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Thea Summerfield
Simon de Montfort, Edward I en koning Arthur in Velthems
Voortzetting van de Spiegel historiael
Abstract - Lodewijk van Velthem's account of events involving Simon de Montfort
and Lord Edward, the later Edward I, has frequently incited the scorn of scholars
on account of its historical inaccuracy. Similarly, it has generally been assumed that
Velthem's report of an Arthurian Round Table on the occasion of Edward's first
marriage is based on confusion with other Arthurian festivities which Edward is
known to have organized. In this article the question whether or not Velthem's
account is historically accurate is abandoned in favour of an approach which
combines an analysis of the text based on close reading with a consideration of the
political situation in Brabant at the time of writing. It is shown that the Edward/Montfort
episodes and the Arthurian episodes belong together. It is by means of the resulting
aggregate of episodes that Velthem expounds, in a narrative manner, ideas on
kingship which were of particular relevance to his aristocratic, Brabantine audience
around 1315.
In zijn Voortzetting van Jacob van Maerlants Spiegel historiael biedt Lodewijk van
1
Velthem zijn publiek een weids panorama. Verspreid over de zestig jaar die liggen
tussen het einde van de Spiegel historiael (ca. 1250) en de tijd waarin hij de laatste
hand legt aan zijn Voortzetting (ca. 1316), behandelt hij een scala aan onderwerpen
- politiek, astrologie, meteorologie, profetieën, occulte en wonderbaarlijke zaken.
Hij schrijft met even veel verve over een voorval in zijn eigen Brabantse dorp als
over gebeurtenissen in Engeland of Italië. Ook in sociaal hiërarchisch opzicht kan
Lodewijk geen beperkte blik verweten worden; zijn rijmkroniek volgt keizer, koningen
en aristocraten net zo belangstellend als bewoners van het dorpje Velthem in de
omgeving van Leuven, waar hij als schrijver en dorpspastoor werkte in de eerste
decennia van de veertiende eeuw. Zijn opdrachtgevers behoorden tot de hoogste
2
kringen in Brabant en Zeeland.
Lodewijk van Velthems brede interesse gold ook verhalen over koning Arthur.
Het is bekend dat hij een Merlijncontinuatie heeft geschreven, en dat hij de gelukkige
3
bezitter was van de Lancelotcompilatie. Zijn ‘Arthurian enthusiasm’, om een door
R.S. Loomis bedachte term te gebruiken, treedt ook in de Voortzetting aan het licht;
de Arthuriaanse passages in dit werk hebben zelfs internationaal de aandacht
4
getrokken. Ze komen, verspreid over het tweede en derde boek van de Vijfde Partie,
voor als onderdeel van de vele honderden regels die gewijd zijn aan gebeurtenissen
in Engeland. In dit artikel worden de passages van de Voortzetting die handelen
over de betrekkingen tussen Simon de Montfort en Edward I, en de episode van de
Ronde
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Tafel die Edward volgens Velthem organiseert als onderdeel van 's konings
huwelijksfeesten, aan een nader onderzoek onderworpen. Ik hoop duidelijk te maken
dat Velthems verslag van de Ronde Tafel nauw samenhangt met de Montfortiaanse
episodes, waarbij de historische betrouwbaarheid van de verschafte informatie voor
het Brabantse publiek waarschijnlijk van minder groot belang is geweest dan de
contemporaine relevantie van deze passages. In dit artikel worden achtereenvolgens
behandeld Velthems historische betrouwbaarheid, de strijd tussen Edward I en
Simon de Montfort en de legendevorming die ontstond, en de wijze waarop Velthem
verslag doet van de verschillende gebeurtenissen. Tot slot zal deze analyse in
verband worden gebracht met gebeurtenissen in het hertogdom Brabant rond 1315.
Hierdoor zal duidelijk worden dat Velthems historische verhaal op narratieve wijze
politieke ideeën propageert die van grote betekenis waren in zijn eigen tijd.

De historische betrouwbaarheid van de Voortzetting
Verscheidene geleerden hebben er op gewezen dat Velthems relaas over de
wederwaardigheden van Simon de Montfort en Edward I in het midden van de
dertiende eeuw een verward geheel is van verkeerd begrepen namen en door elkaar
5
gehaalde jaartallen. De eerste veldslag tussen koning Henry III enerzijds en de
baronnen onder leiding van Simon de Montfort anderzijds vond in 1265 niet in
Leicester plaats, zoals Velthem vermeldt, maar in Lewes; overigens was Montfort
wél earl of Leicester. De stad waar Montforts aanhangers samenkomen heet in
Velthems kroniek Cornwall. Een stad van die naam bestaat niet; wel was Kenilworth
een Montfortiaans bastion, terwijl Richard of Cornwall, een broer van koning Henry
III, en zijn zonen daar geruime tijd gevangen hebben gezeten. Verder wordt Edward
in deze passages consequent beschreven als een kind of heel jonge man; in feite
6
was hij tijdens de slag van Lewes al zesentwintig.
Ook over de Arthuriaanse Ronde Tafel, die Edward volgens Velthem zou hebben
georganiseerd tijdens de festiviteiten rond zijn huwelijk met Eleanor van Castille, is
veel te doen geweest, aangezien er in andere bronnen geen gewag van wordt
gemaakt. Was Velthem in de war met festiviteiten rond Edwards tweede huwelijk
in 1299? R.S. Loomis komt tot de conclusie dat, gezien Edwards passie voor alles
wat met Arthur te maken had, dit niet onwaarschijnlijk is; Juliet Vale heeft echter
7
haar bedenkingen. Eerder al had G. Huet gewezen op de feesten die Edward I in
1284 in Newyn, Wales had gehouden om zijn overwinning op de Welsh te vieren;
enige connectie tussen een werkelijke Ronde Tafel en de beschrijving door Lodewijk
8
van Velthem wordt door hem van de hand gewezen.
De reden voor Velthems historische onbetrouwbaarheid zou kunnen liggen bij de
door hem gebruikte bron voor deze episodes. Hij verwijst veelvuldig naar zowel
9
geschreven bronnen (in verband met de Ronde Tafel-episode) als naar orale
10
bronnen (voor de Montfort-passages). Voor zover mij bekend, is het niet mogelijk
gebleken een schriftelijke bron vast te stellen voor Velthems Voortzetting, hetzij in
11
het Engels of Anglo-Normandisch, hetzij in het Latijn. Als Velthem voor zijn
informatie uitsluitend afging op mondelinge overlevering, is de verwarring beter te
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begrijpen. Velthem schreef rond 1315, vijftig jaar na de slag bij Lewes, toen de
preciese toedracht van deze strijd in een ander land waarschijnlijk in de vergetelheid
was geraakt. Ook het soort fouten lijkt te wijzen in de richting van mondelinge
overlevering: de schrijver slaat de plank weliswaar mis, maar heeft toch wel enige
notie in welke richting hij moet slaan, zoals de overeenkomst in beginklank tussen
Lewes en Leicester en tussen Cornwall en Kenilworth suggereert.
In zijn klassiek geworden artikel over het Arthuriaans enthousiasme van Edward
I, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan Velthems Voortzetting, komt Loomis
tot de conclusie dat ‘the chronological and geographical confusion is shocking to
12
the sober historian but amusing for the mere littérateur to contemplate’. Maar hoe
fraai en amusant geformuleerd deze gedachte ook is, het is niet onmogelijk dat we
Velthem onrecht doen door star vast te houden aan de maatstaf van historische
betrouwbaarheid als van primair belang voor zowel de schrijver als zijn publiek. Dat
de schrijver veel belang hechtte aan de door hem verhaalde gebeurtenissen rond
Simon de Montfort en Edward I, inclusief het Arthuriaanse gedeelte, blijkt uit de
uitgebreide behandeling van deze stof. Zoals we zullen zien, is het verhaal
uitgespreid over verschillende boeken zonder dat Velthem ook maar een moment
het overzicht over de stof verliest. Misschien is het beter om het enge, historische
perspectief te vervangen door een narratief perspectief, en de nauw met elkaar
samenhangende episodes van de tafelronde en van de betrekkingen tussen Simon
de Montfort en Edward I te lezen als een verhaal rond legendarische personages
dat weliswaar informatie verschafte aan het publiek over een betrekkelijk recent
13
verleden, maar dat ook van belang is voor een beter begrip van het heden. Wellicht
zal dan blijken dat de ‘confusion’ niet uitsluitend ‘amusing’ is voor literair ingestelde
personen, maar ook anderszins interessant, misschien zelfs voor ‘the sober historian’.

Simon de Montfort en Edward I
14

Wie was Simon de Montfort, en hoe was zijn band met Edward I? Simon de Montfort
was van 1263 tot zijn dood in augustus 1265 de onbetwiste leider van een groep
baronnen die tijdens de regering van koning Henry III (1216-1272) hervormingen
nastreefde. Montfort, van origine een Fransman, was getrouwd met een zuster van
de Engelse koning. Hoewel er in zijn tijd grote weerstand tegen de Franse favorieten
aan het Engelse hof bestond, werd Montfort vreemd genoeg nooit als zo'n
continentale indringer beschouwd, maar als een voorvechter van de Engelse zaak,
15
‘the shield and defender of the English’. Het is een van de vele enigmatische kanten
16
van deze man. De hervormingen die werden nagestreefd, hielden een beperking
in van de macht van de koning en van de bevoorrechte positie van de vele berooide
continentale familieleden van Henry die aan het Engelse hof een warm welkom
vonden. Montfort was een charismatisch leider, die korte tijd ook de troonopvolger
onder zijn volgelingen telde. Hij was, wat Carpenter noemt, ‘a compelling leader’,
een man met een enorm geloof in eigen kunnen en in de rechtvaardigheid van zijn
zaak, en bovendien een groot strateeg en kundig krijgsman. In mei 1265 kwam het
tot een gewapend treffen tussen de baronnen onder leiding van Montfort
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en de troepen van de koning bij Lewes in Sussex. Montfort kwam als overwinnaar
uit de strijd; Edward werd gevangen genomen, terwijl zijn vader, koning Henry III,
naar Frankrijk vluchtte. Gedurende iets meer dan een jaar nam Montfort de plaats
van de koning in. Edward slaagde er echter in te ontsnappen door een list te
gebruiken, en Henry III keerde terug naar Engeland. Bij een tweede gewapend
treffen, in Evesham, werd Montfort gedood. Zijn zoons en medestanders vluchtten.
De haat van de Engelse aristocratie jegens Montfort wordt treffend geïllustreerd
door de manier waarop met 's mans lijk werd omgegaan op het slagveld: handen
en voeten werden afgehakt, evenals zijn hoofd en genitaliën. Hoofd en testikels
werd bij wijze van trofee overgeleverd aan de echtgenote van een van Montforts
17
vijanden.
De haat in hoge, koningsgezinde kringen vormde een scherp contrast met de
cultus rond Montfort die al snel na zijn dood ontstond. Sint Simon werd als een
martelaar vereerd door een grote groep aanhangers van verschillende pluimage:
boeren en clerici, maar ook edellieden die met Montforts zaak hadden
gesympathiseerd. De verering was paus en koning een doorn in het oog; de verering
zelf, pelgrimstochten naar Evesham en het verspreiden van verhalen over de
wonderen van deze heilige waren verboden op straffe van excommunicatie. Na
1280 bleef vooral de boerenbevolking geloven in het wonderbaarlijke effect van een
18
bezoek aan het graf van Sint Simon in de abdijkerk van Evesham. De liederen,
gedichten en motetten die in de eerste tien jaar na zijn dood over hem waren
gemaakt, werden nog lang gezongen en gereciteerd; verhalen over hem in kronieken
en mirakelverzamelingen werden tot het einde van de veertiende eeuw
19
afgeschreven. Voor zijn vereerders gold Montfort als een man die gestreden had
voor goede en rechtvaardige wetten, waardoor ook de gewone man beschermd zou
worden; een man die, net als Thomas Becket - met wie hij vaak werd vergeleken 20
volk en kerk in Engeland had weten te beschermen.
De verschillen in reputatie van Simon de Montfort bij de twee facties in Engeland,
nog tientallen jaren na zijn dood, worden treffend geïllustreerd door de beschrijving
van de strijd tussen de baronnen en de koning in twee nauw met elkaar verbonden,
in Noord-Engeland geschreven rijmkronieken. In de in het Anglo-Normandisch
geschreven kroniek van Pierre de Langtoft, in eerste instantie geschreven voor
Edward I rond 1305, wordt Simon de Montfort in uiterst negatieve bewoordingen
beschreven. Volgens Langtoft is Montfort voorstander van een politiek waarmee
uiteindelijk de koning en al zijn erfgenamen alle macht zal worden ontnomen, en
wint hij de slag bij Lewes door een list: hij doet alsof hij het commando voert vanuit
een (dichte) wagen, terwijl hij actief is op het slagveld. Ook vermeldt Langtoft dat
Edward zich vrijwillig overgeeft als gijzelaar, maar uit gevangschap ontsnapt, en
dat Montforts volgelingen bestaan uit zijn al te trotse zoons (‘trop hautayn’) en een
21
verzameling zotten en ongeregeld (‘soz et chaitifs’).
In de vertaling die Robert Mannyng tussen 1330 en 1338 van Langtofts kroniek
maakte, is het beeld van Montfort niet alleen aangevuld met allerlei anecdotes, maar
ook in positieve zin veranderd. Bij Mannyng wordt Montfort een tragische figuur in
plaats van de onbetrouwbare machtswellusteling uit zijn brontekst, een man die ten
val wordt gebracht door het arrogante optreden van zijn zoons. Aangezien Mannyng
niet het upper-class Anglo-Normandisch, maar het Engels gebruikt, kan aangenomen
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worden dat zijn werk bestemd was voor een publiek van een lagere sociale klasse,
dat waarschijnlijk gezocht moet worden in de buurt van de afgelegen, provinciale
kloosters van de Orde der Gilbertijnen waartoe deze schrijver behoorde. Ook in
Mannyngs versie van het verhaal komen, behalve de trotse zoons, de wagen op
het slagveld en de ontsnapping van Edward uit gevangenschap voor, veelal kleurrijker
22
verteld dan in het origineel.
Uit deze twee in Engeland geschreven kronieken blijkt duidelijk dat Simon de
Montfort nog steeds ‘the stuff of legends’ was in het begin en midden van de
veertiende eeuw. Dit geldt eveneens voor Edward I, zowel in zijn relaties tot Montfort,
als wat zijn latere levensloop betreft. Talloze anekdotes uit zijn leven deden de ronde
over sensationele en verbazingwekkende gebeurtenissen zoals zijn slimme
ontsnapping uit Montforts gevangenschap, de aanslag op zijn leven in het Heilige
23
Land, de bijna gelukte poging tot bedrog van een spion (volgens Mannyng verijdeld
24
doordat Edward door zijn moeder tot de orde werd geroepen ), en zijn persoonlijke
25
inzet bij het graven van wallen tijdens het beleg van Berwick. Deze verhalen, het
één met nog fraaiere details dan het andere, vinden we terug in een groot aantal
kronieken en liedteksten; het lijdt geen twijfel dat men ze vele jaren aan elkaar
doorvertelde.

Montfort, Edward en koning Arthur in de Voortzetting
Laten we nu terugkeren naar Velthem om te zien hoe hij de twee mannen en de
gebeurtenissen waarbij ze waren betrokken, weergeeft. Velthem beschrijft Montfort
als ‘i. ridder fel’ (I 3546), een schurk (‘scalc’, I 3554) die - hoewel, volgens Velthem,
Engelsman van geboorte, en bovendien een van 's konings verwanten (‘des concinc
maech van Ingelant’, I 3550) - van plan is op slinkse wijze de heerschappij in
Engeland te veroveren (‘met verraetnesse Ingelant wilde met hem trecken’, titel c.
I 47). Om dit te bewerkstelligen koopt hij met giften de trouw en genegenheid van
de Engelse baronnen (I 2660-80, 3566). Noch Edward, noch diens moeder (die vrij
26
plotseling geïntroduceerd wordt) begrijpen wat er gaande is (I 3560-63). Velthem
maakt geen geheim van zijn verontwaardiging over deze schandalige handelwijze
(‘te siere scande’, I 3549). Telkens weer uit hij zijn afkeer van zoveel
27
onbetrouwbaarheid. In een terzijde doet hij een beroep op God om dit verraad te
straffen: ‘Ay God! dor uwe doget goet / Loent dese valscheit met uwer welt’ (I
3595-96).
Edward wordt steeds beschreven als heel jong: ‘clene’ (I 2684), ‘dat cint’ (I 3745),
een ‘cnape’ (I 3632, 3644), ‘jonc’ (I 3553). Hij is de onschuld zelve en vol vertrouwen
in de goedheid van zijn medemensen. Hij heeft een goede band met zijn moeder,
die even goedhartig en vol vertrouwen is als hij en de wereld ‘sonder quaet, sonder
vrese’ (I 3627-28) tegemoet treedt. Nadat ze op brute wijze is lastiggevallen door
aanhangers van Montfort, vlucht ze naar Vlaanderen. Daar maakt ze zich ernstig
zorgen over haar zoon, die nu geheel alleen en onbeschermd is overgeleverd aan
de kwalijke bedoelingen van ‘die felle entie quade Her Symoen’ (I 3729-30). Velthem
benadrukt de afstand en de onmogelijkheid om haar zoon met raad en daad terzijde
te staan door herhaaldelijk de zinsnede ‘dus lach si daer’ (I 3743, 3746, 3753, 3757)
te gebruiken.
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We zien hier het verraad van kinderlijke en vrouwelijke onschuld en een jongen die
in groot gevaar is zonder dat iemand hem te hulp kan komen. Zijn vader, zo had
Velthem al in een eerder hoofdstuk vermeld, is ‘out ende oec ongesont’ (I 2652),
en heeft om die reden alle macht aan Montfort overgedragen (I 2656-59).
Edward wordt door Montfort uitgenodigd naar diens kasteel in Leicester te komen
voor een feest (I 3692). Edward gaat met graagte en vol vertrouwen op de uitnodiging
in, maar wordt, zodra hij de hal van het kasteel binnenkomt, gevangen genomen.
Met deze schending van de regels van ridderlijke gastvrijheid geeft Montfort blijk
van grote grofheid. Velthems publiek was zonder twijfel op de hoogte van de regels
die de ontvangst van gasten en het gedrag van gasten en gastheer regelden, zoals
28
die bijvoorbeeld worden uitgelegd en becommentarieerd in de Roman van Walewein
29
en etiquetteboeken als Het Boekje van Goede Zeden. Ook het voorstel dat Montfort
Edward doet, getuigt van 's mans algehele gebrek aan scrupules. Als Edward afstand
doet van de kroon, zal Montfort zorgen dat het hem aan niets ontbreekt: ‘gevraget
(...) Of hi tconincrike op wilde geven: / So mochti vrolike leven’ (I 3699-3701).
Gelukkig is Edward niet alleen vol vertrouwen, maar ook slim. Hij broedt een
ontsnappingsplan uit, waarbij hij wordt geholpen door een van Montforts zonen, die
30
zich schaamt voor zijn vaders gedrag. Op een dag vraagt Edward of hij Montforts
paarden eens mag berijden. Dat wordt toegestaan, en Edward probeert ze één voor
één, waarbij hij ze hard laat werken. Het paard dat zijn kennersoog als het snelste
heeft onderscheiden, bewaart hij tot het laatst. Als hij tenslotte is opgestegen, geeft
hij het dier de sporen en gaat ervandoor. Niemand kan hem achtervolgen, want de
overige paarden zijn nog niet hersteld van Edwards eerdere rijproeven (I 3755-3832).
Als moeder en zoon weer verenigd zijn, neemt Edward met harde hand wraak op
zijn moeders belagers. Mededogen is hem vreemd. Het is duidelijk dat Velthem
deze hardheid als een positieve eigenschap ziet (I 3833-94).
Na het verhaal over de listige ontsnapping uit gevangenschap vervolgt Velthem
zijn relaas met de slag bij Evesham. Daar verslaat Edward Montfort op het slagveld
door de earl of Leicester uit de wagen te trekken, waarin hij het slagveld was
opgereden. Velthem maakt dus melding van slechts één veldslag - de tweede, bij
Evesham, die Montfort noodlottig zal worden. De veldslag bij Lewes, waar Edward
gevangen werd genomen, is vervangen door de uitnodiging voor het feest op
Montforts kasteel, hetgeen uitloopt op Edwards gevangenneming. Met de dood van
Montfort eindigt het verhaal van de ‘discort’ in Boek I; in Boek II wordt de draad weer
opgepakt als Edward tegen Cornwall, Montforts bastion, ten strijde trekt.
De Edward die we hier zien is niet langer een vrolijke, argeloze jongen, maar
iemand die gedreven ten strijde trekt, vol zelfvertrouwen en overtuigd van zijn gelijk,
iemand ook die niet gehinderd wordt door gevoelens van medelijden met de
tegenstander. Hij is niet langer een ‘cnape’, maar ‘die coninc Edeward’ (II 917), een
krachtige leider die door zijn doortastend optreden rust en vrede brengt, ‘pays ende
vrede allen lieden’ (II 1057). Velthem somt zijn daden en capaciteiten als volgt op:
‘Sekerleken men magen wel gomen / Den besten enen die nu leeft, / Na dat hi
gedaen nu heeft’ (II 1069-71). ‘De beste man die nu leeft’, dat wil zeggen, op dit
moment in het verhaal.
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De orde is hersteld, en Edward treedt in het huwelijk. Velthem vervolgt met een
uitgebreid verslag van het huwelijk en de festiviteiten daarom heen. Een onderdeel
hiervan is de Ronde Tafel waar men zich zeshonderd jaar later nog het hoofd over
zou breken. Edward neemt de identiteit van koning Arthur aan, enkele leden van
zijn gevolg worden Lancelot, Perceval en Walewein en andere beroemde tafelridders.
Eerst wordt er een toernooi gehouden (‘starke joeste’, II 1219). Daarna komen er
in de loop van de maaltijd, telkens als Arthur verklaart dat hij geen hap meer eet tot
er iets wonderbaarlijks gebeurt, vreemde wezens binnen die zó uit een ridderroman
weggelopen lijken te zijn. Vooral ‘ene lelike creature’ (II 1458) baart opzien en
afgrijzen. (In een terzijde verklapt Velthem in zijn onschuld dat het een verklede
ridder is!) Deze vreemde figuren verdwijnen niet voordat ze eerst aan Edward/Arthur
en zijn hof, en daarna aan elk van de drie hierboven genoemde ridders een opdracht
hebben gegeven. En zo verloopt alles ‘recht na Arthurs wise’ (II 1262). Hiermee is
het festijn echter niet over, want nu moeten de opdrachten nog uitgevoerd worden.
Het betreft in alle gevallen het consolideren van de macht van de koning in afgelegen
gebieden: Cornwall, Wales, Ierland. Veelal wordt aangenomen dat Velthem Ierland
en Schotland door elkaar haalde - ‘a bit of knowledge which was true for the Dark
Ages [carried] over into the thirteenth century’, zoals Loomis het formuleert (1953:
119). Tenslotte was Edward een groot deel van zijn leven bezig Schotland aan zich
te onderwerpen, en is hij nooit in Ierland geweest. Gezien het feit echter dat we in
deze Arthuriaanse passages niet te maken hebben met historische werkelijkheid,
zal ik ‘Ierland’ handhaven.
Na het diner, voordat iedereen op weg gaat om de opdrachten uit te voeren, houdt
Edward een toespraak, waarin hij de nadruk legt op de noodzaak elkaar wederzijds
met daadwerkelijke hulp en goede raad te steunen, waarbij trouw aan de koning
altijd voorrang heeft boven trouw aan familieleden. Edward voorziet namelijk dat
sommige mannen tegen ‘jegen haers selfs mage’ (II 1598) ten strijde zullen moeten
trekken (II 1594-1610).
Aan het eind van zijn toespraak verklaart Edward dat hij zijn ridders zal vergezellen
op hun tocht, omdat Arthur dat ook altijd had gedaan (II 1425-35). Dit is een vreemde
opmerking, waar ik op terugkom. Om te beginnen rijdt men naar de stad Cornwall,
om af te rekenen met Montforts aanhangers in die stad. Dit is Waleweins opdracht,
en Edward maakt kenbaar dat, hoewel hij in de buurt is, hij geenszins van plan is
zich met Waleweins opdracht te bemoeien - hij zal uitsluitend advies geven.
Uiteindelijk geeft de stad zich over zonder bloedvergieten.
Ook de tweede opdracht heeft zijn wortels in de strijd tussen Edward en Simon
de Montfort (II 1913). Hier levert men gezamenlijk strijd in Wales tegen
Montfortiaanse aanhangers. Zij worden verslagen door de ‘heren vander tavelronden’
die ‘holpen den coninc met vasten moede / So dat daer verginc tongoede’ (II
1955-60). Edwards doel is bereikt: hij heeft wraak kunnen nemen (II 1970-74), iets
dat waarschijnlijk een groot deel van zijn gehoor met genoegen en instemming
31
vervulde.
Vervolgens steekt het gezelschap over naar Ierland (II 1976-77), waar de koning
opnieuw duidelijk maakt dat hij zijn ridders niet in de weg wil staan. Dit keer is het
Lancelot die zijn opdracht moet vervullen (II 1983-86). Aangezien de koning van
Ierland is gevlucht, wordt de veldtocht letterlijk ‘sonder slach ende sonder stoet’ (II
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2009) gewonnen. Tot slot begeeft men zich naar Leicester, waar Edwards
tegenstanders zich verschanst hebben in het kasteel, met uitzondering van twee
personen die Edward de sleutels willen overhandigen. Maar Edward schuift Perceval
naar voren: ‘Hi dede Perchevalen vore in gaen, / Want dit was sijn avonture’ (II
2036-37). Het is ook Perceval, niet Edward, wiens verantwoordelijkheid het later is
om recht te spreken over de twee mannen.
Het is opmerkelijk dat Velthem Edward/Arthur zijn ridders laat vergezellen op hun
tocht; als liefhebber van Arthuriaanse ridderromans moet Velthem toch geweten
hebben dat Arthur juist altijd aan het hof blijft wachten op de terugkeer van de ridder
die het avontuur tegemoet is gereden. Hij zal echter bekend geweest zijn met een
ander verhaal, waarin Arthur ook een actieve rol speelt: Maerlants Torec, dat een
plaats heeft gekregen in Velthems Lancelotcompilatie. In Torec wordt Arthur
gepresenteerd als een koning die zo sterk en onverslaanbaar is in de strijd dat hij
zich juist om die reden meestal afzijdig houdt; zijn ridders moeten ook een kans
krijgen! Zoals Frits van Oostrom opmerkt, lijkt het erop dat de actieve rol van de
koning uiterst belangrijk was voor Maerlant om ideële redenen: de ridders mochten
32
niet te vaak met koninklijke eer gaan strijken. Het ziet ernaar uit de Velthem hier
eenzelfde soort vrijheid neemt als Maerlant eerder had gedaan waar het de
traditionele rol van koning Arthur betreft, doch met een belangrijke variatie; in de
Voortzetting is Arthur noch roi fainéant, noch roi sans pareil, maar een koning die
wijze raad en leiding geeft aan zijn ridders en ze tegelijkertijd vrij laat in hun handelen.
Na al deze ridderlijke episodes kan dan eindelijk, volgens Velthem, een punt gezet
worden achter de controverse tussen Edward en Simon de Montfort, omdat alle
tegenstanders van Edward en medestanders van Montfort onschadelijk zijn gemaakt,
zelfs in afgelegen streken (II 2059-62). Velthem schrijft het gunstige verloop van de
gebeurtenissen toe aan Edwards ‘behindicheden’ en ‘wijsheden’ (II 2063-64). ‘Nu
es die coninc een blide man’ (II 2059) verklaart hij; er wordt nog wat feestgevierd,
en, als de gasten vertrekken, bedankt de koning hen nogmaals hartelijk voor hun
hulp: ‘Doe dancte die coninc die daer waren, / Dat hem dus stonden bi’ (II 2102-3).
De episodes die hier zijn besproken staan her en der verspreid in boek I en II,
vaak gescheiden door verhalen over andere zaken. Niettemin vormen ze een
coherent geheel, zoals duidelijk wordt uit Velthems verbindende versregels. Aan
het einde van de Engelse episodes in boek I geeft Velthem aan dat er nog een
vervolg te verwachten is: ‘Noch seldi horen wel hier naer’ (I 3964). Vervolgens, bij
de hervatting in boek II, wijst Velthem even terug met de regels ‘Gi hebt gehord wel
dat discord / Hier vore in dit eerste boec’ (II 919-20). De beloftes die gedaan zijn
tijdens de Ronde Tafel, inclusief de campagnes die daarop volgen, worden verbonden
door de regels ‘Ghi hebt wel hier vor gehort / Hoe dese dinge sijn comen vort / Van
Edeward den coninc...’ (II 1793-95). Deze campagnes worden ook weer expliciet
door Velthem verbonden met het verhaal van de strijd tussen Edward en Montfort
(II 1913, ‘doen hij twiste jegen Simone’), waardoor het doel van de veldtochten
duidelijk is: het afronden van lopende zaken. Dat voor Velthem al deze brokstukken
tekst - verhalen over Edward en Montfort, verhalen over de Ronde Tafel, én de
verhalen over de diverse daarop volgende tochten - bij elkaar horen blijkt ook uit
zijn
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slotopmerking. Het hele scala aan Engelse en Arthuriaanse episoden in de twee
boeken eindigt met de woorden:
Nu latic bliven hier af die tale,
Ende late den coninc met gemake:
Want hi had nu al sine sake
Gehent ende al sijn discort
Van heren Simone van Monfort.
(II 2110-14)

