, te weten....ouders die over hun kinderen schrijven
(dagboeken en brieven), volwassenen die hun eigen kindertijd vormgeven
(autobiografieën) en het kind dat over zichzelf schrijft (dagboek) (p. 30). Over de
consequenties van de tekstsoorten geen woord.
Het tweede deel, de portretten. Hier ware weergave van de teksten op zijn plaats
geweest maar Dekker vertelt na; jammer want daardoor gaat er een grauwsluier
over. Het eerste kenmerk van een ego-document, het persoonlijk karakter, gaat nu,
en dat nog wel in het hoofd-
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stuk portretten, direct verloren. In dit deel zijn Dekkers observaties van de teksten
de moeite waard: het dagboek van de dertienjarige Otto van Eck wordt blijkbaar
door diens moeder gelezen (1793), gegeven het feit dat zij als leesster wordt
aangespoken (p. 75).
En dan het derde deel, de thematische doorsneden. Achtereenvolgens belicht
Dekker kinderspel, boeman en lijfstraffen, moeders en minnen, zelfstandigheid en
beroepskeuze, onderwijs, jeugdherinneringen, en tenslotte rouwen over kinderen.
Zeer interessant. Toch voelt de lezer die de mix per thema tot zich heeft genomen,
zich ver verwijderd van de egodocumentalisten en de onderwerpen die zij aansneden.
Neem een spelend kind. Honderden elementen vormen het spel: niet alleen de
vraag of de tol wel of niet populair was, maar ook het weer, de plaats waar wordt
gespeeld, de stemming van de moeder thuis, het vernuft van de vriendjes, de
gebaren over en weer. Hoeveel ging bij het opschrijven verloren? De geuren, het
licht, de beloning of troostprijs. Wat werd niet geregistreerd, wat werd al of niet
bewust, vergeten; wat was te moeilijk, wat te ongebruikelijk om te worden
opgetekend? En dan: is de tol uit de brief van de moeder aan haar man uit de
zeventiende eeuw de tol uit het dagboek van de schooljongen uit de late achttiende
eeuw? Minstens drievoudige complicatie: het pluriforme spel, het feit van de
vastlegging in woorden en de aard van die vastlegging. Bij dit alles passen vragen,
vragen en nog eens vragen. Natuurlijk levert de registratie van de tollen wel een
modificatie op voor de geschiedenis van het kinderspel, maar ik kan het niet helpen,
de teksten en de werkelijkheid die eronder moet hebben gelegen, ze zijn verdwenen
zonder dat ik ze gezien of gehoord heb.
Een laatste probleem. In de bibliografie, een ‘lijst van schrijvers van
egodocumenten’ (p. 266-279) figureert (nr. 30) de Algemeene Brief van H.K. Poot;
de brief wordt in de lijst omschreven als ‘autobiografie op rijm’. Vindplaats is
Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, Tweede deel (Delft: Reinier Boitet, 1728).
Dus: een tekst afkomstig uit een bundel gedichten bij leven van de auteur
verschenen, een tekst getiteld ‘brief’, krijgt als autobiografie een plaats in een lijst
egodocumenten. Hij wordt niet alleen zo benoemd, hij wordt ook als zodanig gebruikt,
en wel drie keer. Allereerst in de waarderingsgeschiedenis van het kinderspel. ‘De
dichter Hubert Poot herinnerde zich eveneens de spelletjes van zijn jeugd, maar
vermeldt alleen dat hij het betreurde dat ze vaak uitliepen op ruzie: “want al het
kintsch geschil, rijst meest om beuzelingen / een appel, of een ei, en and're onnoozle
dingen”’ (p. 117).
Een misverstand, want van wat H.K. Poot zich herinnerde weten wij niets en het
gaat ons ook niet aan. Wij hebben te maken met een ik-figuur in een door H.K. Poot
geschreven gedicht, een ik-figuur die zegt dat kinderruzies meestal kleinigheden
als oorzaak hebben. Dekkers parafrase is niet juist en zijn gelijkschakeling van de
ik-figuur met de persoon van de dichter is te gek voor woorden.
Poot figureert opnieuw binnen het thema ‘zelfstandigheid en beroepskeuze’: ‘voor
boeren gold dat opvolging door een zoon vanzelf sprak. Hubert Poot betreurde dat
in zijn korte autobiografie op rijm’ (p. 163); volgt een citaat van vier regels (ander
citaat dan het hierboven vermelde). Zelfde misverstand. Ook wordt Poots tekst
ingezet ter ondersteuning van de constatering dat tot ongeveer 1800 autobiografen
vaak negatief over hun jeugd spreken (p. 178-179); hetzelfde misverstand maar
tevens een nieuw -niet door Dekker gereleveerd- probleem, want even verder in
het gedicht wordt de jeugd van de mens vergeleken met de Gouden Eeuw van het
mensdom (‘O gouden levenstyt’).
Het gaat uiteraard om het principe: voorbijgaan aan het literaire karakter van de
Algemeene Brief. Toch waren daarvoor wel signalen afgegeven, bijvoorbeeld de
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vindplaats Gedichten; maar ook de secundaire literatuur, een geannoteerde uitgave
(Bloemlezing uit de gedichten van Hubert Korneliszoon Poot. Ed. M.A.
Schenkeveld-van der Dussen. Zutphen [z.j.]. Klassiek Letterkundig Pantheon, 88)
waarin uitvoerig wordt gewezen op de traditionele literaire trekken van de ‘brief’:
navolging van Ovidius, merkwaardige stijl want mengsel van boertery en ernst,
didactische bedoeling, vele sententies.
In zekere zin herhaalt zich hier wat we eerder constateerden: Dekker gelooft de
teksten op hun oppervlaktestructuur, de diepte blijft verborgen. Het lijkt wel of hij
zich de rust niet gunt die aan bod te laten komen. Hij vertelt na waar hij moet
nadenken, secundaire literatuur raadplegen en vragen stellen.
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Neerlandici mogen zich éven verbazen maar zij moeten zich vooral afvragen hoe
vaak, wanneer, waarom en vooral waardoor zij -met historisch materiaal- hetzelfde
doen. Aan de wortel ligt de vraag of wij alert genoeg kunnen zijn op het bestaan
van ander materiaal en andere zienswijzen dan wij gewend zijn in ons eigen vak
tegen te komen, en of wij, als dat het geval is, in staat zijn gebruik te maken van
elkaars onderzoeksresultaten. De voortschrijdende ‘integratie’ van vakgebieden
garandeert niet automatisch een aangepaste onderzoeksattitude. Kortom, is
interdisciplinair onderzoek mogelijk, en zo ja, wat zijn de basisvaardigheden?
Een oude vraag. Zoals door F.R. Ankersmit in zijn Denken over geschiedenis
(Groningen 1986), hoofdstuk 10 is beschreven, zijn allerlei antwoorden mogelijk: of
wij de problemen die de overlappingen in ons onderzoek ons brengen nu binnen
de menswetenschappen oplossen dan wel een standpunt buiten de humaniora
zoeken en bijvoorbeeld de weg van de filosofie of logica inslaan, de eerste stappen
bestaan uit het stellen van vragen. Zekerheden zijn ongepast.
De neerlandicus kan middels Dekkers boek kennismaken met schitterend
materiaal. Verder zij hij gewaarschuwd.
J. Stouten

Signalementen
Middelnederlands lexicon / W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim. - 2e
herz. en uitgebreide dr. - Amsterdam : Schiphouwer en Brinkman, 1997.
- 268 p. ; 22 cm ISBN 90-72872-17-7 Prijs: ƒ 49,50
Het Middelnederlands Lexicon is een herziene en uitgebreide druk van het
Woordenboek Middelnederlands, dat in 1984 bij uitgeverij het spectrum als Aula
paperback 94 verscheen. In de vorige druk was J.J. van der Voort van der Kleij nog
redacteur. Hij is vervangen door T.H. Schoonheim. Het Middelnederlands Lexicon
heeft een prachtig uiterlijk. Het is in linnen gebonden, heeft een zeer handzaam
formaat en is gezet in een duidelijk lettertype, waardoor de pagina's en lemma's
overzichtelijk zijn.