De nadruk in de passages waarin van de wapenfeiten van Edward en zijn
Arthuriaanse ridders wordt verteld, ligt zonder uitzondering op het belang van
samenwerking. Alleen door met elkaar één doel na te streven is het mogelijk dit
doel te bereiken. Dit doel is geen persoonlijk gewin of individuele glorie, maar niets
minder dan het algemeen belang. Tijdens de veldtochten is de koning weliswaar
een belangrijk persoon, maar hij dient zijn ridders de ruimte en de mogelijkheden
te bieden om zich te bewijzen. Hij behoort altijd klaar te staan met advies, en hoewel
de strijd soms gewonnen wordt doordat zijn reputatie hem vooruit is gesneld, komt
hij niet tussen de ridder en diens opdracht. Van hun kant respecteren zijn ridders
zijn koninklijk gezag en zijn ze bereid zich daaraan te onderwerpen, terwijl ze niet
bang zijn op eigen verantwoordelijkheid te handelen.
Op deze manier ontstaat in deze reeks episodes een illustratie van heel
verschillende verhoudingen tussen een vorst en zijn onderdanen. In de episodes
die de interactie tussen de, volgens Velthem, nog jonge en onervaren Edward en
Simon de Montfort tot onderwerp hebben, zien we hoe een landgenoot (opnieuw,
volgens Velthem) en familielid van de koning verraad pleegt en onrust zaait. Dit is
een man die gehouden is de koning te steunen in diens territoriale ambities, en die
niet de macht aan zich hoort te trekken; een man die bij afwezigheid of ziekte van
de koning als een verantwoordelijk regent zou moeten optreden, in plaats van een
onschuldig kind gevangen te nemen; een man ook die vrouwen zou moeten
beschermen, in plaats van toe te staan dat ze in het openbaar worden lastiggevallen.
Simon de Montfort streeft naar individueel gewin en onttrekt zich in Velthems verhaal
aan zijn feodale plicht om de koning militair te steunen. Bovendien had hij een
dubbele plicht: de koning was niet alleen zijn soeverein, maar bovendien zijn ‘mage’
(t.w. zwager). Velthem biedt zijn publiek derhalve een uiterst koningsgezinde
interpretatie van het conflict en een ééndimensionaal negatief portret van Simon de
Montfort.
Dat dergelijk verwerpelijk gedrag alleen maar tot rampen kan leiden, wordt door
Velthem duidelijk gemaakt door zijn verwijzingen naar voortekenen (II 65-84). Tijdens
Edwards gevangenschap verschijnt er een komeet aan de hemel, er heerst
hongersnood en ‘groete sterfte van lyeden’ (II 77), noodweer veroorzaakt
schipbreuken en overstromingen. Dit alles, zegt Velthem, was het gevolg van het
feit dat Edward gevangen zat.
In het tweede deel van het verhaal, nadat Montfort op het slagveld is gestorven,
heerst eenheid en harmonie. Zij die dat verdienen, worden gestraft, en er heerst
overal vrede. De koning is gul en gastvrij, en betoont zich een uitstekend leider die
ook anderen een kans geeft zich te bewijzen en eer te behalen in de strijd. Het hele
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cluster van episodes dat hier is besproken, inclusief de Arthuriaanse secties, is in
feite niet minder dan een door veel actie verhulde verhandeling over koningschap.

Brabant rond 1315
Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Velthems episodes over de
wederwaardigheden van Edward I met enerzijds Simon de Montfort en anderzijds
de anonieme, van een tijdelijke Arthuriaanse identiteit voorziene ridders uit zijn
gevolg, het Brabantse publiek om meerdere redenen zal hebben geboeid. Het
Brabantse hof onderhield nauwe banden met het Engelse; Jan II, hertog van Brabant,
was zelfs getrouwd met een dochter van Edward I, die enkele malen een bezoek
33
bracht aan het hertogdom. Het lijdt geen twijfel dat men zeer veel belangstelling
zou tonen voor verhalen over het Engelse verleden, waarbij Arthurverhalen ook op
een goed onthaal konden rekenen. Hierbij dient bovendien te worden aangetekend
dat er een opvallende parallel te ontwaren valt tussen de gebeurtenissen zoals
Velthem ze beschrijft in Engeland en de eigentijdse, Brabantse, situatie.
Als Lodewijk van Velthem op 14 augustus 1316 de laatste zinnen schrijft van zijn
Voortzetting van de Spiegel historiael, heeft zich in de vier voorafgaande jaren in
het hertogdom Brabant een grote politieke, economische en dynastieke crisis
afgespeeld. Hertog Jan II was op 27 oktober 1312 aan een nierziekte overleden
(symptomen en behandeling worden door Velthem vermeld (VI 145-222)). Op dat
moment was zijn opvolger - Jan III - twaalf jaar oud. Deze verbleef, met zijn vrouw,
in Frankrijk, waar hij was opgevoed, en keerde in mei 1313 terug naar Brabant.
Jan II had vóór zijn overlijden twee regenten aangewezen die zijn nog niet
regeringsbekwame zoon moesten steunen. Daar werd later een derde regent aan
34
toegevoegd, Jan III's schoonvader Lodewijk van Evreux. Dit (aangetrouwde)
familielid van Jan III zou gaandeweg een dominante rol gaan spelen; privileges
35
werden in juni-juli 1314 door hertog Jan verleend met de toestemming van Evreux.
De desastreuze financiële nalatenschap van Jan II zorgde voor grote problemen;
vooral de Brabantse steden en kooplieden waren gedupeerd, omdat hun goederen
overal in Europa geconfisceerd werden om zo de schuldeiser schadeloos te stellen
36
voor de onbetaalde schulden van wijlen de hertog. Aangezien de steden er weinig
vertrouwen in hadden dat de regenten hun belangen optimaal zouden behartigen,
werd een stedelijke regentschapsraad geïnstalleerd in augustus 1314. Daarmee
was de rol van de regenten uitgespeeld. Zoals Avonds benadrukt: ‘Het waren dus
de steden, met Leuven voorop, die van 1314 tot 1320 Brabant regeerden. In ruil
37
voor deze machtsovername verleenden zij de hertog een ruime bede’. Velthem
formuleert het als volgt: ‘Ende daer soudensi [de steden] af geven dan / Den hertoge
sinen cost vordan’ (VI 535-36). Hierbij moet worden aangetekend dat de steden
zich niet tégen de hertog keerden, maar men vreesde dat hij als minderjarige zou
worden misleid door zijn raadgevers voor wie de stedelijke belangen wellicht minder
zwaar wogen dan die van henzelf. Men hield de omgeving van de hertog
verantwoordelijk, niet de nog zeer jonge hertog zelf. Het gezag bleef formeel berusten
38
bij de hertog.
Velthem geeft in zijn commentaar op de gebeurtenissen tussen 1314 en het
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moment waarop hij zijn Voortzetting beëindigt, blijk van wantrouwen jegens de
steden, die, zijns inziens, de macht van de hertog op ongeoorloofde wijze kortwieken.
‘Ay, onselege comenscap’, klaagt hij,
...laet uwen here sine vrihede
Ende haeldt u comenscap in ander stede!
Ende woudijs geloven sekerlike,
U stede sijn nu alte rike.
(VI 1945, 1953-56).

Een overeenkomst tussen de gebeurtenissen in Engeland rond 1265 zoals die in
Velthems Voortzetting worden weergegeven en de gebeurtenissen in Brabant op
het moment dat Velthem over Simon de Montfort en Edward I schrijft, dringt zich
onherroepelijk op. In beide gevallen hebben we een zeer jonge machthebber die
onder invloed staat van een familielid dat zijn invloed ten goede of ten kwade kan
aanwenden. In het geval van Edward lijkt een kunstgreep toegepast: zoals gezegd
was Edward een volwassen man ten tijde van zijn connecties met Simon de Montfort.
Het feit dat hij door Velthem wordt gepresenteerd als een onschuldig, argeloos kind
maakt de parallel met Jan III zeer sterk. Er is geen reden om aan te nemen dat
Lodewijk van Evreux, Jans schoonvader, een even malicieuze invloed kan worden
toegedicht als aan Montfort wordt toegeschreven door Velthem. Lodewijk van Evreux
wordt door Velthem overigens in het geheel niet genoemd. Veeleer gaat het er
Velthem waarschijnlijk om in zijn Voortzetting een voorbeeld te geven van de gevaren
die schuil gingen in een situatie die veel overeenkomsten vertoonde met de
contemporaine politiek-dynastieke toestand.
Zonder te willen suggeren dat de Voortzetting door Velthem is opgezet als een
sleutelroman, kan met redelijke zekerheid gesteld worden dat het de politieke
problemen van Velthems eigen omgeving waren die het verhaal over Simon de
Montfort en Edward I kleurden, waarbij de Arthuriaanse episoden dienden als kleurig
verpakte verhandeling over hoe de ideale relaties tussen heerser en ridders hoorden
te zijn. Zoals we hebben gezien, benadrukt Velthem dat een goede koning wijze
raad geeft en, zonder dat hij afstand doet van zijn macht of de leiding uit handen
geeft, zijn getrouwen een grote mate van vrijheid van handelen gunt. Daarbij stelt
Velthem expliciet dat hulp aan de koning voorrang heeft boven alles, zelfs boven
hulp aan familieleden, een opmerking die overigens niet door een verhaalepisode
wordt geïllustreerd. Wellicht was hier iets duidelijk voor het publiek dat thans duister
blijft. Elke inperking van de macht van de koning wordt betreurd en afgekeurd.
Avonds heeft in zijn studie van de crisis na de dood van Jan II benadrukt dat van
1314 tot 1320 een fundamenteel ideologisch conflict aan het daglicht treedt tussen
de hertog en de steden, en hun respectieve aanhangers: ‘Het is een botsing tussen
dynastiek-patrimoniaal denken enerzijds en een opvatting van de politieke
samenleving waarbij het Algemeen Belang ten allen tijde centraal dient te staan,
39
anderzijds’. De uiterste consequentie van de als tweede genoemde opvatting is
natuurlijk dat men gerechtigd is een machthebber opzij te schuiven als blijkt dat hij
niet in staat is dit Algemeen Belang te dienen.
In Avonds' termen zou men kunnen zeggen dat Lodewijk van Velthem in de
Engelse episodes van zijn Voortzetting een dynastiek-patrimoniaal denkpatroon
aan de dag
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legt; in zijn optiek is het juist de continuïteit van de dynastie en alle hiermee van
oudsher verbonden rechten die het Algemeen Belang waarborgt. Zelfs een zeer
jonge koning is een koning en dient als zodanig te worden gerespecteerd en gediend.
Is dit het geval, en wordt de koning geholpen ‘met vasten moede’, dan keert alles
als vanzelf ‘tongoede’. Het gevaar schuilt in inperking van de macht en invloed van
de rechtmatige machthebber.
Lodewijk van Velthem lijkt in zijn Voortzetting op getrouwe wijze verslag te doen
van gebeurtenissen die zo'n vijftig jaar eerder hadden plaatsgevonden. De analyse
van de wijze waarop de diverse sleutelfiguren in dit verslag worden weergegeven,
in combinatie met gegevens over politieke verwikkelingen van zijn eigen tijd, maakt
echter duidelijk dat Velthem méér beoogde dan een getrouwe weergave van
historische gebeurtenissen. De hier besproken episodes dienen ter illustratie van
de politieke waardepatronen die Velthem aanhangt en propageert.
Eerdere onderzoekers hebben reeds gewezen op de mogelijkheid dat, onder de
historische of Arthuriaanse oppervlakte, bij Velthem veel complexere thema's
aanwezig zijn. In 1913 eindigde G. Huet zijn artikel over de Arthuriaanse traditie
zoals die in de Voortzetting doorschemert, met de wijze woorden dat de fictieve
elementen die Velthem op persoonlijke titel toevoegt de waarde van het werk
geenszins aantasten, omdat juist de vrijheden die hij zich veroorlooft van belang
40
zijn ‘pour l'étude de l'esprit humain, comprise d'une façon philosophique’. Wat dan,
meer concreet, Velthems ‘esprit humain’ omvat, heeft A.L.H. Hage de laatste jaren
duidelijk gemaakt. In een artikel uit 1994, en in een nog te verschijnen artikel in de
Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek, heeft deze historicus en Velthem-kenner
benadrukt dat Velthem in zijn wereldkroniek niet uitsluitend als ‘iemand met een
“wereldse” levensopvatting’, dat wil zeggen als een exponent van een typisch
ridderlijk-hoofse mentaliteit moet worden beschouwd, zoals op grond van Velthems
41
Arthuriaanse belangstelling wel gedaan is. Volgens Hage spelen eschatologische
42
of apocalyptische thematiek een grote rol in de Voortzetting. Dat Velthem blijk
geeft van een diepgaande belangstelling voor zaken als goed koningschap evenals
van een traditioneel-conservatieve opvatting hierover, bleek bovendien uit Velthems
beschrijving van Hendrik VII, die door Hage aan een nader onderzoek is
43
onderworpen.
Lodewijk van Velthem biedt zijn toehoorders een aantrekkelijk en gevarieerd
verhaal dat zich gedeeltelijk overzee, in het Engeland van een vijftig jaar eerder,
tussen circa 1260 en 1265, afspeelt. Rond de historische hoofdpersonen in dit
verhaal was in de loop van deze periode reeds een dicht web aan verhalen geweven,
en Velthem voegt hier nog een aantal verhaaldraden aan toe. Men zal met
buitengewone belangstelling naar de Engelse episodes hebben geluisterd, vanwege
de verbondenheid met Engeland, de algemene interesse in Arthurstof, en, niet in
het minst, de overeenkomst met de eigentijdse politieke verwikkelingen. Velthem
nam de lange passages over de confrontatie tussen Simon de Montfort en Edward
I en de daaropvolgende Arthuriaanse festiviteiten niet op ter wille van het historisch
accurate verslag, maar om door middel van het verhaal waarin deze legendarische
mannen optreden, zijn mening duidelijk te maken over zaken die grote contemporaine
relevantie hadden.
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Aangeboden in een aantrekkelijke verpakking, vol actie, wraak en Arthuriaanse
verkleedpartijen, leverde Velthem op deze wijze zijn visie op koningschap en
machtsverhoudingen.