Toen de voorganger van het Middelnederlands Lexicon verscheen, kreeg het niet
alleen positieve kritieken. Zo sloot W.P. Gerritsen zijn recensie af met de volgende
woorden: ‘Het Woordenboek Middelnederlands is een aanwinst voor het
lexicografisch instrumentarium. Aan de doeltreffendheid van dit nieuwe stuk
gereedschap moet (en kan) echter nog veel worden verbeterd. Ik wens dit boek dan
ook een lange reeks herziene herdrukken toe’ (Ntg 78 (1985), p. 449-450). Er is
dus nu een herziene herdruk en er lijkt ook zeker het een en ander verbeterd. Zo
hielden de redacteuren van de vorige druk er ieder een eigen spellingsysteem op
na. Hierdoor kon het gebeuren dat na geschichte en geschien het trefwoord
ghesc(h)oert (met -h- na g-) volgt. De ene redacteur had de trefwoorden beginnend
met de a- tot geschien bewerkt en de andere was na geschien begonnen. In de
herziene druk is de samenwerking tussen beide redacteuren duidelijk beter verlopen
en zijn dit soort problemen opgelost. Een ander verbetering is bijvoorbeeld dat men
nu, in tegenstelling tot de vorige druk, ook kan opzoeken of een werkwoord zwak
of sterk vervoegd wordt.
De kritiek bij het uitkomen van het Woordenboek Middelnederlands richtte zich
echter voornamelijk op de bruikbaarheid. Het woordenboek was bedoeld voor
‘iedereen die zich voor studie of beroep bezighoudt met het Nederlands van
1200-1550’ (Inleiding, p. 12). Tot deze groep moeten ook eerstejaars studenten
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gerekend worden en anderen die het Middelnederlands (nog) niet beheersen.
Volgens de kritiek zou het woordenboek voor de niet-ingewijden te weinig informatie
bevatten om een Middelnederlandse tekst goed te kunnen lezen. Te veel trefwoorden
die nodig zijn om het Middelnederlands te kunnen begrijpen zouden niet zijn
opgenomen en daarnaast zouden de trefwoorden die wel waren opgenomen op
betekenisniveau tekort-
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schieten. De oorzaak hiervan moest gezocht worden in de selectiecriteria van de
auteurs, waarbij de frequentie (komt een woord regelmatig voor in het
Middelnederlands) een (te) grote rol had gespeeld. Verder werd dit ook veroorzaakt
door de contrastieve benadering van de auteurs. Deze hield in dat woorden die in
de loop van de tijd niet noemenswaardig van vorm of betekenis veranderd zijn, niet
als ingang werden opgenomen of dat alleen de niet met het hedendaags Nederlands
vergelijkbare betekenis werd gegeven. Zo merkte Maaike Mulder in haar beoordeling
in Spektator 15 (1985/1986) het volgende op: ‘Bij het voorzetsel dore, doer wordt
dus wel aangegeven dat het “ondanks”, “om, terwille van” en “wegens” kan
betekenen, maar niet dat het ook “door” is’ (p. 286). Dat dit tot verwarring kan leiden,
hoeft geen betoog.
De redacteuren van de herziene uitgave hebben de kritiek op de bruikbaarheid
van het woordenboek niet naast zich neergelegd. Het aantal ingangen is uitgebreid
van ca. 12000 naar ca. 15500. Over een contrastieve benadering wordt in de inleiding
niet meer gerept en het aantal betekenissen is bij sommige trefwoorden uitgebreid.
Zo wordt bij het voorzetsel dore, door nu ook aangegeven dat het ‘door, door...heen’
kan betekenen. Het is jammer dat vervolgens niet ook het zelfstandig naamwoord
dore, door in de betekenis ‘deur’ is opgenomen. Dit zou geen overbodige luxe zijn
geweest.