Adres van de auteur: Vanvitelliweg 35, NL-5624 KJ Eindhoven
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Voortzetting hebben beziggehouden, hebben over het algemeen geen hoge dunk van Velthems
capaciteiten. Dit kwam duidelijk naar voren in een aantal bijdragen tijdens een aan Velthems
Voortzetting gewijde workshop tijdens de Medieval Chronicle Conference in Driebergen in juli
1996. Het ligt in de bedoeling dat deze bijdragen gepubliceerd zullen worden onder redactie van
A.L.H. Hage.
13 Edward wordt in de Engelse historiografie meestal aangeduid als The Lord Edward of Lord
Edward (zie Prestwich 1988: 12 n.36) zolang hij troonopvolger is. Aangezien de twee periodes
bij Velthem nogal door elkaar lopen, zal ik het in dit artikel steeds hebben over Edward I.
14 Recente publicaties hierover zijn Carpenter 1991, J.R. Maddicott 1994, en Valente 1995. Zie
ook Powicke 1947, vol. II: 411-456; Prestwich 1988: 24-65.
15 The Chronicle of Melrose, ed. A.O. and M.O. Anderson (1936), p. 127, geciteerd door Carpenter
1991: 4, n.8.
16 Claire Valente (1995) geeft een goede opsomming van de tegenstellingen die Montfort in zijn
persoon verenigde. Hij was, zegt ze, ‘...a paradox. A Frenchman by birth, he headed a movement
which tried to prevent aliens (those not-native Englishmen) from gaining prominence in English
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government. The brother-in-law of Henry III, he imprisoned the king for a year and ruled in his
name. He suffered a traitor's mutilation, yet Stubbs considered him the personification of loyalty
to true English values. Excommunicated both before and after his death, peasants prayed to
him for miracles, and clerics, in defiance of papal orders, preached his saintliness’ (p. 28).
Zie Valente 1995: 29.
Het graf was leeg; het lichaam was op last van de koning verwijderd om een eind te maken aan
de verering (Valente 1995: 29-30).
Zie Valente 1995: 42-43. Tot het begin van deze eeuw werd aan het water dat ontsprong aan
een bron op de plaats waar Simon de Montfort het leven zou hebben gelaten een geneeskrachtige
werking toegeschreven, vooral bij oogziekten. Claire Valente, die kennelijk is gaan kijken, merkt
op dat deze bron verworden is tot niet meer dan een modderpoel (Valente 1995: 31 en n.18).
Zie Valente 1995: 33-38.
Pierre de Langtoft's Chronicle, ed. Wright (1866), vol. II: 138-141. Zie ook Summerfield 1998:
32.
Robert Mannyng's Chronicle, ed. Idelle Sullens (1996): 619-25. Zie ook Summerfield 1998: 164,
266 (Montfort) en 193-209 (Mannyng's publiek).
Uitgebreid verhaald door Velthem, II 2499-2894. Edward is nooit als koning naar het Heilige
Land getrokken, zoals Velthem veronderstelt, uitsluitend als kroonprins.
Zie Summerfield 1998: 187.
Deze activiteit gaf aanleiding tot spotliedjes in het Schotse kamp, waarop de Engelse zijde weer
revancherende versies maakte. Zie Summerfield 1997.
‘Nu was die zone metter moeder, / Die hier af ne was niet te vroeder, / Noch en pensde niet om
dat / Dat hem her Symoen was gehat’. (I 3560-63).
Montfort heeft ‘heymelike ende met liste’ (I 3590) ‘valsceit’ (I 3582, 3596) in de zin en bereikt
zijn doel ‘met behindicheiden groet’ (I 3594).
Penninc, ed. Johnson 1992: xix-xxi.
Zie Meder 1988: 27-33, 48-55, 90-96. Zie ook het hoofdstuk ‘The Conventions of Hospitality’ in
Putter 1995: 51-99. Ad Putter merkt terecht op dat ideeën over etiquette (in dit geval gastvrijheid)
net zo goed worden verspreid door fictionele als door didactische werken.
Montfort had wel een aantal zoons, die met hem ten strijde trokken, maar geen van deze mannen
heette William.
Over de honger van het publiek in Maerlants tijd naar verhalen over wraak, zie van Oostrom
1996, 253-6.
Zie Van Oostrom 1996: 130-32, 250.
Velthem vermeldt het huwelijk van Jan II met Edwards dochter in Boek III 2887-93, en het verblijf
van Edward in Vlaanderen in III 2911-68.
Het betreft Floris Berthout, heer van Mechelen, en Geraard V, graaf van Gulik. Jan II was al wel
getrouwd, met Maria van Evreux. Als gevolg van zijn huwelijkse staat was hij in civielrechtelijke
zin handelingsbevoegd. De normale meerderjarige leeftijd was 14-15 jaar. Lodewijk van Evreux,
Jan's schoonvader, wordt ‘op een niet nader te bepalen ogenblik’ (p. 32) aan de twee regenten,
t.w. Gulik en Berthout, toegevoegd (Avonds 1984, 17-34).
Zie Avonds 1984: 32; zijn cursivering.
Dit is uiteraard een simplificatie van complexe materie. Zie Avonds 1984, 34-75.
Avonds 1982: 454; zie ook Avonds 1984: 55-65.
Zie Avonds 1984: 36.
Avonds 1984: 76.
Huet 1913: 196-97.
Zie Hage 1994: 214.
Hage 1994: 215.
Zie Hage, nog te versch.
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A. Maljaars
Nieuw licht op het dichterschap van het Wilhelmus?
Naar aanleiding van E. Hofman: Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn
dichters en C. Free: Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter
van het Wilhelmus.
Abstract - In this article two publications are reviewed which presume to shed new
light on the authorship of the Dutch national anthem, the Wilhelmus. One offers the
thesis that two poets were involved in the composition of the present-day version
of the poem; the other presents a new candidate on the basis of an authorial profile.
Whether there is any new light in this is doubtful.
Het Wilhelmus-onderzoek zit niet stil. Recent verschenen er twee publicaties die
nieuw licht willen werpen op de auteurskwestie. De ene komt met de theorie dat er
meer dan één dichter aan de wieg van ons volkslied gestaan heeft en de andere
presenteert een volstrekt nieuwe kandidaat voor het dichterschap. Reden genoeg
om na te gaan of ze ons verder brengen op de weg naar het definitieve antwoord
op de vraag: Wie was het?

Een nieuwe Wilhelmus-tekst
In de KB in Den Haag bevindt zich een exemplaar van de verhandeling van G.I.
Gales over het Wilhelmus uit 1795 (signatuur: 68 B 4) dat met wit doorschoten is,
1
waarop door een anonymus handgeschreven aantekeningen zijn aangebracht. Die
aantekeningen bevatten naast commentaar op Gales' verhandeling drie stel varianten
op diens versie van het Wilhelmus, aan een van de latere Geuzenliedboeken
ontleend. Eén stel varianten betreft de tekst van Valerius, een ander die uit het
2
Geuzenliedboek van 1581, het derde een Wilhelmus-tekst waarvan de anonieme
auteur zegt dat hij hem is tegengekomen in een oude bundel met handschriften in
folio, Nederlandtsche Oudheden, een bundel die volgens hem vele andere merkwaar-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

18
dige geschiedkundige stukken bevat, maar geen latere dan van 1603.
Hs. 68 B 4 van de KB bevat naast het doorschoten exemplaar van Gales ook een
papier in kwarto, waarop door dezelfde hand de Wilhelmus-tekst van 1581 volledig
uitgeschreven is, met daarnaast in twee kolommen de varianten daarop uit de tekst
van Valerius en die uit het genoemde Nederlandtsche Oudheden. Die laatste kan
derhalve aan de hand van twee volledige Wilhelmus-teksten vrij gemakkelijk
3
gereconstrueerd worden. Dan blijkt hij van de ons bekende tekst behoorlijk af te
wijken. Om te beginnen ontbreekt de strofe die begint met de woorden Edel en
Hooch gheboren. Vervolgens, de rest van de strofen staat in een andere volgorde,
nl. ten opzichte van 1581 in de volgende: 1, 2, 3, 4, 10, 8, 11, 12, 9, 6, 7, 13, 14,
15. Het acrostichon ontbreekt dus. En in de derde plaats vertonen ongeveer 50
regels een qua spelling of qua bewoordingen andere tekst. Alles bij elkaar hebben
we derhalve in de door de anonymus genoemde Nederlandtsche Oudheden met
een geheel eigen versie van het Wilhelmus te maken. Jammer dat dit handschrift
tot nog toe spoorloos is.
E. Hofman heeft aan de Wilhelmus-tekst in de Nederlandtsche Oudheden de
status gegeven van de oorspronkelijke versie van ons volkslied, de oertekst. In zijn
Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters lanceert hij een geheel nieuwe theorie
over de oorsprong van ons volkslied. Zij komt hierop neer dat de Wilhelmus-tekst
uit de Nederlandtsche Oudheden geschreven is in 1569, door een tamelijk onervaren
dichter, maar dat iemand anders er enkele jaren later, met propagandistische
bedoelingen, de ons bekende 15-strofige acrostichontekst van gemaakt heeft, door
er één strofe aan toe te voegen en de rest in een andere volgorde te dwingen.
Daarbij moest, om aan de letters WILLEM VAN NASSOV te komen, soms ook in de
beginregels van diverse strofen een en ander gewijzigd worden. Deze tweede
dichter, die door verschillende wijzigingen in de tekst er ook nog een jambisch
gedicht van maakte, was niemand minder dan Marnix van Sint-Aldegonde.
Het is duidelijk dat dit een ‘revolutionaire’ theorie is. Zij heeft nogal wat
consequenties. Bijvoorbeeld ten aanzien van de structuur: alles wat daarover ooit
is te berde gebracht, verliest zijn waarde. En mijn eigen zorgvuldige analyse van
de verschillen tussen het Wilhelmus en het oeuvre van Marnix blijkt zinloos geweest
4
te zijn, want slechts de vijfde strofe is echt het dichterlijk werk van laatstgenoemde.
Daar komt nog bij dat Hofmans theorie in één klap een eind zou maken aan diverse
tegenstrijdige standpunten in het Wilhelmus-onderzoek. Zag men het Wilhelmus
vroeger vooral als een troost- en afscheidslied, tegenwoordig vrijwel uitsluitend als
een propagandalied, deze tegenstelling kan nu opgeheven worden, want het eerste
slaat op de Wilhelmus-tekst uit de Nederlandtsche Oudheden (in het vervolg: de
NO-tekst), het tweede op de tekst uit 1581 (in het vervolg: de s(tandaard)tekst). We
hoeven ook niet meer te kiezen tussen een datering in 1568/69 of 1571/72, want
beide zijn in Hofmans visie juist: de vroege datering geldt de NO-tekst, de late de
5
Standaardtekst.
Voor ik nu overga tot een weging van Hofmans argumenten en een beoordeling
van zijn gedachtegang, geef ik de complete NO-tekst, zoals Hofman die
gereconstrueerd heeft uit de aantekeningen van genoemde anonymus. De
afwijkingen van de Standaardtekst zijn gecursiveerd.
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1
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet
Mijns vaeders lant getrouwe
Ben ick tot in de doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onbevreest,
Den Edelen Coninck van Spangien
Heb ick altijt gheeert.

2
Al in Gods vreese te leven
Soo heb ick my bedacht,
Daerom ben ick verdreven
Mijn lant in lijden gebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederom keeren
In mijn out Regiment.

3
Lijdt u mijn Ondersaten
Die oprecht zijn van aert,
Godt en sal u niet verlaten
Al sydy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

4
Lijf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn Broeders hooch van Namen
Hebbent u wel bethoont:
Graaf Adolff is ghebleven
In Vrieslandt in den Slach
Sijn siel int eewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

5
Geen dinck doet my erbermen
In mijnder wederspoet,
Dan datmen sus siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat u de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daerop verdencke
Verandert my mijn bloet.

6
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Als David moeste vluchten
Voor Saulus den tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft haer verheven,
Verlost wt alder noot,
Een eeuwich rijck gegeven
In Israel seer groot.

7
Als een prince opgeseten
Met mijnder heeren cracht,
Vanden Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die voor Maestricht lach begraven
Hij vreesden mijn gewelt,
Mijn Ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat Velt.

8
Maer oft den wil des Heeren
Op die tijt hadde geweest,
Dat ick had mogen keeren
Van my dat swaer tempeest:
Maer Godt al van hier boven
Die alle saecken regeert,
Diemen altijt moet loven
En heves niet begeert.

9
Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Princelick gemoet,
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

10
Mijn schilt en mijn betrouwen
Sijt ghy, O Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.
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11
Van alle die my beswaeren,
End mijn Vervolghers zijn,
O Godt wilt toch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Datsy my niet en verrasschen
In haren boosen moet,
Haar handen niet en wasschen
In mijn onnosel bloet.

12
Seer Christelijck is gedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Al wt mijns herten gront,
Dat hij mijn saecken wil reeden,
En mijn onschult doen kont.

13
Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
Uwen herder en sal niet slapen
Al zydy nu verstrooyt:
Die vroom begeert te leven,
Sijn heylich woort neempt aen,
Als vrome kerstenen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

14
Voor Godt wil ich belijden
En zijnder gantscher macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den coninck en heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Majesteyt
Heb moeten openbaren,
Inder gherechticheyt.

Marnix?
Uit de hierboven gegeven samenvatting van Hofmans voorstelling van zaken blijkt
dat zij uit twee onderdelen bestaat. Immers, gesteld dat hij gelijk zou hebben in de
idee dat de NO-tekst de oertekst van het Wilhelmus is en dat iemand anders daaruit
de Standaardtekst met zijn acrostichon geconstrueerd heeft, dan houdt dat niet
noodzakelijk in dat dat Marnix is geweest. Ik begin mijn evaluatie daarom met het
laatste. Volgens Hofman is Marnix dus niet dé auteur van het Wilhelmus. Hij heeft
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slechts, om redenen van propaganda, in 1572 van de NO-tekst de Standaardtekst
gemaakt. Alleen strofe V van de laatste moet derhalve als oorspronkelijk dichtwerk
op zijn naam geschreven worden.
Hofman beroept zich hiervoor in de eerste plaats op het opschrift van de S-tekst.
Niet alleen concludeert hij uit het voornaamwoord in mijnen G. Forsten ende Heeren
dat de maker ervan letterlijk in dienst van Oranje gestaan moet hebben, hij meent
ook dat het opschrift, plus strofe V, plus de verdere tekstwijzigingen, van de S-tekst
een qua bedoeling andere tekst dan de NO-tekst maken. Zijns inziens is het
Wilhelmus door deze toevoegingen en veranderingen van een apologie (inclusief
troost en bemoediging) een propaganda-, een loflied geworden. Zo'n lied was ±
1572 hard nodig voor Oranjes image, en Marnix was toen zijn propagandachef.
In Hofmans ogen is de NO-tekst dus nadrukkelijk geen eerlied. Ik bestrijd dat.
Mijns inziens is het eer-aspect in de NO-tekst volop aanwezig; men kan hoogstens
stellen dat het in de S-tekst versterkt is. Nagenoeg alle eer-elementen die strofe V
van de S-tekst bevat, treft men ook in de andere strofen aan. Hofman miskent
trouwens de aard van het begrip ‘propaganda’ zoals dat in de Wilhelmus-literatuur
gebezigd wordt. Ten onrechte vereenzelvigt hij ‘eer’ met ‘propaganda’ en gaat hij
ervan uit dat er in 1569 aan de Prins niets te eren viel. Ik meen in mijn dissertatie
te hebben aangetoond dat zelfs de S-tekst geen propagandalied in de engere zin
van het
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woord genoemd kan worden, en tevens dat zestiende-eeuwse gelovigen een vorst
na een militair fiasco bleven eren, omdat ze in hem ‘slechts’ een instrument in Gods
6
hand zagen. Het gaat dan ook mijns inziens niet aan om tussen de twee versies
van het Wilhelmus een zodanig verschil in doelstelling te zien, dat het van een
apologie tot een eerlied omgevormd zou zijn.
Het aan het opschrift ontleende argument is dus bepaald niet sterk. Dat geldt
mijns inziens eveneens van het tweede, dat de metriek als uitgangspunt neemt.
Volgens Hofman heeft Otterloo aangetoond dat Marnix binnen een driejambische
context afgebakende anapesten gebruikt als secundaire alternantie, met het effect
van verlevendiging en bewogenheid, de zgn. mensura Aldegondiana. Bovendien
heeft Otterloo laten zien dat er in dit opzicht overeenkomst bestaat tussen het
Wilhelmus en Marnix. Welnu, maar liefst zeven keer komt deze mensura voor in
het gedeelte van het Wilhelmus waarin door de maker van de S-tekst metrische
ingrepen zouden zijn toegepast op de NO-tekst. En van deze zeven komen er niet
minder dan drie voor in strofe V van de S-tekst, de strofe die volledig op naam van
de acrostichonmaker zou staan. Voor Hofman is geen twijfel meer mogelijk: de
‘tweede’ dichter van ons volkslied is Marnix.
In mijn ogen zijn er evenwel diverse redenen om Otterloos ideeën over de mensura
Aldegondiana uiterst kritisch te bezien. Om te beginnen: de enige uitspraak over
deze Aldegondse maat is van de hand van Raphelengius, uit 1606. Deze vermeldt
o.a. dat Heinsius erin excelleert. Maar laat Otterloo nu juist bij Heinsius geen
7
afgebakende anapesten tegengekomen zijn! Hier ontstaat bij mij reeds een dosis
wantrouwen.
Belangrijker nog is het feit dat Otterloo zich wat Marnix betreft uitsluitend baseert
op datgene wat hij van de weergave van diens dichtkunst aantrof in de dissertatie
van Den Besten. Zijn voorbeelden zijn dan ook bijna zonder uitzondering aan Marnix'
Ps. 130 ontleend. Dat is toch wel een smalle basis om bij hem een systematische
variatie van anapesten in een jambisch metrum aan te nemen. Ik heb dan ook een
aantal willekeurige andere psalmen van Marnix (Ps. 1 bijvoorbeeld en de qua
strofevorming vergelijkbare ps. 128) op dit punt onderzocht en daarin nauwelijks of
geen anapesten aangetroffen.
Ik ga nog een stapje verder. Want Otterloo beperkte zich geheel tot de eerste
versie van Marnix' berijming, die uit 1580. Vergelijkt men Ps. 130 uit de versie van
1580 met die van 1591, dan blijkt dat datgene wat men in de eerste als anapestisch
8
zou kunnen lezen, in de laatste veranderd is in een welgevormde jambe. Dat
betekent dat datgene wat in de Psalmberijming van 1580 eventueel als een anapest
te lezen is, door Marnix niet als zodanig is geïntendeerd, maar als een nog niet
perfecte jambe beschouwd moet worden. Met andere woorden: van een bewust
aangebrachte systematische variatie, met iconische functie, is geen sprake. En het
lijkt mij dat Raphelengius in 1606 met zijn uitspraak over de mensura Aldegondiana
moeilijk over Ps 1591 heen op het toevallig voorkomen van wat anapesten in Ps
1580 gedoeld kan hebben. Otterloos theorie over de afgebakende anapest bij Marnix
is aan grondige twijfel onderhevig, zodat ook aan Hofmans beroep op hem weinig
9
waarde gehecht kan worden.
Laat ik er bovendien op mogen wijzen dat ik in mijn dissertatie drie belangrijke
stilistisch-grammaticale verschillen tussen Marnix en het Wilhelmus ontleend heb
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aan strofe V van de S-tekst, de enige strofe dus die volgens Hofman in zijn geheel
uit Marnix' pen gevloeid is. Niet alleen dat Marnix het woord ghepresen onveranderlijk
met enkele e spelt en vreesen of afleidingen daarvan met dubbele e, hij past in zijn
spelling dit onderscheid tussen de zachtlange en scherplange e zo feilloos toe, dat
een dergelijk rijm bij hem nergens aangetroffen wordt. Daar komt het onzuivere rijm
Stam/Man bij en niet te vergeten de syntactische opbouw van deze strofe, die als
10
volstrekt onmarnixiaans beschouwd moet worden. In het algemeen zou ik willen
stellen dat Marnix, gesteld dat hij een tamelijk onbeholpen gedicht als de NO-tekst
had willen omvormen tot een acrostichon, er een beter product van gemaakt zou
hebben dan de Standaardtekst nu is, zonder onzuivere rijmen en soms kreupele
syntaxis.
Op grond van deze overwegingen kan ik niet anders dan Hofmans claim op Marnix
als eventuele omvormer van de NO-tekst naar de Standaardtekst en derhalve als
een van de ‘dichters’ van het Wilhelmus, van de hand wijzen. Er is te weinig voor
en te veel tegen. Te duidelijk is hier sprake van naar Marnix toe redeneren.