Ik heb de eerste 50 regels van Beatrijs nog eens proberen te vertalen vanuit het
gezichtspunt van een beginnend student Nederlands. Niet alle lastige woorden zijn
te vinden in het Middelnederlands Lexicon. Zo zijn de woorden quale en wedermoet
uit de passage ‘Bi wilen comter af scande, / Quale, toren, wedermoet; / Bi wilen
bliscap ende goet’ niet als trefwoord opgenomen. Bij het opzoeken van quale stuitte
ik op nog een ander probleem. Woorden die beginnen met een q- zijn
gelemmatiseerd onder de letter k-, zonder dat er bij de q- naar verwezen wordt. Bij
de c- wordt trouwens ook niet verwezen naar de k-. Toch is het Middelnederlands
Lexicon zeker bruikbaarder dan zijn voorganger, want het Woordenboek
Middelnederlands bleef in meer gevallen het antwoord schuldig. Daarin was
bijvoorbeeld het woord ende in de betekenis ‘einde, slot’ niet opgenomen, waardoor
de volgende passage misschien moeilijk geïnterpreteerd kon worden ‘God moet mi
onnen / Dat ic die poente moet wel geraken / Ende een goet ende daer af maken
[...]’. Wanneer men echter een vertaling helemaal tot een goed einde wil brengen,
dan kan men waarschijnlijk toch beter zijn toevlucht nemen tot het
Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam of het Middelnederlandsch
Handwoordenboek van Verdam, want daar staat vrijwel alles in. Het
Middelnederlands Lexicon is echter wel veel goedkoper dan deze twee boeken en
bevat ook een aantal Middelnederlandse woorden die ontdekt zijn bij het werken
aan het Corpus Gysseling en die nog niet zijn opgenomen in het Middelnederlandsch
Woordenboek en en het Middelnederlandsch Handwoordenboek.
Margit Rem

Bronnenboek : literatuur in het studiehuis / Jan Mulder. - Zupthen:
Thieme, 1997. - 199 p. : ill. ; 27 cm. ISBN 90-03-36027-8 Prijs: ƒ 39,90.
Het studiehuis, zelfverantwoordelijk leren, het portfolio: het middelbaar onderwijs
begint te wennen aan deze terminologie, al was het alleen maar door de intensieve
discussie in de media. Duidelijk is dat de invoering van ‘de tweede fase’ voor
ingrijpende verschuivingen in het onderwijs zal zorgen: lesgeven wordt iets heel
anders dan het was.
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Zegt men. Want wat die veranderingen precies zullen inhouden, is nog onduidelijk:
weliswaar moeten binnen het zogenaamde ‘leren leren’-stramien leerlingen worden
aangezet tot actief ontdekken van de stof, zal klassikaal onderricht een uitzondering
zijn en zullen de moderne media ten volle als informanten gaan functioneren - hoe
deze doelstellingen verwerkelijkt zullen worden, blijft in het vage. In onderwijskringen
is dan ook terecht gewezen op de noodzaak materiaal voor de nieuwe situatie te
ontwikkelen. Dit moet op korte termijn gebeuren, wil de tweede fase werkelijk van
start gaan in september 1998.
Verschillende uitgevers spelen al op deze situatie in: zo verscheen bij
Wolters-Noordhoff
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onlangs een reeks ‘vakvertalingen’ vanuit onderwijskunde naar het talenonderwijs
(met o.m. een deel over het vak Nederlands door H. Hulshof), en belooft de
Amsterdam University Press de reeks ‘Tekt in Context’, waarin - zo meldt de folder
- historische Nederlandse literatuur ‘volgens de eisen van de moderne didactiek’
gepresenteerd zal worden. Zoals bekend behoeft de situatie voor dat laatste
vakgebied extra aandacht. Voor veel leraren is de literatuurgeschiedenis een lastig
onderdeel geworden, dat niet zelden uit radeloosheid ontweken wordt. Nu voor het
middelbaar onderwijs het vakoverstijgende onderdeel ‘literatuur’ voorzien is, liggen
hier wellicht nieuwe kansen, bijvoorbeeld vanuit een thematische benadering van
de West-Europese of de wereldliteratuur. Maar dan moeten docenten wel enig idee
hebben van de mogelijkheden die het studiehuis biedt.
Wie inspiratie op wil doen, kan terecht in het Bronnenboek. Literatuur in het
studiehuis, dat J. Mulder voor uitgeverij Thieme schreef: een didactisch naslagwerk
voor talendocenten in de tweede fase van het havo/vwo. Mulder blikt terug op de
beleidsmatige ontwikkelingen van de laatste jaren en bespreekt de ideeën die eraan
ten grondslag liggen met de bijbehorende terminologie. Ook de algemene
doelstellingen voor de verschillende vakken komen aan bod - voor de historische
Nederlandse literatuur onder andere de ‘drie werken van voor 1880’ (p. 16).
Daarnaast biedt de auteur een didactisch model voor actief, zelfstandig leren en
voor reflectie op het leerproces. De praktijk heeft echter het belangrijkste aandeel:
het boek geeft vele lesvoorbeelden, en ook een veertigtal ‘taaksheets’ kant en klaar
voor lesgebruik. De voorbeelden richten zich op de vakken Nederlands, Duits,
Engels, Frans en CKV (culturele kunstzinnige vorming).
Bij deze ruime keuze put Mulder een enkele maal uit de historie, bijvoorbeeld uit
de fabels van De la Fontaine (p. 65-67). Eigenlijk wordt zo het probleem van de
historische literatuur nog eens duidelijk: ook de schrijvers voor het studiehuis slagen
er nog niet in de culturele geschiedenis werkelijk in het onderwijs te integreren.
Hopelijk zullen de aangekondigde delen voor de afzonderlijke talen, waaronder
Nederlands, zich meer met deze kwestie bezighouden. Anders blijft het
literatuuronderwijs afhankelijk van docenten die zelf lesmateriaal ontwerpen of de
verworvenheden van series als Griffioen en Bulkboek - herspelde teksten die
gemakkelijk te thematiseren en te fragmentariseren vallen - naar de praktijk brengen.
Intussen dringt de vraag zich steeds meer op of ook de universitaire neerlandistiek
zich niet veel actiever bezig moet houden met het vertalen van haar producten naar
de praktijk van het middelbaar onderwijs.
Lia van Gemert

Recht en liefde : bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden
op 28 juni 1996 / onder red. van: C.W. Maris, E. Lissenberg, D.W.J.M.
Pessers. - Nijmegen : Ars Aequi Libri, 1996. - VII, 119 p. : ill., tab. ; 24
cm ISBN 90-6916-245-8 Prijs: ƒ 29,50
In juni 1996 organiseerde het Paul Scholten Instituut van de Universiteit van
Amsterdam een conferentie over ‘Recht en Liefde’, waarbij de jurisprudentie ten
aanzien van gevoelsmatige verhoudingen, met name de liefde, centraal stond. Zeker
sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig kan het westerse liefdesleven als
geliberaliseerd gelden: het is niet langer ingekaderd in de moralistische rechtsorde
die in vroeger eeuwen geldig was. Daarmee is vraag naar de taak van het moderne
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recht verschoven: moet het voorwaarden voor de vrije liefde scheppen of moet het
haar ook begrenzen?
In Recht en liefde wordt deze vraag via een aantal thema's benaderd, bijvoorbeeld
de wenselijkheid van vroegere, middeleeuwse rechtsvormen als model voor de
huidige rechtspraak, de verschillende vormen van liefde in hun relatie tot het recht,
de vraag of in liefde - evenals in oorlog - alles geoorloofd is en de rechtvaardiging
van de door overspel uitgelokte crime passionel boven een echtscheidingsprocedure.
Een interdisciplinair gezelschap van juristen, sociale wetenschappers en filosofen
heeft zich over deze thema's gebogen. Na een inleiding van C.W. Maris over de
historische achtergronden van de problematiek (‘Tot de dood ons scheidt’), volgen
acht bijdragen. De meerderheid ervan plaatst de vraag naar de verhouding tussen
liefde en recht in ethisch kader,
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waarbij vaak wordt teruggegrepen op het verleden als verklaringsmodel. Zo bespreekt
F. Jacobs de invloed van onder meer Augustinus in ‘In oorlog en liefde is alles
geoorloofd’ en start E. Lissenberg haar bijdrage over de crime passionel bij de
strafwetgeving van 1886. G. Hekma beziet in ‘Openbare seksualiteit en schennis
der eerbaarheid’ ook de uitleg van het begrip eer in de periode voor 1800. Het
nadrukkelijkst op de relatie met het verleden gebouwd zijn de tweede bijdrage van
C.W. Maris, ‘Ordo amoris. Drie stappen naar de hemel’, en het artikel van P. Goodrich
‘The letter of the law’. Maris gaat in op verschillende liefdesvormen door de eeuwen
heen, terwijl Goodrich liefdesbrieven uit de zeventiende-eeuwse Franse revolutionaire
vrouwenbeweging ‘les précieuses’ bespreekt. Met name dit laatste artikel maakt
duidelijk dat de aangesneden problematiek een interessante confrontatie tussen de
openbare rechtsorde en het privéleven oplevert.