De oertekst?
Maar dan nu de hamvraag: Moet de NO-tekst als de oertekst van het Wilhelmus
beschouwd worden? Het valt op dat Hofman er zonder meer van uitgaat dat WALGAAM
NMVSOV (de beginletters van de strofen van de NO-tekst) door iemand anders tot
WILLEM VAN NASSOV gemaakt is. Hij is door deze ‘vondst’ zozeer gebiologeerd, dat
de omgekeerde mogelijkheid door hem niet in overweging genomen wordt. Van
meet af aan staat voor hem vast dat bij de totstandkoming van de Standaardtekst
gebruik gemaakt is van de NO-tekst. De mogelijkheid dat het acrostichon door
verschillende ingrepen geworden is tot WALLG AAM NMVSOV blijft dus geheel buiten
blik. Deze omissie maakt de theorie zwak. Ik zal in het vervolg laten zien dat de
ontwikkeling van de Standaardtekst naar de NO-tekst veel meer voor de hand ligt
en dat de laatste dus eerder als een deformatie van de eerste beschouwd moet
worden.
Eerst wil ik echter bezwaar aantekenen tegen een concreet argument van Hofman
voor de ouderdom van de NO-tekst in vergelijking met de S-tekst. Dat is het
taalgebruik. Op grond van vormen als sydy (NO 3, 4; 13, 4), heves (8, 8), onnosel
bloet (11, 8), kerstenen (13, 7) en Mijns vaeders lant (1, 3), tegenover in de S-tekst
respectievelijk ‘zijt ghij’, ‘heeftet’, ‘onschuldich bloet’, ‘Christen’ en ‘Den Vaderlant’,
komt hij namelijk tot de conclusie dat het woordmateriaal in de NO-tekst archaïstisch
is tegenover dat van de S-tekst en dat de eerste dus ouder moet zijn dan de laatste.
Ik moet zeggen dat hij daarmee de schijn mee heeft. Toch is het niet meer dan
dat. De vormen op -dy zijn anno 1572 helemaal niet ouderwets. De hele zeventiende
11
eeuw komen ze nog voor. Vondel en Bredero gebruikten ze volop; in de
12
Twe-Spraack, bij Hooft en bij Revius treft men ze eveneens aan. Hetzelfde geldt
voor onnosel in de betekenis van ‘onschuldig’. In de zeventiende eeuw is dat nog
volstrekt normaal. De Statenvertalers gebruikten het in Hebr. 7:26 en Rom. 16:19,
13
in het WNT worden voorbeelden gegeven bij Huygens en Cats. Zelf vond ik de
14
combinatie onnozel bloed bij Valerius, Hooft en Vondel. Wat de vorm kerstenen
betreft,
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het WNT leert ons dat kersten als substantief ook in de zeventiende eeuw en later
15
voorkwam (voorbeelden van Hooft en Antonides). Als adjectief ben ik zelf kersten
16
diverse malen in de zeventiende eeuw tegengekomen en het meervoud kerstenen
17
registreerde ik bij Wouter Jacobsz. Iets dergelijks geldt ook voor de etymologische
vorm vaders lant. Ook die komt na 1572 nog regelmatig voor. In het Geuzenliedboek
treft men vier gevallen aan, resp. uit 1573, 1576, 1578 en 1617, en ook elders trof
18
ik het aan.
Al met al lijkt het mij onjuist op grond van de genoemde taalvormen de NO-tekst
als ouder dan de S-tekst te beschouwen. Bovendien is er een gerede verklaring
voor de tegenovergestelde gedachte, dat genoemde vormen juist als jonger
aangemerkt moeten worden. Aan het eind van de zestiende eeuw gaat men bewust
aan taalopbouw werken, hetgeen tot uitdrukking komt in de verschijning van de
eerste grammatica's en woordenboeken van het Nederlands. Dat hield onder meer
in dat men met het vormenrijke Latijn als lichtend voorbeeld weer allerlei oude en
in de dagelijkse omgangstaal niet meer levende onderscheidingen opnieuw leven
probeerde in te blazen. Het bekendste voorbeeld daarvan vormen de oude
naamvalsvormen, die men, in navolging van het Latijn, weer van stal haalt. Het
meest pregnante voorbeeld in het kader van het Wilhelmus is de - vergeefse - poging
van Marnix en anderen om het oude du weer in ere te herstellen, om zo tot een
verantwoorde en niet te vergeten fraaie onderscheiding te komen tussen de
aanspraak van mensen en die van God, beter nog: een onderscheiding tussen
enkelvoud en meervoud. Bewust greep men soms naar op etymologie gebaseerde
19
taalvormen. In het taalgebruik van eind zestiende begin zeventiende eeuw komt
men regelmatig taalvormen tegen die een middeleeuwse, dus archaïstische indruk
maken. Een en ander impliceert dat het te gemakkelijk is op grond van de taalvormen
de NO-tekst als de oudere te bestempelen. Het tegenovergestelde is evenzeer
mogelijk.
Intussen is voor mij een van de belangrijkste argumenten voor de gedachte dat
de NO-tekst voortgevloeid is uit de S-tekst gelegen in de structuur van beide. Een
grondgedachte van Hofman is dat de compositie van de S-tekst een rommelig en
brokkelig karakter vertoont. De ‘onbevangen lezer’ (wat is dat eigenlijk?) struikelt
zijns inziens over strofe V; hetzelfde geldt voor strofe X. Verschillende strofen hangen
als los zand aan elkaar; het lied springt van de hak op de tak. Het feit dat
verschillende Wilhelmus-onderzoekers diverse structuuroplossingen aan de hand
hebben gedaan, die geen van alle bevredigen, brengt hem tot de conclusie dat er
van enige diepere, bewust nagestreefde opbouw geen sprake kan zijn. Daar stelt
hij de compositie van de NO-tekst tegenover, die zijns inziens volkomen logisch is,
een narekenbare compositie met duidelijke verbanden tussen de strofen. De
acrostichonmaker heeft door verschuivingen van strofen en de invoeging van een
volledig couplet dan ook een ware ravage in de hechte compositie van de NO-tekst
20
aangericht.
Ik kan het hier in geen enkel opzicht mee eens zijn. Sterker nog: ik zou precies
het tegenovergestelde willen betogen. Afgezien van het anachronisme, dat van een
zestiende-eeuws lied een logisch samenhangend en aaneenschakelend geheel
verlangt, de structuur van de S-tekst is duidelijker dan Hofman suggereert. Reeds
negentiende-eeuwse onderzoekers constateerden een driedeling met een cesuur
bij de strofen V en X (Brill, Postmus) en ze zijn daarin door moderne onderzoekers
gevolgd
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(Meeuwesse, Rooker, Maljaars). De bezwaren hiertegen (Lenselink bijvoorbeeld)
werden voornamelijk gevoed door een diesseitige interpretatie van S XIV, 8: Tsal
hier haest zijn ghedaen en doordat men eigenlijk geen raad wist met de verhouding
tussen het slot van II: Dat ick sal wederkeeren, enerzijds en het slot van IX, met zijn
heenwijzing naar de eeuwige zaligheid en zelfs Oranjes verlangen daarnaar, plus
dat van XIV anderzijds. Maar van het eerste is nu toch wel duidelijk geworden dat
22
het onjuist is en het tweede regardeert de NO-tekst zowel als de S-tekst.
Bovendien, waarom zou in een gedicht als het Wilhelmus niet enkele malen een
duidelijk van het voorafgaande onderscheiden nieuw gedeelte mogen beginnen,
i.c. str. V en X? Vanwaar de eis dat str. V inhoudelijk nauw en vooral ook logisch
moet aansluiten bij str. IV, en X bij IX? Verder vind ik zelf de compositie van de
NO-tekst ‘rommeliger’ dan die van de Standaardtekst. Zo legt Hofman een in mijn
ogen geforceerde ‘logische’ relatie tussen NO 5, 6 en 7. Tussen str. 5 en 6 zou de
relatie zijn: jullie verarmen met de dag, maar zelf ben ik ook slachtoffer van de
ellende geworden. Daarmee wordt echter verdoezeld dat het zwaartepunt in NO 6
(ook immanent, vanwege het Maer) in de tweede helft van de strofe ligt, namelijk
in Gods handelen met David. En dat betekent dat er geen echte inhoudelijke relatie
met str. 5 is, maar evenmin met str. 7. Met andere woorden: str. 6, 5-8 komt volledig
23
in de lucht te hangen.
Daar staat tegenover dat dezelfde passage in de S-tekst (Str. VIII) een sterke
inhoudelijke relatie met de vervolgstrofe heeft (IX). Uit VIII kan men indirect al
opmaken dat, zoals Davids toestand na zijn vlucht radicaal veranderde in een
koningschap over Israël, een dergelijke verandering ook bij Oranje zal plaatsvinden.
De eerste regel van IX zegt dat dan ook wat explicieter, in de vorm van een zinspeling
op een gezegde, en in de rest van IX wordt het uitgewerkt door middel van een
explicatief Dat is. Er is bovendien een frappante lexicale overeenkomst tussen VIII,
7: Een Coninckrijck, en IX, 7: Een eewich Rijck, alsmede een
theologisch-inhoudelijke: Davids koninkrijk was een prefiguratie van Christus' eeuwig
koninkrijk. Str. VIII en IX van de S-tekst horen inhoudelijk dus bij elkaar. En dat is
voor mij een sterke aanwijzing, zo niet een bewijs, dat de optekenaar van de NO-tekst
de oorspronkelijke compositie van de S-tekst heeft aangetast, en niet omgekeerd.

Van Standaardtekst naar no-tekst
Nu veronderstelt de door mij gesuggereerde ontwikkeling van Standaardtekst naar
NO-tekst (dus het tegenovergestelde van wat Hofman betoogt) dat de redactor van
de laatste het acrostichon niet opgemerkt heeft. En dát veronderstelt weer dat hij
de tekst kende zonder het opschrift, althans zonder de aanduiding dat de eerste
letters van elke strofe een naam vormen. Beide mogelijkheden zijn reëel, maar
worden door Hofman niet in de overweging betrokken. De S-tekst bijvoorbeeld is
24
reeds in de zestiende eeuw diverse malen zonder het opschrift aangetroffen. En
van de gevolgen van het niet opmerken van een acrostichon zijn zowel in de
contemporaine Nederlandse als Duitse literatuur diverse frappante voorbeelden
25
aan te wijzen: diverse ingrepen in de tekst, bewust of onbewust toegepast,
waaronder het verwis-
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selen van strofen, of weglating ervan, of wijzigingen in de bewoordingen van een
eerste regel. Bij memorisatie kunnen dergelijke veranderingen in de tekst makkelijker
26
optreden dan bij de kennis van het acrostichon het geval is.
Met opzet wijs ik ook op de contemporaine Duitse literatuur. Ik meen namelijk
aangetoond te hebben dat het Wilhelmus vooral in de traditie van het Duitse
27
historielied staat. Welnu, in dit verband is heel illustratief het artikel van Kopp: ‘Das
Akrostichon als kritisches Hilfsmittel’. Kopp laat zien dat het acrostichon vanaf de
jaren '70 in de zestiende eeuw in de Duitse liederenbundels een grote bloei
doormaakt. Wie dit artikel met zijn menigte aan voorbeelden doorwerkt, wordt van
het volgende overtuigd: a) men moest het expliciet aangeven, wilde men er zeker
van zijn dat het publiek een naam herkende; b) als men dat niet deed, werd een
naam metterdaad niet herkend; c) dat blijkt uit omzetting van strofen in latere versies
van een lied, maar evenzeer uit geringe of minder geringe omzettingen in de woorden
van de eerste regel; en tenslotte d) zulk soort veranderingen kwamen veelvuldig
28
voor, m.a.w. onwillekeurig werd een acrostichon ongedaan gemaakt. De
mogelijkheid bestaat derhalve dat onze literatuur nog een aantal (vele?) van zulke
onopgemerkte acrosticha bevat.
Van het omgekeerde, dat een niet-acrostichon tot een acrostichon wordt gemaakt
omdat al een aantal letters op een bepaalde manier gerangschikt zijn (Hofmans
suggestie), bestaat voorzover ik weet geen voorbeeld. Hofman suggereert door hier
van een ‘procédé’ te spreken dat het net zo vaak voorkomt als het wegwerken van
een acrostichon, maar weet geen ander voorbeeld te geven dan de Duitse versie
van 1608, die een strofe meer heeft en het acrostichon WILLEM VON NASSAVW bevat,
doordat er met twee strofen geschoven is. Maar men kan toch moeilijk beweren dat
het wijzigen van een Nederlands acrostichon (WILLEM VAN NASSOV) in een nagenoeg
gelijkluidend Duits acrostichon op een lijn te stellen is met het omwerken van een
niet-acrostichon tot een acrostichon.
Overigens bewijst dit wel dat er in de Standaardtekst ingegrepen werd. En dan
nog wel op het niveau van de strofeverwisseling. Op het niveau van de bewoordingen
vertoont ook de Nederlandse versie van het Wilhelmus in de zestiende en het begin
29
van de zeventiende eeuw diverse wijzigingen. Dit soort veranderingen in de tekst
zijn mijns inziens enerzijds bewust aangebracht, anderzijds onbewust, in die zin dat
er sprake is van slordigheid bij overname, verkeerd begrijpen of een memorisatiefout.
Ik zie in de NO-tekst een combinatie van beide, waarbij ik de mogelijkheid niet uitsluit
dat hij in twee fasen tot stand is gekomen: eerst een aantal wijzigingen in de
Standaardtekst die bewust zijn aangebracht en daarna overname door een ander
waarbij onwillekeurig een stel fouten gemaakt is, of omgekeerd.
Ik meen dus dat er vanuit de gedachte van een ontwikkeling van S → NO voor vele
gevallen waarin de NO-tekst afwijkt van de S-tekst een aannemelijke verklaring te
geven is. Diverse ervan zouden mijns inziens verklaard kunnen worden vanuit het
30
laat-zestiende-eeuwse streven naar purisme. Een opmerkelijk geval is openbaren
(NO 14, 7) in plaats van obediëren. Hier kan toch nauwelijks aan een genese NO →
S gedacht worden. Ik zie er het wegwerken van een gallicisme in. Maar het begint
al in de eerste strofe: vrij onbevreest in plaats van onverveert. Het is moeilijk
voorstelbaar dat een ander dit halfrijm (onbevreest-gheeert) gewijzigd heeft, door
het vin-
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den van een uitstekend rijmend synoniem (onverveerd). Het omgekeerde is veel
meer voor de hand liggend: de redactor van NO had iets tegen op onverveert. Hij
kan het als een germanisme beschouwd hebben, zeker vanwege de ee, en de
alternatieve vorm onvervaert kwam minder in aanmerking. Op hetzelfde vlak ligt
Spangien in plaats van Hispaengien. De gewone vorm in de zestiende eeuw is
Spanje, uiteraard in allerlei spelvarianten; Hispaengien kan als te buitenlands
aangevoeld zijn.
Mijn veronderstelling van een puristische omwerker van S → NO baseer ik mede
op NO 2,4: Mijn lant in lijden gebracht. Dat is syntactisch kreupel, omdat het een
zelfs voor het zestiende-eeuws onjuiste samentrekking bevat (is ontbreekt). Dat
geeft reeds te denken. De vorm luyd, zoals in de Standaardtekst, is in het
zestiende-eeuwse Nederlands ongewoon; het is luiden of lieden. Hier heeft men
een germanisme pur sang (Land und Leut, een vaak voorkomende combinatie). De
NO-redactor heeft daar dan verandering in aangebracht. Het is goed voorstelbaar
dat hij ook de constructie van om...brengen om soortgelijke redenen niet
geaccepteerd heeft.
Ook de volgende gevallen zouden hier genoemd kunnen worden: Hij vreesden
31
32
mijn gewelt (NO 7, 6); heylich woort (NO 13,6); het voorzetsel wt in de versregel
33
34
al wt mijns herten gront (NO 12, 6); het meervoud kerstenen (NO 13, 7) en Soo
35
heb ick my bedacht (NO 2,2). De gedachte dat we in de genoemde gevallen in de
S-tekst met ‘geschuymde’ woorden te maken hebben, wordt mijns inziens
ondersteund door het gegeven dat Valerius er een aantal weggewerkt heeft, nl.
obedieren, luyd, bevreesde en de meervoudsvorm Christen. Een enkel geval zegt
in dezen weinig, maar alles bij elkaar genomen, kan men zich niet aan de indruk
onttrekken dat er een purist aan de Standaardtekst aan het sleutelen is geweest.
Dat wordt in mijn ogen nog bevestigd door een wat minder als zodanig in het oog
springend geval.
Dat betreft een van Hofmans kroongetuigen voor zijn theorie. Als zodanig
presenteert hij de beginregels van de strofen 2, 5 en 8 van de NO-tekst. Die zouden
bewust omgewerkt zijn om aan het acrostichon te komen. Hier gaat het ons nu om
NO 5, 1: Geen dinck doet my erbermen enz. Is dat nu niet een sterke aanwijzing
voor de gedachte dat dat in Niet(s) is veranderd om aan een N te komen voor het
acrostichon WILLEM VAN NASSOV? Maar het feit dat hier in vs. 1-4 feitelijk onzin staat,
is eerder een bewijs voor het omgekeerde. Immers, het dan in vs. 3 kan men niet
anders interpreteren dan als behalve, alleen, zoals dat ook moet in 14, 5 (S XV, 5).
Er staat dus het volgende: Niets boezemt mij in mijn tegenspoed medelijden in;
behalve dat men ziet dat de Nederlanden zo verarmd worden. En dat zou de
acrostichonmaker van de S-tekst dan door een simpele ingreep in iets zinnigs
veranderd hebben, namelijk een comparatief met dan: meer dan. En tegelijk had
hij een element voor zijn acrostichon. Dat zou toch wel heel toevallig geweest zijn.
Ook in dit geval lijkt het er veel meer op dat de optekenaar van NO iets op de S-tekst
tegen gehad heeft. En ook hier kan men weer als verklaring voor een ontwikkeling
van S ➝ NO het verschijnsel purisme aanvoeren. Niets in de betekenis van gheen
36
dinck was namelijk nog geen algemeen Nederlands.
Is dus bij een veronderstelde ontwikkeling van Standaardtekst naar NO-tekst voor
een flink aantal veranderingen een puristisch streven aannemelijk te maken, in
enkele andere gevallen zie ik de mogelijkheid van een andere vorm van bewuste
taalopbouw. Zo geloof ik dat in een van de andere kroongetuigen van Hofman, NO
2,1: Al in Gods
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vreese te leven, een correctie aangebracht is op S 2,1: In Godes vrees te leven,
namelijk een wegwerking van een ouderwetse extra e in een attributieve
voorbepaling. Overal waar die in de S-tekst voorkomt, is het in de NO-tekst
37
veranderd. Met andere woorden, de vorm Godes was ouderwets en moest
veranderd worden in Gods. De geapocopeerde vormen waren normaal, de
38
ongeapocopeerde verre in de minderheid.
Daartegenover wekt de NO-tekst op andere plaatsen de indruk van het product
van zwakke memorisatie te zijn. Zo kan ik in NO 8, 1-4, de derde kroongetuige, niet
geloven in een ontwikkeling van NO → S, om reden dat de NO-tekst ook hier onzin
bevat: er is een zinloos Maer in vs. 1, zodat er nu tweemaal Maer staat in deze ene
strofe (vs. 1 en 5) en op vs. 1-2 had syntactisch gezien een hoofdzin moeten volgen,
en niet, zoals nu, een bijzin die met dat begint. Ook hier moet eerder gedacht worden
aan verandering van de Standaardtekst. Het is heel goed mogelijk dat hier sprake
is van slecht onthouden van de S-tekst. Een aanwijzing daarvoor zie ik in het my
van vs. 4, dat inhoudelijk-historisch uiterst dubieus is.
Verder zie ik als onbewuste veranderingen van de S-tekst in de NO-tekst een
aantal reduplicaties. In de eerste plaats die van NO 3, 5: Die vroom begheert te leven
in 13, 5. Zoals vandaag de dag ook wel gebeurt als iemand probeert het hele
Wilhelmus uit het hoofd te leren, zijn hier twee strofen met elkaar verward die
structureel en inhoudelijk grote overeenkomst vertonen. Een tweede reduplicatie is
NO 6, 7: Een eeuwich rijck, die feitelijke nonsens oplevert (Davids koninkrijk was
niet eeuwig) en alleen verklaard kan worden als verwarring met str. IX, 7 van de
Standaardtekst. Eenzelfde soort verwarring zie ik in NO 1, 4: Ben ick tot in de doot;
dat lijkt een reduplicatie van het Ben ick in vs. 2 (en vs. 6). Ook enkele nog niet
genoemde dwaasheden in de NO-tekst zou ik onder deze categorie willen scharen.
Ik som die nu alleen maar op: a) 4,3: wel in plaats van oock; b) 5,3: sus; c) 6,5: haer
in plaats van hem.
Intussen lijkt Hofman een sterke troef in handen te hebben met de vaststelling
dat de Standaardtekst veel meer metrisch is dan de NO-tekst, iets wat onmiskenbaar
het geval is. Is dat dan geen bewijs, of althans een sterke aanwijzing, voor de idee
dat iemand de NO-tekst in vele gevallen bewust meer jambisch gemaakt heeft? In
mijn ogen niet. We mogen namelijk niet van de veronderstelling uitgaan dat in het
laatste kwart van de zestiende eeuw iedereen al bewust aan het alterneren was.
Voorzover ik zie, is dat een tamelijk verbreid misverstand, waaraan ook Hofman ten
39
slachtoffer gevallen is. In de jaren zeventig van de zestiende eeuw waren er nog
maar enkelen die op dit gebied aan het experimenteren waren en het heeft decennia
geduurd voordat het alterneren gewoon geworden was. Maar dat betekent dan ook
dat het heel wel mogelijk is dat iemand in de Standaardtekst de jambische alternantie,
40
die overigens niet consequent is doorgevoerd, helemaal niet opgemerkt heeft. De
optekenaar van de NO-tekst hoeft bovendien helemaal niet iemand geweest te zijn
die zelf ook dichter was of van dichten verstand had. Het feit dat het rijm hem (of
41
haar) blijkbaar weinig kon schelen wijst mijns inziens in die richting. Iemand die
de tekst overschrijft, hoeft natuurlijk ook niet noodzakelijk op de hoogte te zijn van
de melodie; hij kan de tekst tegengekomen zijn zonder het opschrift, althans zonder
de melodie-aanduiding.
Tenslotte nog iets over het ontbreken van de strofe met Edel en Hooch gheboren
in de NO-tekst. Voor Hofman een sterke aanwijzing voor de idee van de ontwikkeling
van
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→ S, voor mij niet. Onopzettelijke weglating van een complete strofe bij welke
vorm van overname van een meerstrofig lied dan ook, is in deze tijd een te vaak
voorkomend verschijnsel dan dat het ook hier niet zou kunnen dienen ter verklaring
voor de omgekeerde ontwikkeling, van S → NO. Maar men zou in dit geval ook aan
bewuste weglating kunnen denken. Hierboven suggereerde ik al dat de mogelijkheid
niet uitgesloten mag worden dat de redactor van de NO-tekst inhoudelijk kritiek heeft
uitgeoefend op de S-tekst. Zo zou althans de wegwerking van altijd in de tweede
strofe, regel 2, verklaard kunnen worden. Welnu, het lijkt mij niet onmogelijk dat de
NO-redactor ook op str. V van de S-tekst zoveel kritiek had, dat hij ze maar
weggelaten heeft. Denkbaar is dat hij deze strofe na de eerste te veel van het goede
vond, evenals wij bij S V enigszins het gevoel hebben dat dat allemaal toch al gezegd
is, dat de prins toch wel erg in de hoogte gestoken wordt, kortom, dat deze strofe
overdreven is.
Maar ook een andere mogelijkheid is denkbaar, namelijk dat de redactor van de
NO-tekst zich gestoord heeft aan de merkwaardige syntactische opbouw van de
strofe, met zijn vijf zinsdelen en dito versregels vóór de pv. En met enige nadruk
zou ik nog op een derde mogelijkheid willen wijzen. Het lijkt mij bepaald ook niet
onmogelijk dat de redactor van de NO-tekst in die zin kritiek gehad heeft op de
Standaardtekst, dat hij vond dat daarin het godsdienstige motief voor de Opstand
te expliciet naar voren kwam en het vrijheidsmotief te veel op de achtergrond stond.
Het valt toch niet te ontkennen dat het eerste het duidelijkst in str. V tot uitdrukking
komt, vanwege het feit dat de direct aan de hoofdzin voorafgaande bepaling luidt:
Voor Godes Woort ghepreesen. Oranje heeft zijn leven gewaagd voor het Woord
van God, aldus de dichter van het Wilhelmus. Deze toch uiterst belangrijke
mededeling is in de NO-tekst afwezig.
Een aanwijzing voor de gedachte dat dat een kwestie van bewuste wegwerking
is geweest, zou men kunnen zien in het feit dat in de NO-tekst op str. 4 de strofe
volgt die begint met de woorden: Geen dinck doet mij erbermen. Deze strofe is in
de S-tekst de enige die de aantasting van de algemene welvaart noemt en daarmee
op de schending van de oude privileges en vrijheden zinspeelt. Het kan zijn dat zij
in NO meer naar voren is gehaald om er zo meer de nadruk op te leggen. Er is
trouwens ook nog NO 2,4: Mijn lant in lijden gebracht. Hierboven stelde ik dat dat
een wegwerking van het germanisme luyd kan betekenen. Maar het is wellicht ook
een belangrijke inhoudelijke wijziging, die verdere steun verleent aan de gedachte
dat de NO-redactor in de S-tekst te veel het godsdienstig en te weinig het
vrijheidsmotief benadrukt zag. De aandacht is van Oranje zelf (van land en volk
beroofd) verschoven naar het land, dat in ellende verkeert.
Ik acht het alles bij elkaar genomen dus goed mogelijk dat de NO-redactor de
Standaardtekst in bepaalde opzichten bewust gewijzigd heeft. In elk geval lijkt mij
met bovenstaande overwegingen de mogelijkheid en zelfs de waarschijnlijkheid van
S → NO aangetoond en Hofmans stelligheid met betrekking tot het tegenovergestelde
ondermijnd. Ik zou het dan ook betreuren als de NO-tekst zonder nadere externe
gegevens de status van oertekst van het Wilhelmus kreeg; die blijve wat mij betreft
vooralsnog behouden aan de Standaardtekst.
NO
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Willem van Haecht?
Van geheel andere aard is het boekje van Coen Free: Willem van Oranje,
's-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus. Daarin presenteert hij een nieuwe
kandidaat voor het auteurschap: Willem van Haecht, factor van de Antwerpse
rederijkerskamer De Violieren. Overtuigd door mijn afwijzing van Marnix heeft hij
een auteursprofiel samengesteld en daarin past zijns inziens de genoemde Van
42
Haecht. In mijn ogen is het maken van een auteursprofiel met betrekking tot een
gedicht van slechts 120 versregels tamelijk riskant. Het lijkt mij dat een dergelijk
profiel op zijn minst aan de volgende voorwaarden moet voldoen: enerzijds moet
het niet te vaag en algemeen blijven, willen er niet te veel dichters in passen;
anderzijds mag er over de verschillende onderdelen ervan geen verschil van mening
bestaan. Welnu, het auteursprofiel van Free bevestigt mij in mijn scepsis op dit punt.
Het bestaat uit de volgende elementen: de dichter van het Wilhelmus moet zijn: 1)
eerder lutheraan dan calvinist, vanwege het tolerante, niet anti-roomse karakter
ervan; 2) een Zuidnederlander, vanwege Brabantse elementen in het taalgebruik;
3) een Nederlandse balling in Duitsland; 4) afkomstig uit de (ruime) omgeving van
Oranje; 5) een bijbelkenner; 6) een redelijk geschoold dichter van het tweede plan;
7) gewend aan anonieme dichtkunst in dienst van een ander; 8) iemand die opziet
tegen adellijke personen, vanwege de vele toespelingen op adeldom.
Vier van deze elementen zijn denk ik volledig acceptabel: nrs. 3-6. Maar tegelijk
moet gezegd worden dat ze op zichzelf zo algemeen zijn, dat velen erin passen.
Waarom de dichter van het Wilhelmus ‘gewend’ zou moeten zijn aan het maken
van anoniem werk (nr. 7), maakt Free mij niet duidelijk. Nr. 8 lijkt mij een misvatting:
de vele toespelingen op adeldom in het Wilhelmus hebben onderzoekers ertoe
gebracht te stellen dat de dichter van adel moet zijn. Free heeft gelijk als hij impliceert
dat ze evengoed zo verklaard kunnen worden, dat ze wijzen op iemand van lagere
stand die grote eerbied voor de adel heeft. Maar een mogelijkheid is nu eenmaal
geen feitelijkheid; als profielelement deugt het dan ook niet.
Blijven over nr. 1 en 2. Daarover verschillen Free en ik van mening. Vooreerst,
Free gaat er kennelijk van uit dat elke calvinist destijds een even vurige papenhater
was als Marnix. Dat is echter een karikatuur. Er waren ook meer gematigde en
irenische calvinisten. Zo iemand was bijvoorbeeld ds. Saravia, die ook wel getipt is
43
als kandidaat voor het dichterschap van het Wilhelmus. De dichter kan dus ook
een gematigde calvinist geweest zijn. Hetgeen uiteraard weer niet betekent dat het
geen lutheraan geweest kán zijn. Maar een dichterskenmerk is dat dus niet.
Dat de dichter een Zuid-Nederlander moet zijn, is in mijn ogen een dwanggedachte.
44
In dat opzicht heb ik Free kennelijk niet weten te overtuigen. Taalhistorici hebben
nooit anders dan juist de twee omstreden rijmen bloet/doot en noot/verstroyt als
mogelijk wijzend op een Brabantse herkomst van de dichter kunnen noemen. Ik blijf
erbij dat men op grond hiervan nooit op de gedachte van een zuidelijke dichter was
gekomen, indien niet Marnix als kandidaat voor het dichterschap gegolden had.
Maar dat laatste is nu eenmaal het geval en er zijn ook wel een paar feiten te noemen
die het koppelen van genoemde rijmen aan het Brabants lijken te rechtvaardigen.
Zo wijst Free bij Willem van Haecht op het rijm vroed/zoet/dood. Rijmen oo/oe
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(noot/goed) komen bij de Brabander L. van Velthem veelvuldig voor. De vraag is
dus of het rijm bloet/doot toch niet een aanwijzing is voor Brabantse herkomst van
het Wilhelmus. De uitspraak van de oe en die van de oo lijken in het Brabants dicht
bij elkaar te liggen.
Evenwel, dit verschijnsel is evenzeer kenmerkend voor het Hollands. Ik concludeer
dat uit het feit dat Hollandse auteurs regelmatig oo naast oe spellen. Bij de
46
Gouwenaar Wouter Jacobsz signaleerde ik ongeveer 50 woorden die afwisselend
met o(o) en oe gespeld worden: broder, coors, doon, noomde, roode, Woonsdach,
woost enz. Vijftien maal kwam ik bij hem ook de spelling bloot naast bloet tegen,
soms in dezelfde alinea of naast elkaar in tekst en marge. Aan hypercorrecte
spelvormen kan dus niet gedacht worden. Bij de Haarlemmer Verwer trof ik dit
47
verschijnsel ook aan, zij het in mindere mate. Voeg daarbij dat ik bij Jacobsz tien
maal naast noot de spelling nooidt aantrof en de conclusie is duidelijk: de twee
omstreden Wilhelmus-rijmen kunnen ook uit Hollandse pen gevloeid zijn. Daarmee
vervalt mijns inziens het Zuid-Nederlanderschap als dichterskenmerk.
Er blijft dus in mijn ogen niet zo veel over van de onderdelen van Frees
dichtersprofiel. Dat betekent dat ik met zijn nieuwe kandidaat weinig kan beginnen.
Hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat het onmogelijk is. Ik stel voor dat hij Van
Haechts gedichten (zijn psalmberijming) nader analyseert en daarbij vooral let op
zaken als onzuivere rijmen en opvallende syntactische constructies en bij het laatste
in het bijzonder op predicatieve toevoegingen zoals het Wilhelmus die in str. I en V
te zien geeft. Misschien levert het een versterking op van de mogelijkheid van de
kandidatuur van Willem van Haecht. Meer zit er denk ik niet in.