Lia van Gemert

Een kwestie van stijl : opvattingen over stijl in kunst en literatuur / onder
red. van Caroline van Eck, Marijke Spies, Toos Streng. - [Amsterdam]
: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, cop. 1997.
- 196 p. ; 24 cm. - (Amsterdamse Historische Reeks, ISSN 0168-0528 ;
34. Kleine serie) ISBN 90-73941-16-4 Prijs: ƒ 39, Hoewel ‘stijl’ een alomtegenwoordig verschijnsel is in kunst en literatuur laat het
fenomeen zich moeilijk analyseren of definiëren - de kern van het creatieve proces
is tenslotte niet zo gemakkelijk in termen te vatten. Is er over stijl in de zin van
‘stilistische analyse’ al heel wat geschreven, veel kleiner is de oogst aan overzichten
van stijlopvattingen door de eeuwen heen en nog minder onderzoek is verricht naar
gebruik en betekenisontwikkeling van de term ‘stijl’.
In Een kwestie van stijl worden momenten uit de geschiedenis van opvattingen
over stijl in literatuur en kunst belicht. In de gekozen periode (1500 tot nu) wordt
volgens de inleiders van de bundel, Caroline van Eck en Toos Streng, een langzame
verschuiving van normatieve, algemene ideeën over stijl naar pleidooien voor een
individuele, hoogstpersoonlijke stijl zichtbaar. Kan men tot ver in de negentiende
eeuw het debat kenschetsen als een strijd om een individuele inbreng in een verder
algemeen geacht geheel aan regels en gebruiken, in de twintigste eeuw werd de
persoonlijke stijl eerst een recht en vervolgens een plicht. Ook hier bleef het echter
niet bij: het postmodernisme lijkt op zijn beurt een persoonlijke stijl voor onmogelijk
te houden. In de loop van de tijd betekent het begrip stijl overigens niet alleen meer
‘vorm’, maar geeft het iets weer waarin ‘inhoud en vorm’ samenkomen.
Na 1750 werd het begrip stijl in de kunstgeschiedenis een categorie, waarnaar
wetenschappelijke studie verricht werd. Binnen het letterkundig onderzoek heeft
een dergelijke traditie zich nauwelijks ontwikkeld, maar de intensieve bestudering
van retorica en poëtica van de laatste jaren schept nieuwe mogelijkheden. De
voorliggende artikelen zijn daarvan een bewijs. Zoals de inleiders schrijven (p. 17),
is de aandacht van literatuuronderzoekers momenteel vooral gericht op sociale en
artistieke conventies die betekenissen genereren en op de historiciteit van een stijl
en de stijlopvattingen. Daarmee valt het zoeklicht op vragen naar plaats en functie
van stijl in verschillende periodes en in de verschillende kunsten.
De bundel geeft een indruk van mogelijke benaderingswijzen van de problematiek
en de diversiteit van de te benutten bronnen. De meeste artikelen gaan op meerdere
van de hierboven vermelde aspecten in. Achtereenvolgens doen verslag van hun
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bevindingen: R. Zwijnenberg (Maniera en ambachtelijkheid); C. van Eck (Het begrip
‘stijl’ in de architectuurtheorie van de Italiaanse Renaissance); S. Kooij (Jean Lemaire
de Belges en enargeia); M. van der Poel (Imitatio in het Latijnse humanistenproza);
J. Jansen (Twee opvattingen over perspicuitas in 1616); J. Konst (Denkbeelden
over beeldspraak in de tragedie rond 1700); J. Oosterholt (Nederlandse
stijlopvattingen aan het einde van de achttiende eeuw); W. van den Berg (Sollen
met de stijl); G.-J. Johannes (Stijl als probleem bij Busken Huet); S. van Wesemael
(Stijlopvattingen bij Proust); G. Raat (Stijlopvattingen in het werk van W.F. Hermans);
en M. van Dam (De architectuur in het stijlbegrip van Gerrit Komrij).
Lia van Gemert
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Ontvangen boeken
Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie : overzicht van
het jaar 1996. - Leiden : Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 1997. ill.; 23 cm
Etymologisch woordenboek / J. de Vries, F. de Tollenaere ; met medew. van A.J.
Persijn. - 20e dr. / herz. en aangevuld door F. de Tollenaere. - Utrecht : Het
Spectrum, 1997. - 463 p. ; 22 cm
- 1e dr.: Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1958. - (Aula-boeken ; 6).
ISBN 90-274-5659-3 Prijs: ƒ 74,90
Etymologica & lexicographica / F. de Tollenaere ; bez. door Hans Heestermans.
- Leiden : Internationaal Forum voor Afrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren ;
[Leiden : Dimensie], 1997. - 180 p. : ill., portr. ; 21 cm. - (Leidse opstellen ; 28)
ISBN 90-6412-112-5 Prijs: ƒ 39,95
Middelnederlands lexicon / W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim. - 2e herz. en
uitgebreide dr. - Amsterdam : Schiphouwer en Brinkman, 1997. - 268 p. ; 22 cm
ISBN 90-72872-17-7 Prijs: ƒ 49,50
Zeemans lexicon : woord en woordbetekenis bij Michiel de Ruyter / L. Koelmans. Zutphen : Walburg pers, cop. 1997. - XVI, 186 p. ; 24 cm
ISBN 90-6011-971-1 Prijs: 69,Communiceren : over taal en taalgebruik / Theo Janssen. - Den Haag : Sdu Uitgevers
; Antwerpen : Standaard, cop. 1997. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-75566-53-0 Prijs: ƒ 39,90
Kulturnachbarschaft : eine Dokumentation des Düsseldorfer Round-Table-Gesprächs
am 14. Juni 1996 / Deutsch-Niederländisches Werkstatt-gespräch zur Mediävistik.
Urban Küsters...(Hg.). - 1. Aufl. - Essen : Item-Verl, 1997. - p. ; 21 cm.
- (Item mediävistische Studien ; 6)
ISBN 3-929151-16-2 Prijs: DM 48,Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe literatuurgeschiedenis / red.: H. Bekkering
en A.J. Gelderblom. - Den Haag : Sdu, 1997. - 122 p. ; 24 cm. - (Voorzetten, ISSN
9021-5719 ; 52)
ISBN 90-12-08501-2 Prijs: ƒ 24,90
Mooi meegenomen : over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse
letterkunde / redactie Willem van den Berg en Herman Pleij. - Amsterdam :
Amsterdam university press, 1997. - 193 p. : ill. ; 17 cm.
ISBN 90-5356-211-7 Prijs: ƒ 24,50
Het Comburgse handschrift : Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek,
o

Cod. poet. et phil 2 22 / diplomatische ed. bezorgd door Herman Brinkman en
Janny Schenkel. - Hilversum : Verloren, 1997. - 2 bd. (1562 p.). : ill. ; 25 cm. (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, ISSN 0929-9866 ; 4)
ISBN 90-6550-025-1 Prijs: ƒ 137,-
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Sproken en sprekers : inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke
/ Dini Hogenelst. - Amsterdam : Prometheus, 1997. - 2 dl. (276 p., 303 p.). ; 22 cm.
- (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, ISSN 0926-9746 ; 16) Dl.
1: Studie. Dl. 2: Repertorium.
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-5333-602-8 Prijs niet opgegeven
Lanceloet : de Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd
in de Lancelotcompilatie. - Assen [etc.] : Van Gorcum, 1991-....
Ps. I: (vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment) / uitgeg.
door Bart Besamusca en Ada Postma ; met een verantw. van de editie door W.P.
Gerritsen en een beschrijving van de handschriften door Jan Willem Klein. Hilversum : Verloren, 1997. - VIII, 449 p. : ill., facs. ; 26 cm.
- (Middelnederlandse Lancelotromans; 4)
ISBN 90-6550-024-3 Prijs: ƒ 95,-
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Deemoed en devotie : de koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften / Wybren
Scheepsma. - Amsterdam : Prometheus, 1997. - 379 p. : ill. ; 22 cm. - (Nederlandse
literatuur en cultuur in de middeleeuwen, ISSN 0926-9746 ; 17)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-5333-601-X Prijs niet opgegeven
Helden van weleer : de Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700) / Wim van
Anrooij.