Conclusie
Het samenstellen van een auteursprofiel van het Wilhelmus blijft een hachelijke
onderneming. En een theorie als die van Hofman is zonder nadere gegevens te
speculatief om er iets mee te kunnen doen. Het wachten blijft derhalve op een nieuw,
extern gegeven. Of zou de computer in staat zijn de eigenheid van de dichter van
onze nationale hymne ondubbelzinnig vast te stellen? Ik waag het te betwijfelen.

Adres van de auteur: Nic. Beetslaan 31, NL-2741 ZZ Waddinxveen
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Eindnoten:
1 Bostoen (1996: 14) meende hem te kunnen identificeren als de Haarlemse kunstkenner Adriaan
van der Willigen (1766-1841), maar berichtte mij dat dat te voorbarig was.
2 De onbekende aantekenaar ontleende die aan de verhandeling van Scheltema (Scheltema
1823). Zijn eigen aantekeningen dateren dus van na 1823.
3 Ik ga uit van die van 1581. De verschillen tussen de versie uit 1577/78 en die uit 1581 zijn
marginaal.
4 Maljaars 1996: 62-149.
5 Omdat Hofman met de stelling dat zijn theorie veel van de problematiek rond het W kan oplossen
enig succes lijkt te hebben (zie De Gier 1997: 94), wil ik reeds hier ten aanzien van de datering
daartegen bezwaar aantekenen. In het algemeen kan gezegd worden dat de vroeg-dateerders
zich op het laatste gedeelte van de Standaardtekst baseerden, de laat-dateerders vooral op het
eerste gedeelte, maar daarvan dan beslist niet str. V. Dat betekent dus dat de gronden voor de
vroege én de late datering zowel in de S-tekst als in de NO-tekst aanwezig zijn.
6 Maljaars 1996: 217-240 en 184-195.
7 Otterloo 1987: 214.
8
B.v. 1580
1591
Schreyt tot dy myne mont

Schrey ick o Heer tot dy

Maer by dy is ghenade

Maer nu bist du genadig

Voor titelbeschrijvingen van beide versies van Marnix' psalmberijming, zie Maljaars 1996: 306.
9 Ook in details is er grondige twijfel mogelijk. Het is nauwelijks voorstelbaar dat Marnix
verantwoordelijk is voor een wijziging als NO 12, 7-8: En mijn onschult doen kont, met het zuivere
rijm gront/kont, in Mijn onschult doen bekant, met het onrijm gront/bekant. Hofmans oplossing
is dat hij hier het rijm opgeofferd heeft aan het metrum; een zuivere jambe was hem meer waard
dan zuiver rijm. Weinig aannemelijk dunkt mij, zeker als men bedenkt dat er gemakkelijk van
gemaakt had kunnen worden: Mijn onschult maken kont, dat jambisch in orde is en dat nu juist
precies de formulering is die Marnix in dit geval blijkt te gebruiken. Bovendien, binnen Hofmans
optiek had Marnix En mijn onschult doen kont kunnen handhaven vanwege het anapestische
karakter ervan, compleet met iconische functie. Hier is eerder te denken aan een ontwikkeling
van S ➝ NO.
10 Maljaars 1996: 129-130, 136-137, 139-142.
11 Zie Weijnen 1968: 41 en De Vooys 1963: 132.
12 Zie voor de registratie van het voorkomen van de vormen op -dy in het zeventiende-eeuws,
Koelmans 1978: 17.
13 Dl. X, kol. 1741.
14 Zie Salemans & Schaars 1990 voor diverse voorbeelden bij Vondel.
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15 Dl. VII, 1, kol. 2463.
16 Bij Bredero, Vondel en vooral bij Richard Verstegen.
17 Die schrijft bijvoorbeeld op 6-4-74: ‘in de heylich weeck, daerinne gheen kerstenen betaemt dat
vleysch te eeten’ (1959: 391).
18 Bijvoorbeeld in een lied uit 1621 over de Paltsgraaf: ‘heeft oock met groote schant/zijn vaders
lant verloren’ (Sabbe 1933: 428).
19 Op deze wijze zou een wijziging van vaderland in vaders land te verklaren zijn. Hetzelfde geldt
voor de vorm heves, samengetrokken uit heeft en des, een oud genitiefobject, dat men in de
zeventiende eeuw nog regelmatig aantreft, o.a. bij Vondel (Van Helten 1881: 127). De
mogelijkheid dat de S-tekst ten grondslag ligt aan de NO-tekst, veronderstelt dan dat in de laatste
bewust aan taalverandering gedaan is. Zo zou een wijziging van syt ghy in sydy verklaard kunnen
worden als een bewust onderscheid willen maken in de meervoudige aanspreking tot de
onderzaten en de enkelvoudige tot God. Opvallend is namelijk dat in NO 10, 2 God niet met sydy,
maar met syt ghy aangesproken wordt. Trouwens, ook het feit dat in vrijwel alle gevallen in de
no-tekst de dubbele negatie (en...niet) optreedt, zou als een welbewuste ingreep in de S-tekst
opgevat kunnen worden.
20 Hofman 1996: 28-41
21 Zie Maljaars 1996: 27.
22 Vgl. Maljaars 1996: 190. Hofman heeft in enkele schriftuurlijke liederen nog weer twee
bewijsplaatsen gevonden voor de jenseitige interpretatie (Hofman 1996: 103).
23 Str. 5 van de NO-tekst lijkt mij tussen str. 4 en 6 een anomalie, omdat zij over het heden van
Oranje spreekt, terwijl de beide andere wijzen op het verleden.
24 Een voorbeeld is de kroniek van de erudiete Groningse boer Abel Eppens (Gemeentearchief te
Groningen). Die geeft het lied zo weer, dat de regel helemaal volgeschreven is, zodat noch de
begin- noch de eindwoorden direct onder elkaar staan. In zo'n geval ziet men het acrostichon
niet, tenzij men erop attent gemaakt wordt.
25 Een opmerkelijk geval is het feit dat men tot 1960 niet opgemerkt had dat de anonieme auteur
van het in 1613 te Antwerpen verschenen De VVeerliicke Liefden tot Roose-mond verhuld
genoemd wordt in een lofsonnet van F. vander Beken, helemaal achterin de bundel, dat het
acrostichon IOOST DE HARDVIN bevat (Couwenbergh 1960: 174).
26 Zo wordt het bekende BI WILLEME uit Van den Vos Reynaerde in een latere versie BI WBDLEME
(Hogenelst-Van Oostrom 1995: 103) en heeft een refrein van vier strofen die alle als acrostichon
de naam HENRIC RIISBERCH bevatten door het niet zien van dit acrostichon een corrupte eerste
strofe gekregen, met de beginletters HENRIC RIISBRDEH (Strengholt 1958: 46-47). In het Haagse
liederenhandschrift is door omzetting van een eerste regel KATRINE tot KSTRINE geworden en
BEATRISS tot BEITRIIN en door het verwisselen van strofen CATRIENE tot CTARENIE (Willaert 1986:
94).
27 Zie Maljaars 1996: 52-56, 208-209.
28 Een paar voorbeelden uit het materiaal van Kopp: HANS VAN GOTTINGEN is HVNS WAN GVTTINGEN
en HANG VAN GATTINGEN geworden door wijziging van eerste regels, en door verwarring van
strofen is MARIA FURSTENTHEUSERS tot MFAVRRISATENHEVSERSM geworden. Regels veranderen
vaak alleen maar door weglating of juist toevoeging van woordjes als O en Ach.
29 Ik noem de volgende: bij Verwer (1573) luidt de tweede regel ic ben van duijtschen bloet (p. 86)
en de Verclaringhe van Trigland (1615) bevat een weergave van de laatste strofe, die o.a. de
volgende regels bevat: End' syne hooghe macht, Maer dat ick Godt den Heere, End' syne
Majesteyt...(p. 45). De veranderingen bij Valerius (1626) zijn te bekend dan dat ik ze hoef te
noemen.
30 Mijn kennis van dat verschijnsel is gebaseerd op Van den Branden (passim), op de vele lectuur
van eind 16e eeuw die ik doorgewerkt heb, op enkele WNT-uitspraken en op enkele
contemporaine lijsten van barbarismen.
31 Bevreesen was vooral oostelijk Nederlands en doet Duits aan.
32 Heylsaem in de betekenis van heilig komt uit het lutherdom.
33 Van is in deze combinatie een germanisme.
34 In Hofmans visie (NO ➝ S) zou een verandering van het Duitse meervoud Christen in Christ'nen
voor de hand gelegen hebben.
35 Men zou hier aan inhoudelijke kritiek op de S-tekst kunnen denken (het altijt), maar daarbij blijft
de vraag waarom dan betrachten weggewerkt is. Dat was ook een germanisme. Utenhove nam
het op in zijn lijstje van woorden ‘die niet an allen oorden des Nederlands euen ghelijck van dem
ghemeynen man verstaen werden’ (zie Weijnen 1960: 196-197).
36 Zie het in noot 35 genoemde lijstje van Utenhove.
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S II,

1: in Godes vrees

→ NO 2,1: Al in Gods vreese

S II,

8: mijnen Regiment

→ NO 2, 8: mijn out Regiment

S X,

2: mijnen wederspoet

→ NO 5, 2: mijnder wederspoet

S XIII,
S XI,

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

6: mijnes herten

2: heyres cracht

→ NO 12, 6: mijns herten
→ NO 7, 2: heeren cracht

Het lijkt erop dat NO de ongeapocopeerde vorm met -es en met -nen niet (meer) goed vond,
maar dat hij om eufonische redenen wel -er accepteerde, mits voorzien van een epenthetische
d (5, 2: mijnder; 7, 2: mijnder; 14, 2: zijnder).
Van Halteren 1906: 41 constateert dat b.v. ten aanzien van de genitiefvormen van het posessivum
(mijns-mijnes, etc.).
Zie Hofman 1996: 52.
Ter adstructie van de mogelijkheid van het ongedaan maken van de isosyllabie en dus van de
metriek in de Standaardtekst kan gewezen worden op een groot aantal regels uit de versie van
het W zoals die voorkomt in het dagboek van de Groninger boer Abel Eppens (1584), b.v.: Den
vaderland getraw; Den Konick van Spanien. Ook in de Duits-Joodse tekst van Eisik Wallich (eind
zestiende eeuw) zijn zulke zinnen aan te wijzen (De Gier 1985: 122-123). Deze tekst bevat in
III, 6-8 ook een reduplicatie, nl. van II, 3-4: drum bin ich worden vartriben,/um land un leut
gebrocht.
Zie NO 1, 6-8; 5, 1-3; 14, 5-7.
Free 1997: 88-96.
Zie daarover Nijenhuis 1976.
Zie Maljaars 1996: 121-126.
Van Loey 1957: 65, 70.
Ik zie daarbij dan nog af van de vele woorden met -oy naast -oey.
De oe vóór dentaal was opener dan die vóór gutturaal en naderde de oo (Hermkens 1973: 29).
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H.T.M. van Vliet
Estheticisme en mystiek bij P.C. Boutens
Abstract - The works of P.C. Boutens were first published in limited bibliophile
editions. The fine books symbolize the elevated poetry of Boutens and his aesthetic
views, which have been influenced by the English Pre-Raphaelites, especially by
Dante Gabriel Rossetti. Between 1913 and 1932 Boutens wrote three volumes of
quatrains, all three of which were likewise published in bibliophile editions. Inspired
by his Dutch colleague, J.H. Leopold, Boutens translated quatrains of the Persian
poet Omar Khayyam. Later Leopold and Boutens independently translated mystic
quatrains of different Persian poets from the same French edition. The translations
reflect the personal views of the two poets.

Fens en Vestdijk
Enkele maanden geleden deed de bekende criticus en essayist Kees Fens enkele
opmerkelijke uitspraken in De volkskrant. Naar aanleiding van berichten over het
groeiend aantal publicaties op het gebied van de neerlandistiek schreef hij: ‘Laten
we maar veronderstellen dat er veel gepubliceerd wordt. Is dat goed? Nee, want
het meeste is overbodig. Veronderstel dat ik morgen een artikel moet schrijven over
de poëzie van P.C. Boutens. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ik herlees alle
gedichten, lees alle studies over de poëzie van Boutens; ik schrijf dan een stuk
waarin alles wat eerder geschreven is, is samengebracht. Dat is wetenschappelijk.
En overbodig. Ik voeg niets toe [...].
De tweede mogelijkheid: ik herlees alle gedichten, lees geen studies en schrijf
een soort essay. Ook dat is overbodig, in dit geval dan. Wat ik niet gelezen heb, is
een artikel of essay dat Vestdijk in 1940, bij Boutens' zeventigste verjaardag, schreef.
[...] Het is vier bladzijden groot, het is een meesterwerk [...] dit is het ideale stuk
1
over de poëzie van Boutens. En het maakt elk ander essay overbodig.’ Nieuwsgierig
geworden door deze opmerkingen haastte ik mij het essay van Vestdijk te herlezen.
Immers, als Fens gelijk had zou een nieuw artikel over Boutens ‘overbodig’ zijn.
In zijn essay, onder de titel ‘Het lyrische beginsel bij Boutens’, maakt Vestdijk een
onderscheid tussen de jonge en de oudere Boutens. De eerste kenmerkt zich door
een ‘zuivere’ lyriek, terwijl de latere een versobering van vormen en beelden laat
zien, gecombineerd met een inhoudelijk sterkere symbolische lading. Dit onderscheid
weerspiegelt zich volgens Vestdijk in de door Boutens gebruikte versvormen: eerst
overwegend sonnet en lied, later strakkere vormen, zoals het kwatrijn. Ook de
toenemende Platonische invloed op de poëzie van Boutens en zijn literair-historische
positie tussen enerzijds de Beweging van Tachtig en anderzijds de groep rond het
2
tijdschrift De beweging brengt Vestdijk in verband met het genoemde onderscheid.
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‘Het lyrische beginsel bij Boutens’ is een typisch Vestdijk-essay: in enkele scherpe
formuleringen wordt een karakteristiek van een auteur of werk gegeven. En die
3
karakteristiek heeft vrijwel altijd de vorm van een antithese of een paradox. Het is
niet verwonderlijk dat Fens zich hierover zo lovend heeft uitgelaten; ook hij heeft
een voorkeur voor antithese en paradox. Maar hoe waardevol Vestdijks essay ook
is, men kan toch moeilijk volhouden dat daarmee het gehele oeuvre van Boutens,
een van de belangrijkste Nederlandse dichters van deze eeuw, voor eens en voor
altijd is gekarakteriseerd en afgedaan. Niet alleen over de honderden afzonderlijke
gedichten van Boutens zouden nog vele essays te schrijven zijn, maar ook over de
samenhang binnen zijn bundels, de relaties tussen de bundels onderling, de literaire
en andere invloeden op zijn werk, de verborgen rivaliteit met Leopold, zijn vertalingen,
zijn voorkeur voor bibliofiele uitgaven, enzovoort.
De essayist is meestal de man of vrouw van de grote lijn, die abstraheert van de
details en in een scherp geformuleerd betoog de lezer probeert te overtuigen van
een algemene stelling. De wetenschapper daarentegen is niet de overbodige
samenvatter en overschrijver van Fens, maar een man of vrouw die, idealiter,
gedreven door een nooit geheel bevredigde nieuwsgierigheid, en met een oog voor
detail op zoek is naar antwoorden op door hemzelf of door anderen opgeworpen
vragen. Ik spreek hier geen voorkeur uit. Het is mogelijk dat de neerlandistiek de
waarde van het essay in het algemeen en van onze belangrijke essayisten in het
bijzonder te weinig onderkent, maar de (negatieve) tegenstelling die Fens creëert
tussen essayist en wetenschapper lijkt mij onjuist en in ieder geval onvruchtbaar.
De essayist met zijn treffende algemene karakteristiek is in beginsel evenzeer te
waarderen als de meer detaillistische wetenschapper. Voor het doel dat ik mij heb
gesteld kies ik de tweede rol en ga ik in op enkele aspecten van Boutens' bundel
Oud-Perzische kwatrijnen.