- Amsterdam : Amsterdam University Press, cop. 1997. - 328 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 90-5356-259-1 Prijs: ƒ 49,50
Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek (ISSN 0169-6726). - 47 (1996) ‘Pieter
Bruegel’. - Zwolle : Waanders, 1996. - 271 p. : Ill. ; 26,5 cm
ISBN 90-400-9869-4 Prijs: ƒ 225,Een nuttelike practijke van cirurgien : geneeskunde en astrologie in het
Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818 /
Erwin Huizenga. - Hilversum : Verloren, 1997. - 537 p. : ill. ; 24 cm. - (Middeleeuwse
studies en bronnen, ISSN 0929-9726 ; 54)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
ISBN 90-6550-292-0 Prijs: ƒ 99,Met en zonder lauwerkrans : schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd
1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar / Onder redactie van Riet
Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Karel Porteman, Lia van Gemert en Piet
Couttenier. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997. - 992 p. : ill. ; cm.
ISBN 90-5356-268-0 Prijs: ƒ 99,50
Terug naar Bredero / E.K. Grootes. - Amsterdam : A D & L, 1997.- 23 p. ; 20 cm
- Afscheidscollege Universiteit van Amsterdam, 12 september 1997.
Trijntje Cornelis : een volkse komedie uit de Gouden Eeuw / Constantijn Huygens
; vert. door Paul Verhuyck ; teksted. door Harrie Hermkens ; ingel. door Harrie
Hermkens en Paul Verhuyck. - Amsterdam : Prometheus, 1997. - 213 p. : plgr. ; 24
cm. - (Nederlandse klassieken ; 10)
ISBN 90-351-1919-3 Prijs niet opgegeven
Boeken in de hofstad : Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw / Marika Keblusek.
- [Haarlem] : Historische Vereniging Holland ; Hilversum : Verloren, 1997. - 382 p.
: ill. ; 24 cm. - (Hollandse studiën, ISSN 0929-9718 ; 33)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-70403-38-2 Prijs: ƒ 67,50
Andere landen, andere mensen : de beeldvorming van Holland versus Spanje en
Engeland omstreeks 1650 / Marijke Meijer Drees. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 1997.
- IX, 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Nederlandse cultuur in Europese context ; 6. IJkpunt
1650)
ISBN 90-12-08378-8 Prijs: ƒ 34,90
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Woorden van een gezond verstand : de invloed van de Verlichting op de in het
Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800 : monografie & bibliografie / door
Jelle Bosma. - Nieuwkoop : De Graaf, 1997. - XI, 752 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca
bibliographica Neerlandica ; 34)
- Ook verschenen als proefschrift Theologische Universiteit Kampen.
ISBN 90-6004-441-X Prijs: ƒ 275,Een vriendschap in Réveilkring : de omgang tussen Isaäc da Costa en Willem de
Clercq (1820-1844) / Otto Willem Dubois. - Heerenveen : J.J. Groen en Zoon, 401
p. : ill. ; 25 cm.
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
ISBN 90-5030-840-6 Prijs: ƒ 54,50
De letterheren : liberale cultuur in de negentiende eeuw : het tijdschrift De Gids /
Remieg Aerts. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 1997. - 697 p. : ill. ; 24 cm
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
ISBN 90-290-5188-4 Prijs: ƒ 75,Mannelijke vrouwen : over grenzen van sekse in de negentiende eeuw / Geertje
Mak. - Amsterdam [etc.] : Boom, 1997. - 399 p. : ill. ; 24 cm
- Tevens verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
ISBN 90-5352-293-X Prijs: ƒ 57,50
In de zekerheid van eigen heerlijkheid : het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
/

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113

392
Harry G.M. Prick. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1997. - 1080 p.
: ill. ; 25 cm
ISBN 90-253-4193-4 Prijs: ƒ 75,Van Aladdin tot Zwaan-kleef-aan : lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling,
variaties / red. Jurjen van der Kooi, Ton Dekker, Theo Meder. - Nijmegen : Sun,
1997. - 478 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 90-6168-613-x Prijs: ƒ 49,50
Het verlangen naar huivering : over het sublieme, het wrede en het unheimliche :
essays / Joachim von der Thüsen. - Amsterdam : Querido, 1997. - 131 p. : ill. ; 22
cm
ISBN 90-214-8419-6 Prijs niet opgegeven
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