Elitair estheticisme
De bundel Oud-Perzische kwatrijnen verscheen voor het eerst in oktober 1926 bij
uitgeverij A.A.M. Stols in 45 exemplaren op keizerlijk-Japans papier, 15 exemplaren
op getint Hollands papier van Pannekoek en 65 exemplaren op wit Hollands papier
van Pannekoek, gebonden in een marokijnen band. De gehele oplage was uitsluitend
gedrukt voor de dichter zelf. De bundel was dus voor de gewone lezer niet te koop.
Die moest wachten tot juni 1930 toen de handelseditie verscheen bij uitgeverij Van
Dishoeck in een klein gebonden boekje. Deze wijze van uitgeven is typerend voor
Boutens en maakt duidelijk waarom het verzamelen van Boutens-uitgaven kan
leiden tot een bijzondere, waardevolle collectie zoals die van de Zeeuwse Bibliotheek
4
te Middelburg. Het grootste deel van Boutens' werk is eerst uitgegeven in fraaie
privé-uitgaven alvorens het in de handel werd gebracht. En zelfs van de
handelsedities werd in de meeste gevallen ook nog een luxe-editie voor de dichter
gemaakt in een zeer kleine oplage. Daarnaast verzorgde Boutens ook bibliofiele
uitgaven in kleine oplagen van het werk van anderen.
Boutens' voorkeur voor het fraai vormgegeven boek, zijn bibliofilie, is tot nu toe
vooral in verband gebracht met de vernieuwing van de Nederlandse boekkunst rond
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de eeuwwisseling die sterk geïnspireerd was op de ontwikkelingen in Engeland,
met name op de Kelmscott Press van William Morris. Sjoerd van Faassen die
Boutens' bibliofiele activiteiten vanuit dat perspectief heeft bekeken, komt tot de
conclusie dat Boutens' rol ‘uiteindelijk betrekkelijk gering is geweest. [...] Zijn aandacht
richtte hij voornamelijk op foutloos zetsel, beperkte oplagen, somptueuze
papiersoorten en kostbare bindwijzen - grotendeels uiterlijk vertoon. De pure
typografie kon minder op zijn belangstelling rekenen. [...] het resultaat van zijn
uitgaven in eigen beheer [...] is toch nergens opmerkelijk genoeg om Boutens te
scharen onder de vernieuwende boekverzorgers die zich rond de eeuwwisseling
5
hebben doen gelden.’ Het is echter de vraag of Boutens met zijn bijzondere edities
een dergelijke rol wel heeft geambieerd. Naar mijn mening werd Boutens' voorliefde
voor luxe-uitgaven in een beperkte oplage in de eerste plaats ingegeven door het
estheticisme dat zijn leven en werk zo sterk heeft bepaald. En dat estheticisme heeft
zowel literair-historische als poeticale aspecten.
Boutens' bibliofiele activiteiten mogen dan deels samenvallen met de opleving
van de boekdrukkunst in Nederland, zij zijn echter wezenlijk bepaald door het
estheticisme van de Engelse Preraphaëlieten, en dan met name van de door Boutens
zeer bewonderde dichter en schilder Dante Gabriel Rossetti en de eerder genoemde
William Morris. Zij wilden teruggrijpen op de schoonheid van het handwerk van de
middeleeuwse ambachtslieden, mede uit verzet tegen de mechanisatie en
industrialisatie. Veel van het werk van Rossetti werd net als dat van Boutens
aanvankelijk alleen in privé-uitgaven gedrukt, zoals het bekende gedicht ‘The blessed
damozel’ uit 1874 of de bundel Poems die in 1870 in een oplage van 25 exemplaren
6
werd gedrukt ‘for private circulation only’.
De invloed van de kring rond Rossetti en Morris is bijzonder groot geweest. Nog
in deze eeuw lieten bijvoorbeeld Ezra Pound en Yeats hun werk aanvankelijk als
bibliofiele uitgaven verschijnen, mede uit protest tegen de moderne commerciële
uitgevers. Of dit laatste aspect bij Boutens ook meespeelde, is moeilijk te zeggen.
Bij hem ging het estheticisme van een symbolistische, mystieke poëzie, gebundeld
in bibliofiele uitgaven, schijnbaar moeiteloos samen met een grote nuchterheid en
zakelijkheid. Typerend is bijvoorbeeld de onlangs teruggevonden briefkaart die
Boutens in september 1908, vlak vóór het verschijnen van zijn Beatrijs, aan uitgever
Van Dishoeck schreef: ‘Geachte Heer van Dishoeck. In mijn vroegere
correspondentie zie ik dat er sprake is van twintig presentex. Gaarne had ik daarvan
dus de helft op Japansch, en het lijkt mij beter dat voor het papier verder niets wordt
afgetrokken van het niet zoo groote honorarium van ƒ 50,-. Waar ik van mijn zijde
geen bezwaar maak tegen het vergroote getal exemplaren, (500 in pl. van 300),
zult U zeker geen bezwaar hebben het Jap. papier te bekostigen voor die tien ex.
7
Ik ben overtuigd dat U het geheel met mij eens zult zijn.’ Hier werd geen tegenspraak
geduld. Dit briefkaartje is typerend voor Boutens' optreden tegenover drukkers,
uitgevers en tijdschriftredacties.
De wijze waarop Boutens' gedichten zijn gebundeld heeft ook direct te maken
met de poëzie zelf. De fraaie privé-uitgaven functioneren als een icoon: zij
symboliseren hun inhoud. De aarde-ontheven gedichten, gericht op de eeuwige
ideeën Schoonheid en Liefde - telkens met hoofdletters gespeld! - zijn alleen bestemd
voor
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een selecte groep van gelijkgestemden en kunnen eigenlijk niet gepresenteerd
worden in een machinaal gemaakt boekje voor de grote massa. Deze elitaire visie
van de kunstenaar/dichter met een kleine groep van uitverkorenen komt in diverse
gedichten van Boutens voor, zoals in ‘Op den top’ uit Stemmen:
Broederen die waart gebleven
In de hoven langs de wegen:
Smart had nooit een woord gekregen
Anders dan de blijde wijzen
Die ons jong en heilig weten
Zong op zijne prille reizen
In den opgang van het leven:
Geen van ons was God vergeten,
En de gouden wolken dreven
Als onze eigene gepeizen
Over aardsche paradijzen.
Eeuwger vreugden helle vlieten
Vullen hemelsche verschieten:
Heb ik u voor altijd weder,
Die getroost als vrome knapen
In uw glimlach waart gaan slapen?
Heb ik u voor altijd weder,
Gij die enkel hebt gewacht
Tot het einde van den nacht?

Of het gedicht ‘Veilig’, eveneens uit Stemmen:
Die enkel wonen veilig voor 't gebeuren
Van al getij,
Die, lief, voor nacht noch storm hun vensteren en deuren
Te sluiten hoeven zooals wij.
Ons die geen woningen op aarde grondden,
Ons werd dit huis
Hier waar der aarde stemmen, storm en stroomen monden
In 't groot en rustigend geruisch
Van deze oneindge zee wier melodieuze ontroering
Ons droomen wiegt,
Die met den morgen stem en woorden geeft aan ziels vervoering,
Het lied der vreugde die niet liegt.
Elk aardling die het open pad wil vinden
Naar deze borg,
Zal zijn gelijk aan een van ouds beminde
In onze liefde en zorg,
Welkom ten samenzijn dat niet dan schoon kan wezen
Waar de onbegrensde tijd
Uitligt voor Liefde die voor god noch dood moet vreezen,
8
Eén wijde blijde mooglijkheid.
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In dit verband past ook Boutens' vertaling van Oscar Wilde's essay The soul of Man
under Socialism uit 1912, dat door hem werd vertaald onder de typerende titel
9
Individualisme en socialisme. De vertaling heeft naar mijn mening in het
Boutensonderzoek ten onrechte weinig of geen aandacht gekregen. In het essay
vinden we dezelfde elitaire opvatting van het kunstenaarschap, dat volgens Wilde
- en mogen we aannemen volgens Boutens - sterk individueel is bepaald en geen
rekening behoort te houden met een publiek. In een kort ‘Vooraf’ stelt Boutens zelf
de retorische vraag: ‘En zijn niet kunstenaars de bevoorrechten in wie vroeger of
10
later vreugd en leed samenbloeien tot éenzelfde schoonheid?’ En Wilde zegt - in
de vertaling van Boutens - onder andere:
Een kunstwerk is een op zich-zelf eenige uitkomst van een op zichzelf
eenigen gemoedsaanleg. Zijn schoonheid komt voort uit het feit, dat zijn
maker is wat hij is. Het heeft niets te maken met het feit dat andere
menschen behoeven wat zij behoeven. Van het oogenblik af dat een
kunstenaar gaat letten op wat andere menschen behoeven, en de navraag
11
tracht tegemoet te komen, houdt hij feitelijk op kunstenaar te zijn [...].
De waarachtige kunstenaar is iemand die volstrekt in zich-zelf gelooft,
12
omdat hij zich-zelf is.
Een waarachtig kunstenaar neemt volstrekt geen notitie van het publiek.
13
Het publiek bestaat voor hem niet.
14

Het is den kunstenaar onmogelijk met het volk te leven.

Gezien dit soort uitspraken is het begrijpelijk dat baron Van Herzeele
verontwaardigd reageerde toen een van de twaalf exemplaren van Naenia verkocht
werd. Volgens hem gaf Boutens deze bijzondere bundel ‘aan door hem zelf
15
uitverkoren menschen’ en was verkoop ervan een profane handeling.
Overigens was lang niet iedereen gevoelig voor de prestigieuze wijze waarop
Boutens' poëzie werd uitgegeven. Zo begon Slauerhoff zijn recensie van de bundel
Honderd Hollandsche kwatrijnen uit 1932 met de volgende herinnering:
In mijn jonge jaren, toen ik met verzen dweepte en goed en bloed, ja
zelfs mijn karig zakgeld veil had voor een verzenbundel, heb ik mij eens
een ernstige berisping van mijn veel oudere zuster op den hals gehaald,
toen ik thuiskwam met een dure plaquette. Ik sloop de trap op, zij kreeg
een peiling op mij en waarschijnlijk denkend dat ik verboden pikante
lectuur ons eerzaam ouderlijk huis binnensmokkelde, ging zij mij achterna,
greep mij en griste mij het boekje af. Of het de teleurstelling was dat dit
niets was van erotischen aard, of oprechte verontwaardiging over wat zij
noemde onverantwoordelijke verkwisting, weet ik niet, zeker is dat zij te
keer ging.
Bladzij één niets. Bladzij twee weer niets. Bladzij drie de titel. Bladzij vier
de opdracht. Bladzij vijf nog eens de titel. Bladzij zes niets. Bladzij zeven
een motto. Bladzij acht volkomen blanco, maagdelijk wit, opperste essence
van de ijlste puurheid, om met Borel te spreken. Bladzij negen een klein
aanvangsgedicht, een kwatrijn. Daarna de verzen schaars verspreid over
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de bladzijden, over twintig bladzijden. Dan weer blanco pagina's, de
colophon etc.
En dit hoopje letters op veel wit papier kostte drie-vijftig. Was het niet
godgeklaagd dat een jongen die nog nooit iets in de wereld had verdiend,
geen sou, zich aan een dergelijke verkwisting te buiten ging! De
materialistische kant van mijn natuur gaf haar gelijk. Hoeveel sigaretten,
hoeveel bouquetten, hoeveel glazen bier...Maar het was mij
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te machtig. Ik kocht toch. Verzen!
Als mijn lieve zuster alles had geweten, hoeveel ergernis zou zij dan
hebben gehad. Zij, die het bestaan van bibliophiele bibliomanen, die
honderd gulden voor een boekje van tien bladzij's met één gedicht er op
uitgeven als het maar zeldzaam is, nooit heeft bevroed.
Aan haar moest ik denken, toen ik deze laatste uitgaaf [...] in handen
kreeg, die wat de plaatsruimte op de bladzijden betreft en wat formaat
16
aangaat ook, wel tevens als zakagenda gebruikt kan worden.

Kwatrijnen
De bundel Honderd Hollandsche kwatrijnen die Slauerhoff als zakagenda wilde
gebruiken, vormt samen met de bundels Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar
Khayyam en Oud-Perzische kwatrijnen naar vorm en inhoud een samenhangend
geheel binnen Boutens' oeuvre. Wie deze samenhang niet ziet, ontgaat de zin van
de toevoeging ‘Hollandsche’ in de titel van de bundel uit 1932. Zo vroeg J.C. Bloem
zich in zijn recensie af: ‘waarvoor overigens “Hollandsche”? tenzij, maar zooiets
17
evidents is toch te gek, dit slaat op de taal, waarin zij zijn geschreven [...].’ Maar
zo gek was dat niet. De eerste twee bundels kwatrijnen hebben een Perzische
oorsprong en de derde is oorspronkelijk Nederlands werk.
In de titel van de eerste bundel kwatrijnen komt de naam voor van de Perzische
dichter Omar Khayyam, maar verder bevat noch deze bundel, noch die van de
Oud-Perzische kwatrijnen enige aanwijzing van Boutens' bronnen. Dit heeft indertijd
geleid tot de mythe als zou Boutens de kwatrijnen hebben bewerkt naar oude
Perzische handschriften. Dit is echter onjuist. Boutens kende geen Perzisch of
Arabisch. Hij heeft zijn bewerkingen gemaakt naar Engelse en Franse vertalingen.
En opvallend genoeg gaat het om dezelfde Engelse en Franse vertalingen die de
dichter Leopold heeft gebruikt. Daarbij is het aannemelijk dat Leopold de eerste is
geweest die Omar Khayyam heeft vertaald en Boutens ertoe heeft geïnspireerd,
maar dat beide dichters onafhankelijk van elkaar de oud-Perzische kwatrijnen uit
eenzelfde Franse bron hebben vertaald.
Leopold publiceerde zijn eerste reeks Omar Khayyam-vertalingen in het
novembernummer 1911 van De nieuwe gids, een publicatie die Boutens ongetwijfeld
heeft gelezen. Kort na het verschijnen hiervan moet hij het plan hebben opgevat
een privé-uitgave in kleine oplage te maken van de verspreid gepubliceerde
gedichten van Leopold. Wanneer men zijn korte Inleiding in het boekje leest, is het
onmiddellijk duidelijk: voor Boutens ging het om een verheven, uitzonderlijke poëzie
voor een select publiek van uitverkorenen! Aanvankelijk heeft Leopold zich niet
tegen Boutens' plannen verzet en ook met hem erover gesproken. Mogelijk hebben
ze toen ook van gedachten gewisseld over de kwatrijnen van Omar Khayyam en
heeft Leopold zijn bron genoemd: de Engelse vertaling van E.H. Whinfield, die
18
Boutens vervolgens ook is gaan gebruiken. Ik wil hiermee niet suggereren dat
Boutens via Leopold voor het eerst heeft gehoord van de Perzische dichter Omar
Khayyam. Deze zal Boutens al eerder gekend hebben.
De belangstelling in Europa voor de Perzische en Arabische literatuur was in de
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negentiende eeuw onder invloed van de romantiek en als neveneffect van de Engelse
en Franse kolonisatie van het Nabije Oosten enorm toegenomen. Dit leidde tot een
stroom van publicaties en vertalingen. In 1859 verscheen een klein boekje met
Engelse vertalingen van Omar Khayyam door Edward Fitzgerald. Aanvankelijk werd
er weinig aandacht aan geschonken, totdat Rossetti en Swinburne er zich lovend
over uit lieten. Vanaf dat moment volgde herdruk op herdruk en verschenen er
allerlei nieuwe vertalingen. Boutens heeft waarschijnlijk via de door hem bewonderde
Engelse dichters Rossetti en Swinburne kennis gemaakt met de kwatrijnen van
Omar Khayyam.
Voor de Oud-Perzische kwatrijnen gebruikte Boutens een Franse bron:
Hocéyne-Azad, La roseraie du savoir. Choix de quatrains mystiques tirés des
meilleurs auteurs Persans. Ook Leopold heeft prozavertalingen uit dit boekje tot
kwatrijnen bewerkt. Toch lijkt er van wederzijdse beïnvloeding geen sprake. Leopold
maakte zijn bewerkingen in de jaren 1915-1919. De reeks werd, onder de
verzameltitel ‘Soefisch’, voor het eerst in januari 1924 gepubliceerd, in de bibliofiele
bundel Oostersch. Wanneer Boutens aan zijn vertalingen is begonnen, was tot voor
kort niet bekend. Blok die een handschrift van de kwatrijnen dat in het Letterkundig
Museum wordt bewaard, uitvoerig heeft bestudeerd, kwam tot de voorzichtige
conclusie: ‘dat Boutens aan het manuscript tussen 1913 en 1919 is begonnen en
dat hij toen minstens 8 kwatrijnen voltooide [...] dat hij het werk toen waarschijnlijk
enige tijd heeft laten liggen, en het in het begin van de jaren twintig weer opvatte
19
[...].’ Maar Blok had van de eerste vier kwatrijnen van het handschrift geen
voorpublicatie in een tijdschrift teruggevonden en juist die voorpublicatie biedt een
belangrijk aanknopingspunt voor de datering. Door een toeval vond ik die vier
kwatrijnen in een gedenkboekje van de Wereldbibliotheek uit 1915. En opmerkelijk
20
genoeg heeft Boutens zijn bijdrage daarin exact gedateerd: ‘26 Mei 1915’.
Waarschijnlijk zijn de eerste vertalingen van Boutens dus ontstaan in het voorjaar
van 1915.

Mystiek
Leopold en Boutens hebben dus in dezelfde jaren Perzische kwatrijnen gemaakt
naar Franse prozavertalingen uit eenzelfde bron. Dit is minder opmerkelijk dan het
21
lijkt. Het Franse boekje was in 1906 door de Leidse uitgever Brill uitgegeven. Dat
Leopold en Boutens onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt, blijkt wel uit het feit
dat zij slechts in drie gevallen dezelfde Franse tekst hebben bewerkt. Zij hebben
vanuit een totaal verschillende visie hun keuze gemaakt, in lijn met hun diepste
22
overtuiging en dus ook in lijn met hun andere werk.
Het Franse boekje bevat prozavertalingen van mystieke kwatrijnen van
verschillende Perzische auteurs. De mystiek was wijd verspreid in Perzië en de
gehele Arabische wereld. Zij kwam voor naast de officiële geloofsbeleving van de
Islam en werd door sommigen als bedreigend voor de rechte leer gezien. Het
‘soefisme’, de islamitische mystiek, was in de dertiende eeuw zelfs een
overheersende factor geworden in het geestelijk leven van Perzië. Er waren grote
soefische broederschappen, waarin de leefregels van een leraar, een sjeich, werden
nagevolgd. Veel van deze mensen trokken als ‘derwisj’, bedelmonnik, door het land.
Het soefisme uitte zich in een ascetische wereldverzaking en een streven naar
de
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vereniging van de ziel met God. Het verblijf in deze wereld werd gezien als
voorbereiding op de Dag des Oordeels waarna de vereniging met het Hogere kan
plaatsvinden. Zo gezien is het dwaas veel waarde te hechten aan de wereld en het
kortstondige leven. Zinniger is het de blik gericht te houden op het Hogere, het
Eeuwige.
De mystiek in La roseraie du savoir moet Boutens hebben aangesproken. Zij lag
geheel in lijn met het openingsgedicht van zijn debuutbundel Verzen, waaruit een
zich afsluiten voor de wereld en een zich richten op het eeuwige spreekt:
Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel,
Toen in herfstavonds stille-tintengloor
Het laatste blad zijn gouden reis begon. Al wat mij lief was uit den grooten tuin
Der Wereld, had ik lang met teedre zorg
Overgeplant in warmen zielegrond,
Dat het mocht bloeien heel den winter door
En sieren met zijn schoon mijn eenzaam huis
In kleurenrijkdom van zacht bloembestaan.
En 'k heb mijn Leven eenzaam wèggeleefd
In langen nacht van witten winterdood,
En stil mijn Zijn verlachen en verschreid,
Als een, die niets der Wereld geeft of vraagt,
Wel wetend, dat zij nimmer geven kan
23
Meer dan hij reeds bezit in eigen hart. -

In Leopolds kwatrijnen daarentegen ontbreekt vrijwel geheel de mystieke
aanschouwing en het opgaan in het Hogere; hij beperkte zich tot de wereldverzaking,
de tragiek van de kortheid van het bestaan en de vergankelijkheid van alles en allen.
Daardoor zijn Leopolds kwatrijnen emotioneel aangrijpender dan de door Boutens
verwoorde mystiek. Ze missen de positieve tegenpool van de mystieke
heilsverwachting in de vereniging met het Hogere.

Saadi
Waar Boutens en Leopold dezelfde, emotioneel geladen, Franse tekst hebben
bewerkt, laten de twee kwatrijnen zich goed vergelijken. De oorspronkelijke Perzische
tekst is van de dichter Saadi, een van Leopolds favorieten. Deze werd geboren in
de zuid-Perzische stad Sjiraaz. Zijn geboortejaar is niet bekend, misschien was het
omstreeks 1212. Saadi was een ontwikkeld man. Een deel van zijn opleiding genoot
hij te Bagdad. Naar eigen zeggen heeft hij gestudeerd bij Sjeich Sjehaab ad-Dien
Sohrawardi (gestorven in 1234), een van de grootste mystici van zijn tijd en de
stichter van een soefische broederschap. Na zijn studie maakte Saadi vele reizen,
ook als pelgrim naar Mekka. In 1257 keerde hij in zijn geboortestad terug. Daar
schreef hij zijn twee beroemde hoofdwerken: het leerdicht Boestaan (De boomgaard)
en de Golestaan (De rozentuin). Daarnaast schreef Saadi een groot aantal ghazal's,
mystieke liefdesgedichten. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste
24
klassieke Perzische auteurs.
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De Franse prozavertaling van Saadi's gedicht in de Roseraie du savoir die Leopold
en Boutens ter bewerking hebben uitgekozen, is nummer 376:
1

Seul et caché à toutes les créatures, je pleure; avec un coeur endolori, les yeux (levés)
au ciel, je pleure.
Tel un enfant qui verse des larmes sur un oiseau envolé, ainsi sur ma vie écoulée
je pleure!
Saadi.

Leopolds vertaling luidt:
Stil op mijn bed terneergeslagen schrei ik
of opgeschrikt in wanhoopsvlagen schrei ik;
een kind, dat jammert om zijn liefst verlies,
25
zoo over mijn vervlogen dagen schrei ik.

En die van Boutens:
Alleen en voor eenelk verstoken, schrei ik.
De oogen verstaard, het hart verreten, schrei ik.
Een kind dat schreit naar vogel die ontvloog,
26
Zoo naar de schaduw mijner dagen schrei ik.

Zowel Leopolds als Boutens' exemplaar van de Roseraie du savoir is bewaard
gebleven. Beiden hebben de door hen uitgezochte kwatrijnen met potlood
aangestreept en beiden hebben ook ontwerpen voor de vertaling in het boekje
geschreven - Boutens slechts twee, Leopold veel meer. Een belangrijk verschil is
dat Leopold in tegenstelling tot Boutens ook gebruik heeft gemaakt van de noten
die de vertaler Hocéyne-Azad aan zijn Franse vertalingen heeft toegevoegd. Verder
zijn er van Leopolds en Boutens' bewerkingen handschriften bewaard gebleven die
een inzicht geven in beider werkwijze. Bij de aangehaalde tekst van Saadi gaat het
om de volgende handschriftelijke (M) en gedrukte (D) versies.
27

Leopold
1M

a

schrei ik

a

Stil op mijn bed ter
neergeslagen [schrei ik]

c

^nacht

c

^op mijn donkere

c

^in de donkerte

D

Stil op mijn bed
terneergeslagen schrei ik

2M

1

a

in wanhoopsvlagen [schrei
ik]

Au lieu de tènhâ (seul), l'édition de Tèbriz porte chèbhâ (les nuits).
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b

den hemel al mijn leed te
klagen [schrei ik]

b

[het] zonlicht [al mijn leed
te klagen] [schrei ik]

c

of den dag [al mijn leed te
klagen] [schrei ik]

c

[of] des daags [al mijn leed
te klagen] [schrei ik]

c

of opgeschrikt [in
wanhoopsvlagen] [schrei
ik]
of opgeschrikt in
wanhoopsvlagen schrei ik;
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3M

c

een kind dat jammert om
zijns vogels vlucht

c

^ontvlogen vogeltje

c

^ontsnapte [vogeltje]

d

[een kind] aan wie [zijn]
troeteling ontkwam

d

[een kind aan wie zijn
troeteling ont]vlood

d

[een kind aan wie zijn
troeteling ont]glipte

d

[een kind aan wie zijn
troeteling ont]s[lipte]

D

een kind, dat jammert om
zijn liefst verlies,

4M

b

zoo over mijn vervlogen
leven schrei ik

b

[zoo over mijn ver]geten
dagen [schrei ik]

D

zoo over mijn vervlogen
dagen schrei ik.

28

Boutens
1M

a

D

2M

Alleen en voor eenelk
verstoken, schrei ik.

a

De oogen omhoog en 't
hart doorreten, schrei ik.

b

[De oogen] verstaard [en 't
hart] ver[reten schrei ik.]

D

3M

Alleen en voor eenelk
verstoken, schrei ik;

De oogen verstaard, het
hart verreten, schrei ik.

a

Een kind dat schreit naar
vogel die ontvloog,
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D

4M

D

Een kind dat schreit naar
vogel die ontvloog,

a

Zoo over mijn ontvlogen
dagen schrei ik.

b

[Zoo] naar de schaduw
mijner [dagen schrei ik.]
Zoo naar de schaduw
mijner dagen schrei ik.

Het Oosterse kwatrijn in Nederlandse vertaling bestaat uit vier regels van vijf
voeten, waarvan de regels 1, 2 en 4 rijmen. Het driedelige rijm vormt formeel gezien
het grootste probleem bij de vertaling/bewerking. Vandaar dat Perzische of Arabische
kwatrijnen die eindigen met een herhaling bij vertalers de voorkeur hebben. In het
bovenstaande geval heeft Leopold het zich niet gemakkelijk gemaakt door naast
de herhaling van ‘schrei ik’ ook nog driemaal te rijmen (: ‘terneergeslagen’,
‘wanhoopsvlagen’, ‘dagen’). Voor de vertaling van het herhaalde ‘je pleure’ hebben
beide dichters begrijpelijkerwijze gekozen voor het meer literaire ‘schreien’ in plaats
29
van het spreektaalachtige ‘huilen’.
Leopold is het verst van het origineel afgeweken, maar heeft daarmee wel op
verschillende plaatsen onmiskenbare poëtische winst geboekt. Zijn vertaling begint
met de functionele antimetrie ‘Stil’, dat letterlijk een stilte is voor de uitbarsting van
wanhoop die gaat komen. De eenzaamheid en het zich verbergen van de ‘ik’ blijven
in de vertaling impliciet, ze zijn hoogstens af te leiden uit de eerste twee regels.
Leopold is hier duidelijk niet uitgekomen. Hij heeft het nog geprobeerd met het in
de noot van de vertaler gegeven alternatief, maar de overwogen tegenstelling tussen
‘nacht’ en ‘dag’ leverde geen bevredigend resultaat op. Hiermee zou wel het ‘les
yeux (levés) au ciel’ in de vertaling zijn verwerkt, maar de wanhoop van ‘coeur
endolori’ weer niet. De uiteindelijke versie van de
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eerste twee regels bevat een even fraai als zinvol chiasme:

Boutens is veel dichter bij het origineel gebleven; als vertaling is zijn kwatrijn
adequater. Maar het is de vraag of de latere veranderingen in de tweede regel wel
verbeteringen zijn. Het ‘omhoog’ drukte goed uit wat er in het origineel staat: een
klacht en smeekbede gericht tot de hemel en de beweging die erin wordt uitgedrukt
correspondeert met het ‘schreien naar’ in de volgende twee regels. Het verouderde
‘verstaard’ betekent volgens het WNT: ‘Van de oogen: door een floers bedekt;
30
bewegingloos en zonder leven, star’. Deze notie van passiviteit past niet bij de
actief uitgedrukte wanhoop en het verdriet in het herhaalde ‘schrei ik’ en in de
vergelijking met het kind. De verandering van ‘doorreten’ in ‘verreten’ levert een
fraaie parallellie binnen de versregel op zonder dat de betekenis wezenlijk verschilt.
De regel telt wel een lettergreep te veel. De daardoor noodzakelijke elisie aan het
begin levert een niet-functionele, want inhoudelijk niet gemotiveerde, antimetrie op
(‘D'oógen’): er is geen tegenstelling tussen ‘oogen’ en ‘hart’ en ook anderszins is
extra nadruk op ‘oogen’ niet zinvol.
In de laatste twee regels van het kwatrijn heeft Boutens zich ten opzichte van
Leopold behoorlijk gerevancheerd, ondanks de ongebruikelijke combinatie ‘schreien
naar’. Zij maakt een gewrongen indruk en is ook een wat slappe vertaling van ‘verser
des larmes’ (‘tranen vergieten’). Daarvoor is Leopolds ‘jammert’ onmiskenbaar beter,
maar Leopold heeft de vergelijking met het ontsnapte vogeltje niet kunnen verwerken.
Zijn oplossing ‘liefst verlies’ vormt een mooie assonantie, maar is inhoudelijk te
algemeen en daardoor weinig zeggend. Het door Leopold in de laatste regel gekozen
‘vervlogen’ heeft zijn meerwaarde verloren, nu in het voorafgaande de notie ‘vliegen’
31
ontbreekt.
Boutens heeft zijn laatste regel in tweede instantie aanmerkelijk verbeterd. De
herhaling van ‘ontvlogen’ leverde een inhoudelijk nogal onzinnige combinatie met
‘dagen’ op, terwijl de nieuwe versie dit bezwaar niet alleen opheft, maar ook als
beeld uitstekend in de vergelijking past. Het beeld is implicieter dan Leopolds
‘vervlogen dagen’, maar in dit geval geeft de poëtische zeggingskracht de doorslag.

Vertalingen
De problemen waarmee een vertaler wordt geconfronteerd en de meer of minder
geslaagde oplossingen die hij daarvoor heeft gevonden, laten zich tot op zekere
hoogte afleiden uit een vergelijking tussen origineel en vertaling. De overgeleverde
(klad)handschriften bieden inzicht in de wijze waarop de vertaling tot stand is
gekomen: de aarzelingen, de verworpen alternatieven, de noodgedwongen
oplossingen, enzovoort - uiteraard voorzover ze op papier terecht zijn gekomen. De
reconstructie van dit genetisch proces kan op het eerste gezicht ‘vreemde’ lezingen
in de gepu-
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bliceerde tekst of bepaalde beslissingen van de vertaler verhelderen. Zo maakte
Boutens in zijn handschrift van nummer 341 in de Roseraie du savoir
achtereenvolgens drie vertalingen, waarbij hij telkens de volgorde van de versregels
veranderde:
Le monde est une route, le paradis une étape; ces deux choses sont auprès
des initiés comme un fétu.
Si tu es un amant sincère, abandonne-les tous deux, afin que l'Amie
t'indique une voie pour parvenir à Elle.
Abou-Saïd.

MI

II

III

1

a

Na werelds dagreis
ook de hemel is

b

[Na werelds
dagreis] zelfs [de
hemel is]

b

[Na werelds
dag]e[reis] [de
hemel is]

2

Een pleisterplaats
van geen
beduidenis

3

Voor 't eerlijk hart
dat afwacht van den
Liefste

4

Den toegang tot
Zijn Harts
geheimenis.

1

Voor 't eerlijk hart is
zelfs het Paradijs

2

Een pleisterplaats
na werelds
dagereis,

3

De korte ruste in 't
smachten dat de
Minnaar

4

Het tot Zijn Hart de
diepe wegen wijz'.

1

Een pleisterplaats
na werelds
dagereis,
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2

Een noodloos
oponthoud, is 't
Paradijs

3

Voor 't hart dat
reisreê smacht,
wanneer de
Minnaar

4

Het naar Zijn Hart
de diepe wegen
wijz'.

Geen van de drie versies overtuigt geheel als vertaling van de Franse tekst.
Boutens is steeds verder van het origineel afgeweken, maar dat is zijn kwatrijn wel
ten goede gekomen. Dit is bij meer kwatrijnen het geval. In het algemeen geldt dat
naar mate de vertaler zich meer vrijheden veroorlooft, het aantal stoplappen en
gewrongen constructies afneemt. Uiteraard dreigt dan wel het gevaar dat het
eindresultaat nauwelijks meer een vertaling genoemd kan worden. Niet voor niets
32
noemde J.C. Bloem het vertalen van poëzie ‘de moeilijkste aller kunsten’. Een
vertaling moet aan twee eisen tegelijk voldoen: zij moet op zichzelf, los van het
origineel, begrijpelijk zijn en zij moet een adequate weergave van het origineel in
een andere taal zijn.
In het geciteerde kwatrijn van Boutens zijn de ‘ingewijden’ (‘initiés’) en de
vergelijking met het ‘strootje’ (‘fétu’) al in de eerste versie onvertaald gebleven. De
bepaling ‘van geen beduidenis’ is een zwakke poging iets van de negatieve implicatie
van de vergelijking ‘comme un fétu’ te verwerken, maar de zinsnede maakt te veel
de indruk van een stoplap. Waarschijnlijk in verband met het metrum heeft Boutens
gekozen voor ‘eerlijk’ als vertaling voor ‘sincère’ in plaats van het meer voor de
handliggende ‘oprecht’. Uiteindelijk heeft hij de bepaling bij ‘hart’ geheel laten
vervallen.
In de tweede versie springt de derde regel er in negatieve zin uit. Zowel
ritmischmetrisch als inhoudelijk (‘De korte ruste’!) valt hij erg uit de toon. De
syntactische verbinding tussen de regels 3 en 4 doet nogal gewrongen aan.
Bovendien blijft in deze versie de bedoelde negatieve connotatie van ‘pleisterplaats’
wel erg impliciet.
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Boutens heeft de bepaling ‘van geen beduidenis’ uit de eerste versie terecht niet
willen handhaven en in plaats daarvan geprobeerd door inhoudelijke verandering
van de derde regel het op zichzelf neutrale ‘pleisterplaats’ nader te specificeren.
Daarin is hij in de derde versie veel beter geslaagd, al blijft ‘noodloos oponthoud’
de indruk maken van een uit nood geboren herhaling. Het neologisme ‘reisreê’ is
wel typisch voor Boutens, maar daarom nog geen fraaie vondst. Daar staat tegenover
dat de derde versie een aanmerkelijke verbetering is ten opzichte van de vorige
twee: het kwatrijn is nergens gewrongen, heeft geen ritmisch-metrische
onregelmatigheden en is inhoudelijk een hechte eenheid door een concentratie van
woorden en begrippen die met ‘reizen’ te maken hebben. Het lag dus voor de hand
dat Boutens deze versie zonder verdere wijzigingen heeft gepubliceerd.
Geen van de hiervóór gepresenteerde details zijn in het Boutens-essay van
Vestdijk terug te vinden. Sterker nog: de onlangs verschenen catalogus van de
Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek bevat ruim 500 nummers die
vergelijkbare detailvragen oproepen die op antwoord wachten. Gelukkig maar, zou
ik zeggen. Het zou toch vreselijk zijn als we écht zouden denken dat het laatste
33
woord over Boutens al gesproken was.

Adres van de auteur: Constantijn Huygens Instituut, Postbus 90754, NL-2509 LT
's-Gravenhage
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A.M. Duinhoven
Aard en plaats van de persoonsvorm
Abstract - In Middle Dutch and in Early Modern Dutch archaic sentences were being
used with the finite verb in last position, such as: mijn oghen nie liever wijf en saghen
(‘my eyes never dearer woman saw’) and orlof hi den coninc bat (‘for his permission
he the king asked’). In these cases the finite verb was an independent constituent,
a compound of verbal adjunct and pronoun. As the connection with the explicit
subject was still loose, the verb-second constraint did not apply. Sentences with
independent finite verb only mention the event, while in the combination of subject
and verb the speaker explains what is happening.

1. Inleiding
Er wordt vaak gezegd, dat de woordorde in het oudere Nederlands vrijer geweest
1
zou zijn dan tegenwoordig. De strikte volgorde in de huidige taalfase wordt wel in
verband gebracht met het verdwijnen van de flexie. De semantische verhoudingen
die eerst uit buigingsuitgangen bleken, worden nu door functiewoorden en door een
2
rigide volgorde aangeduid. Het idee, dat men vroeger ten aanzien van de woordorde
meer vrijheid had dan tegenwoordig, berust onder meer op het voorkomen van twee
3
typen zinnen, die nu ongrammaticaal zijn of tenminste hoogst ongebruikelijk. We
komen in het Middelnederlands, het Vroegnieuwnederlands en incidenteel tot op
heden deze woordordepatronen tegen, die ons nu vreemd en archaïsch in de oren
4
klinken:
(1)

Mijn oghen nie liever wijf en saghen
(Lanseloet 470)
Mijn herte van groten scaemde beeft
(Esmoreit 532)
U herte soe vol hoeverde stect (Gloriant
422)
Elck van my af zich dreit (Hooft, Baeto
21)
Dolphynen dry en vier in de lazure
gronden te samen waren (J. Revius)
Een karretjen op een zandweg reed (J.P.
Heije)

(2)

Orlof hi den coninc bat (Ferguut 713)
Den riken God hi hem beval (Karel ende
Elegast 16)
In die kerke si doe trac (Beatrijs 797)
Over die mueren sy clommen
(Geuzenliedboek 48, 22)
Het hert ghy gloeyend' stoockt (G.A.
Bredero)
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Met bly gheschal, zy overal veel vreugde
ons toebringhen (nl. de vogheltkens; H.L.
5
Spieghel)
Over deze intrigerende zinstypen handelt deze bijdrage. Het gaat hier niet om
een materiaalverzameling, noch om de frequentie of spreiding van het gebruik. Wat
ik wil trachten te verklaren is, hoe deze constructies vroeger mogelijk waren en
waar-
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door ze uit het algemene taalgebruik zijn verdwenen. Misschien kunnen we ook
achterhalen, of en in hoeverre deze volgverandering semantische consequenties
had: verschilden deze zinstypen met de persoonsvorm achteraan naar de betekenis
van de huidige zinnen met de persoonsvorm op de tweede plaats?
Een goede aanzet tot de beschrijving van de vorm en inhoud van dit soort zinnen
6
heeft in ditzelfde tijdschrift Van der Horst (1984) gegeven. Mijn bijdrage kan als
een vervolgstudie worden beschouwd.

2. Hoofd- en bijzin
Het probleem in (1) en (2) ligt voor ons in de positie van de persoonsvorm. In het
eerste zinstype verwachten we het verbum finitum op de tweede plaats (Vf2), wat
in mededelende zinnen tegenwoordig gewoon is. In bijzinnen daarentegen staat de
persoonsvorm in het algemeen helemaal achteraan (Vfachter). Daardoor lijkt het wel
of we in (1) toch met een bijzin te doen hebben. Dat geldt zeker voor het tweede
zinstype, waarin niet het subject doch een ander zinsdeel voorop staat. In (2) kan
men hi den coninc bat als een bijzin bij orlof beschouwen, dit te meer omdat er ook
7
vergelijkbare zinnen met het verbindingswoord dat voorkomen:
(3)

Enen hantscoe dat hi nam (Winter ende
Somer 478)
8

Om hout dat si ghinghen (Brandaen 314)
Enen ridder datti gemoet (Franciscus
258)
Met rechten dat icse minnen moet
(Esmoreit 834)
Met Fyrapeel datsi ghinghen (Reinaert
3468)

Een bijzin niet bij een hoofdzin doch bij één enkele woordgroep is voor ons niet
zo verwonderlijk, daar we nog steeds formaties kennen als deze:
(4)

Een lawaai dat die motor maakt
Een mensen dat er waren
Opgelucht dat zij zijn
Warm dat het was

De dat-zin is hier duidelijk ondergeschikt aan de woordgroep waarom het in
essentie gaat. Het substantief of adjectief vormt een min of meer zelfstandige uitroep;
de bijzin voegt daar achtergrondinformatie aan toe. In (3) daarentegen is de
9
vooropgeplaatste woordgroep minder dominant. De begingroep en de dat-zin
vormen één samenhangende mededeling. Het verschil met hoofdzinnen als (5) en
vooral (6) is gering:
(5)

Hi nam enen hantscoe
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Si ginghen om hout
(6)

Enen hantscoe nam hi
Om hout ginghen si

Het feit dat het vooropgeplaatste en geïsoleerde zinsdeel in (3) de naamval heeft
bewaard die in zinnen als (5) en (6) is vereist, doet eraan twijfelen of we wel met
een losse woordgroep en een bijzin te doen hebben.
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In (2), waarin geen scheidend voegwoord wordt gebruikt, is een samengestelde zin
nog onwaarschijnlijker:
(2′)

?

[Orlof] {hi den coninc bat}bijzin

En in de tangconstructie (1) waarin subject en persoonsvorm objecten en
bepalingen omsluiten, vormt de zin een zo hechte eenheid dat we de gedachte aan
een samengestelde zin moeten verwerpen:
(1′)

*[Mijn herte] {van grote scaemde
beeft}bijzin

We hebben met één ongedeelde zelfstandige zin te doen. Dan blijft echter het
probleem bestaan, dat in een zelfstandige zin en in het algemeen in een ‘hoofdzin’
tegenwoordig Vf2 verplicht is. In de hier besproken zinnen echter staat de
10

persoonsvorm achteraan. Hoe was dat mogelijk, waarom kan het nu niet meer,
en was er betekenisverschil tussen Vf2 en Vfachter?

3. Poëzie en proza
We moeten ons afvragen, of zinnen als in (1) en (2) wel gewone, regelmatige
Nederlandse formaties waren. Misschien hebben we met onregelmatige volgorden
terwille van het rijm te doen, met dichterlijk taalgebruik, met ‘poëtische vrijheid’?
11
Constructies als (1) en (2) zijn niet of nauwelijks in proza aanwijsbaar. En vele
taalkundigen zijn van mening, dat voor de bestudering van
woordvolgordeverschijnselen alleen of in hoofdzaak van bronnen in proza gebruik
moet worden gemaakt. Sommigen menen zelfs, dat poëzie voor het onderzoek van
12
de woordorde onbruikbaar is.
Deze opvatting is niet nieuw. Van Helten (1883, 2, p. 165) verklaart in zijn
hoofdstuk over woordschikking reeds: ‘Natuurlijk beperk ik mij hier in hoofdzaak tot
het proza’. Wanneer men de keuze heeft, is dat een gezond uitgangspunt. Maar
wanneer men zinnen met een ongewone volgorde in poëzie regelmatig tegenkomt,
zal men toch moeten uitmaken of de patronen grammaticaal waren. De volgorde
zal moeten worden verklaard, ingepast in het veranderende systeem. Poëzie levert
voor het woordorde-onderzoek zo al geen bouwstenen dan toch toetsstenen. Zelfs
wanneer men zou moeten besluiten, dat de volgorde ongrammaticaal was: hoe kon
die ongrammaticaliteit dan zo algemeen geaccepteerd worden?
We moeten er bovendien op bedacht zijn, dat oude taalmiddelen die uit het gewone
taalgebruik reeds zijn verdwenen, in poëzie nog met effect kunnen worden
13
aangewend. Dichters maken vaak actief gebruik van patronen die gewone
taalgebruikers slechts passief beheersen. In poëzie leiden verouderde constructies
een taai leven. Hoewel bijvoorbeeld het adjectief in postpositie reeds in het
Middelnederlands archaïsch was (coninc fijn, joncfrouwe scone, ridder starc) zijn
poëtische woordgroepen als roosje rood, kind lief en gele velden met korenbloemen
14
blauw niet alleen mogelijk maar ook effectief.
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De zinstypen (1) en (2) nu komen in oudere Nederlandse gedichten zo frequent
voor, dat we ze bezwaarlijk voor fouten kunnen houden. Zonder nader onderzoek
mogen we ze niet als ongrammaticaal afdoen. Ook al dienen ze het rijm; het niveau
van de dichtwerken wijst erop, dat de constructies acceptabel zijn geweest. Ze zullen
aanvankelijk in het grammaticale systeem hebben gepast. Het zijn verouderde
15
patronen, die echter nog steeds een bepaald effect hebben op de betekenis.

4. SVO en SOV
In studies over volgorde veelgebruikt zijn typeringen als SVO (subject verbum object)
en SOV. Daarmee wordt de woordvolgorde in individuele zinnen aangeduid, maar
de typeringen dienen ook vaak om de basisvolgorde in een taal aan te geven. In
het hedendaags Nederlands heeft de hoofdzin SVO-volgorde (7) en de bijzin SOV
(8):
(7)

Jan koopt een fiets

(8)

...dat Jan een fiets koopt

Onderliggend evenwel zou het Nederlands volgens velen een SOV-taal zijn. Dat
betekent dat de volgorde in (7) op de een of andere wijze wordt afgeleid van die in
(8).
Een generalisering als deze kan dienen ter vereenvoudiging van de grammaticale
beschrijving: wanneer de SOV-volgorde in het Nederlands het meest prominent zou
zijn, kan die als uitgangspunt dienen. Om tot de oppervlaktestructuren te komen
zijn dan de minste aanpassingen vereist. De neiging bestaat echter de SVO-dan
wel SOV-basisvolgorde niet slechts als een middel tot beschrijving maar ook als
een functionele factor te zien: allerlei volgordeverschijnselen zouden zich voordoen
16
doordat het Nederlands een SOV-taal is.
Het is duidelijk, dat we in zinnen als (1) en (2) met de SOV-volgorde te doen
hebben en niet met de SVO-volgorde die we op grond van het hedendaags
Nederlands zouden verwachten. Deze constatering verschaft ons echter even weinig
inzicht als de vaststelling dat de zinnen bijzin-volgorde hebben, terwijl het
hoofdzinnen zijn. Typeringen als SVO en SOV kunnen wel handig zijn om de volgorde
in individuele zinnen te typeren, maar als karakterisering van het
woordvolgordestelsel in het algemeen schiet de oppositie tekort.
Om te beginnen wordt er geen systematisch onderscheid gemaakt tussen Vf en
V; onduidelijk is vaak of op onderliggende structuren of op oppervlakteverschijnselen
17
wordt gedoeld. De twee structuren komen naast elkaar voor, waardoor men bij
generaliseringen de werkelijkheid geweld aandoet. Sinds Greenberg (1966) brengt
men de zinsvolgorde ook in verband met tegenstellingen in woordgroepen, als
vooren achterzetsels (op de berg: de berg op) en adjectiva in pre- of postpositie (lief
kind: kind lief). De vraag is dan welke volgorde-typen horen bijeen: waarom is de
berg op SVO, of juist SOV? Om tot begrip te komen, zullen we naar dieper liggende
principes moeten zoeken, die zowel de volgorde in woordgroepen als in zinnen
bepalen.
Beschrijving van de woordvolgorde in termen van hoofd- en bijzin, of SVO en
SOV
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betreft slechts de effecten niet de oorzaken van de woordordening. Het is daardoor
begrijpelijk, dat men tot onzekere generaliseringen en tot tegengestelde typeringen
van oudere taalfasen komt: wat de een SOV-taal noemt, is voor de ander SVO.
Zelfs het hedendaags Nederlands wordt door velen als SOV en door anderen als
18
SVO getypeerd. En onduidelijk blijft waarom SVO in SOV zou veranderen en
19
omgekeerd. Wat brengt de taalgebruikers ertoe het object en andere zinsdelen
vóór de persoonsvorm of vóór het infiniete werkwoord te plaatsen, wanneer de
volgorde VO regel is? Waarom zijn wij een onderscheid gaan maken tussen hoofden bijzinvolgorde? Zou misschien door het vaste SOV-patroon in de bijzin de
keuzemogelijkheid in de hoofdzin zijn verdwenen? Maar wat hield die keuze dan
vroeger in?
De opposities hoofdzin-bijzin en SVO-SOV zijn niet geschikt om het probleem
aan te pakken. De keuze tussen hoofd- en bijzin dan wel tussen SVO en SOV is
niet bepalend voor het gebruik van zinnen als (1) en (2) met Vfachter tegenover
vergelijkbare zinnen met Vf2. Bij de ordening van woorden, woordgroepen en zinnen
20

speelt, naar ik meen, een dieper liggende tegenstelling. Het is de keuze tussen
analyse en synthese, die bij frequent gebruik tot de syntactische patronen in hoofdzin
en bijzin heeft geleid en die maakt dat we het object al dan niet vóór het werkwoord
plaatsen. Diezelfde fundamentele keuze tussen analyse en synthese zou bij het
hier behandelde probleem een rol kunnen spelen.

5. Analyse en synthese
Het begrippenpaar analyse-synthese is binnen de taalkunde welbekend. In het
algemeen hebben de typeringen ‘synthetisch’ en ‘analytisch’ betrekking op talen
met een rijk dan wel een arm morfologisch systeem. Er kan een glijdende schaal
worden opgesteld van polysynthetische Indianentalen naar isolerende talen als het
21
Vietnamees en Chinees. Onder meer het Nederlands zou ‘een ontwikkeling
vertonen van synthetisch naar analytisch: morfologische kenmerken worden
vervangen door omschrijvingen, door zo geheten perifrastische patronen’ (Van der
Wal & Van Bree 1992, p. 36).
Synthese is echter niet tot de morfologie beperkt. Ook binnen de syntaxis kan
men synthetische naast analytische constructies onderscheiden. Overdiep & Van
Es (1949, § 25) zien in analyse en synthese twee verschillende denk- en
presentatiewijzen. In Van Es & Van Caspel (1975, 6, § 72 en 54, § 4) wordt de
tangcontructie in een zin als (9) ‘synthetisch’ of ‘gesloten’ genoemd:
(9)

Hij {gaat morgen weg}

(10)

Hij {gaat weg} morgen

In (10) staat de tijdsbepaling buiten de tang en zou de constructie ‘analytisch’ of
‘open’ zijn. Welbeschouwd hebben we in beide zinnen met een nauwe, synthetische,
binding tussen gaat en weg te doen. Het verschil tussen de twee zinnen ligt daarin,
dat morgen in (9) in deze verbinding is opgenomen, terwijl de tijdsbepaling in (10)
een losse, analytische, toevoeging vormt.
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Hoe dan ook, hier staan de twee structuren als keuzemogelijkheden naast elkaar.
We zouden daarom kunnen menen, dat analyse en synthese slechts de presentatie
van de mededeling betreffen, dat we met een stilistische oppositie te doen hebben.
In vele gevallen echter is de synthetische (11) dan wel de analytische volgorde (12)
verplicht, als in:
(11)

Hij {gaat snel weg}; *hij {gaat weg} snel

(12)

*Hij {gaat om te rusten weg}; hij {gaat
weg} om te rusten;

De keuze tussen analyse of synthese moge oorspronkelijk vrij geweest zijn en
afhankelijk van de wijze waarop men de informatie wilde presenteren, zeker is dat
nu allerlei synthetische en analytische verbindingen in de syntaxis verankerd liggen.
De keuze tussen analyse en synthese bepaalt dus niet alleen de presentatie; vaste
keuzen in het verleden hebben tot vaste syntactische patronen in het heden geleid.
Daar we dus ook met een syntactische oppositie te doen hebben, kan het de
moeite lonen problematische volgorden als in (1) en (2) te ontleden in termen van
analyse en synthese. Daartoe zullen we eerst scherp moeten zien wat de twee
constructies kenmerkt, hoe ze te herkennen zijn en wat ze betekenen.

6. Termen en begrippen
Hoewel ‘analyse’ en ‘synthese’ welbekende, in het algemene spraakgebruik gangbare
begrippen zijn, blijkt de herkenning van synthetische resp. analytische woordgroepen
niet altijd eenvoudig. Om verwarring te voorkomen is het daarom goed de kenmerken
22
van synthese en analyse schematisch te presenteren. Het gebruik van enkele
termen (kern, specificatie en bepaling) is daarbij onvermijdelijk. Deze
onderscheidingen zijn geen taalkundige nieuwigheden, netzomin als de begrippen
analyse en synthese zelf dat zijn.
Aan de onderscheiding analyse-synthese ten grondslag ligt de volgende, door
observaties gesteunde, overweging. Taalgebruikers kunnen hetgeen ze willen
zeggen, op twee wijzen ordenen. Ze kunnen een woord/begrip introduceren en
daaraan successievelijk bijzonderheden toevoegen; ze zetten dan hun in woorden
en woordgroepen vervatte gedachten uiteen; dat is analyse. In een zin als (13) vormt
Anna het uitgangspunt; over haar wordt in tweede instantie gezegd dat ze schrijft,
waaraan tenslotte de bijzonderheid wordt toegevoegd dat dit met een pen gebeurt:
(13)

Anna → schrijft → met een pen

De mededeling verloopt in fasen, welke chronologische opeenvolging met pijlen
is aangegeven.
Een gefaseerde presentatie is niet de enig mogelijke. Woorden moeten weliswaar
altijd op elkaar volgen, daar ze niet tegelijkertijd kunnen worden uitgesproken, maar
we kunnen samenhangende woorden wel als het ware in één adem presenteren.
Wanneer er eenmaal over het schrijven met een pen gesproken is, kan {schrijven
met een pen} of {met een pen schrijven} als een samengestelde eenheid worden
gezien:
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(14)

Ik zie dat Anna {met een pen schrijft}

Het is hier niet alleen de intonatie die op eenheid wijst, ook de volgorde geeft dat
aan. De bepaling met een pen krijgt pas zin, wanneer we weten dat het over schrijven
gaat. De natuurlijke, logische oftewel ‘chronologische’ volgorde zou daarom schrijft
→ met een pen zijn. Wanneer de woordgroep echter als een eenheid wordt ervaren,
die pas na het verklinken van het laatste woord in zijn geheel wordt geïnterpreteerd,
doet de volgorde er in principe niet toe. Dat verklaart het feit dat de bepaling vooraf
kan gaan. Verplicht is deze volgorde niet: de synthetische woordgroep {schrijft met
een pen} is ook mogelijk.
Welbeschouwd kunnen we dus drie volgordepatronen onderkennen: op een kern
kan een ‘specificatie’ volgen, die in tweede instantie bijzonderheden noemt. En met
23
de kern kan een navolgende of voorafgaande ‘bepaling’ nauw zijn verbonden:
(15)

Schrijft kern → met een pen specificatie
Een pen kern → van goud specificatie

(16)

Schrijft kern met een pen bepaling
Een pen kern van goud bepaling

(17)

Met een pen bepaling schrijft kern
Een gouden bepaling pen kern

De algemeen gebruikelijke term ‘kern’ wordt op verschillende wijzen toegepast.
We kunnen een informatieve en een syntactische kern onderscheiden. Het element
dat in een woordgroep of zin als essentieel wordt ervaren, is de informatieve kern.
Het woord of woorddeel dat in een bepaald type verbinding steeds opnieuw de
informatieve kern vormt, wordt tenslotte als de syntactische kern beschouwd. Zo
vormen in (15)-(17) het werkwoord schrijft en de naamwoordgroep een pen de
syntactische kern.
Doordat het begrip ‘kern’ op informatief en op syntactisch niveau een rol speelt
en de onderlinge verhouding der elementen in een woordgroep bovendien aan
24
herinterpretatie bloot staat, is het niet altijd eenvoudig de kern aan te wijzen. In
een exocentrische woordgroep als met een pen bijvoorbeeld zijn we tegenwoordig
geneigd de NC als de kern te beschouwen en het voorzetsel als een ondergeschikt
element, dat de NC met de rest van de uiting verbindt. Dat men dit anders kan zien,
bewijst alleen al de gangbare term ‘voorzetselgroep’. De syntactische patroonvorming
verhindert ook niet, dat in een bepaalde context of situatie een bepaling of specificatie
in informatief opzicht als de kern kan worden beschouwd. Zo vertoont het antwoord
op de vraag wat voor bloemen wil je hebben? twee structuren:
(18)

Syntactische structuur:

gele bepaling bloemen kern

(19)

Informatie-structuur:

gele kern bloemen bepaling

Hier is de tegenstelling incidenteel. Wanneer het syntactische patroon echter
voortdurend door de informatiestructuur wordt overheerst, gaat men deze structuur
ook als de syntactische structuur zien: de bepaling wordt tot kern en omgekeerd.
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soorten geworden: men denke aan hulpwerkwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke
25
voornaamwoorden en hoofdtelwoorden. Vatten we nu samen wat we over
analytische en synthetische structuren weten:
(20)

ANALYSE

SYNTHESE

uiteenzetting

samenvatting

zelfstandige leden

samengestelde eenheid

informatie gefaseerd

informatie in eens

verbanden worden gelegd verbanden zijn gelegd
chronologische volgorde

ook antichronologische
volgorde

kern voorop

kern vóór of achter

scheidende intonatie

in één adem

In een analytische constructie is de chronologische volgorde verplicht: specificaties
volgen altijd op de kern. In een synthetische woordgroep is de volgorde in principe
vrij. De antichronologische volgorde (als in 17) sluit een analytische interpretatie uit
en typeert dus de synthese.
De betekenis van de constructies ligt in de termen analyse en synthese besloten:
het gaat om ‘uiteenzetting’ resp. ‘samenvatting’. In een analytische constructie
presenteert de spreker de informatie deel voor deel, hij geeft een uiteenzetting, hij
legt uit, betoogt. In een synthetische constructie presenteert hij de complexe
informatie als een reeds geformeerd geheel, hij verwijst naar een bestaande
constellatie, hij benoemt, wijst aan of vat samen.

7. Synthese in hoofdzin
Met het onderscheid analyse-synthese voor ogen zullen we nu de problematische
zinnen in (1) en (2) wat nauwkeuriger bekijken. Daar taalgebruikers bij hun
presentatie van de informatie steeds moesten en moeten kiezen tussen uiteenzetting
en samenvatting, speelt deze tegenstelling overal. Ook de verplichte syntactische
constructies zijn op de keuzen van vroegere taalgebruikers gebaseerd; het zijn
gefixeerde synthetische dan wel analytische structuren. En de aard van de structuur
bepaalt mede de eindbetekenis van de constructie.
Zo is het begrijpelijk dat de bijzin, die als zinsdeel een eenheid vormt, een
26
duidelijke antichronologische synthetische structuur heeft gekregen:
(21)

...{dat bepaling Anna bepaling met een pen
bepaling schrijft kern}
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En even vanzelfsprekend is het, dat aan een mededelende zin waarin de spreker
informatie wil overdragen, een analytische structuur ten grondslag ligt:
(13)

Anna kern → schrijft specificatie → met een
pen specificatie

Maar dat schijnt dus, getuige (1) en (2), niet altijd verplicht geweest te zijn. Nemen
we nu uit (1) één zin als voorbeeld:
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(22)

Een karretjen op een zandweg reed

Op een zandweg geeft informatie over reed maar gaat daaraan vooraf. De volgorde
is dus antichronologisch. Dat dwingt ons op een zandweg reed als een synthetische
27
woordgroep te beschouwen:
(22′)

Een karretjen {op een zandweg bepaling
reed kern}

Er is een nauwe samenhang tussen werkwoord en bepaling. Er wordt niet
uiteengezet dat het karretje reed en wel op een zandweg. ‘Op een zandweg rijden’
wordt als een geformeerde eenheid, als een al bestaand betekeniscomplex met het
subject verbonden. De situatie wordt in één keer geschilderd. De betekenis van (22)
correspondeert ten naaste bij met die van de nu gangbare zin (23):
(23)

Er reed een karretje op een zandweg

Het meest vanzelfsprekend is het op een zandweg als een nabepaling te zien,
die tegelijk met de rest van zin wordt gepresenteerd, zodat (23) net als (22) één
samenhangende beschrijving van de situatie is. In beide gevallen wordt het beeld
van een op een zandweg rijdend karretje geschilderd. Het verschil ligt daarin, dat
de voorbepaling in (22) de presentatie onmiskenbaar synthetisch maakt; we hebben
met één samenhangende beschrijving te doen. Zin (23) daarentegen is in structureel
opzicht ambivalent. De plaatsbepaling kan behalve bepalend ook specificerend zijn;
het is mogelijk op een zandweg als een in tweede instantie toegevoegd detail te
beschouwen:
(23′)

Er reed een karretje → op een zandweg
specificatie

Het is verwonderlijk, dat de eenduidige constructie (22) is verdwenen, dit te meer
omdat op een zandweg, getuige (23), nog steeds een bepaling kan zijn en bepalingen
in een synthetische constructie in principe zowel vóór als achter de kern kunnen
staan. We kunnen ook allerlei bepalingen vóór infinitief en deelwoorden zetten (naar
huis rijden, hard rijdend, weg gereden) en ook in de bijzin kunnen bepalingen aan
de persoonsvorm voorafgaan. Maar in een hoofdzin zijn bepalingen vóór de
persoonsvorm uitgesloten: *hij naar huis rijdt, *hij hard rijdt, *hij weg rijdt. Wat is er
veranderd, dat de persoonsvorm eerst wel en nu niet meer van voorbepalingen kan
worden voorzien? Op het subject moet direct het verbum finitum volgen. Maar
waarom is dat verplicht? Wat is er met de persoonsvorm gebeurd?

8. De ontwikkeling van de persoonsvorm
De persoonsvorm is in oorsprong geen afleiding van het werkwoord, doch een
synthetische verbinding van werkwoordstam en persoonsaanduiding. Van de
ingewikkelde Indo-europese formaties van verbale wortel en een aantal niet zeer
doorzichtige affixen voor tijd, modaliteit, persoon en getal, zijn in het
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Middelnederlands vereenvoudigde vormen overgebleven. De persoonsvorm in het
presens bestond uit slechts twee delen: de stam, die de werking noemde, en de
persoonsaanduiding, die aangaf wie de werking verrichtte. In de persoonsvorm is
een abstracte werking verbonden met een concrete ‘persoon’. Doordat de persoon
of zaak een plaats inneemt in de werkelijkheid, vindt ook de werking plaats. De
persoonsvorm in zijn geheel vormde de aanduiding van een persoon of zaak ‘in
werking’:
(24)

[Stam werking persoonsaanduiding kern]N

De persoonsvorm was dus een samenstelling, een synthetische verbinding van
subject en werkwoord, waarbinnen het subject de syntactische kern vormde. De
formatie was zelfstandig, onafhankelijk van een expliciet subject. Daar een
pronominaal element de kern vormde, was de samenstelling in zijn geheel
naamwoordelijk; de persoonsvorm was een verbaal nomen.
De vaagheid van de persoonsuitgang, vooral van de derde persoon, en het
informatieve overwicht van de stam, die de steeds wisselende werking noemde
tegenover telkens dezelfde persoonsaanduiding, maken de herinterpretatie
begrijpelijk, waarbij de persoonsvorm van een naamwoord tot een werkwoord wordt:
⇒ (24′)

[Stam kern persoonsaanduiding bepaling]V

De onbestemdheid van de persoonsaanduiding verklaart ook de regelmatige
toevoeging van een specificatie die aangeeft om welke persoon of zaak het precies
gaat, als in zingt, zijn dochter d.i. ‘zij zingt, zijn dochter’:
(25)

Vf kern → NC persoonsspecificatie d.i.

De persoon kan ook als uitgangspunt voor de informatie dienen; de persoonsvorm
specificeert dan de werking, als in zijn dochter, zingt d.i. ‘zijn dochter, zij zingt’:
(26)

NC kern → Vf specificatie d.i.

In beide verbindingen, (26) zowel als (25), is de persoonsvorm nog een
zelfstandige formatie, die subject en werkwoord in zich verenigt.
We hebben in (25) en (26) met een tweeledige woordgroep te doen, bestaande
uit een kern en een specificatie. Zowel de NC als Vf kan als kern van de woordgroep
voorop worden gesteld, zoals we dat kennen vanuit het Latijn: puella cantat (‘het
meisje, zij zingt’) tegenover cantat puella (‘zij zingt, het meisje’). In systematisch
opzicht is de volgorde niet ‘vrij’ of ‘onvast’: op de kern volgt de specificatie. Zoals
altijd en overal kon de gefaseerde constructie overgaan in een synthetische
28
verbinding van [kern bepaling] of [bepaling kern], waarin de door het subject
uitgevoerde werking als een eenheid wordt gepresenteerd. Het hangt dan van
semantische factoren af welk element in [S Vf] en [Vf S] als de kern moet worden
gezien.
Voor ons van belang is een andere ontwikkeling: de persoonsspecificatie neemt
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geleidelijk aan alle functies van het impliciete subject over. Daardoor ervaren we
de persoonsvorm tenslotte niet langer als een verbinding van subject en werkwoord,
dus als een synthetische zin. De persoonsvorm is geen zelfstandige constituent
meer doch is onlosmakelijk verbonden met een expliciet subject. Helemaal
verdwenen is de persoonsvorm zonder expliciet subject niet; er zijn nog wat
restanten. In het algemeen echter werd het expliciete subject verplicht en vormen
in de Nederlandse zin subject en persoonsvorm een syntactische twee-eenheid.

9. Het subject als topic
Daar is nog een nieuwe ontwikkeling overheen gekomen. In informatief opzicht werd
het nu zwaarwegende subject (persoonsaanduiding, kern en actualisator; zie noot
29) regelmatig als uitgangspunt voor de mededeling genomen en voorop geplaatst.
De met het subject verbonden persoonsvorm kreeg zo zijn vaste tweede plaats in
de zin. Dat het die plaats behoudt wanneer een ander zinsdeel voorop staat, is toe
te schrijven aan het doordringen in de syntaxis van een veelgebruikte
informatiestructuur: de tweedeling van de zin in topic (meestal het subject) en
comment (meestal het predicaat).
Wanneer men een zin als (27) ervaart als in essentie bestaande uit een topic (hier
subject) en comment (hier predicaat):
(27)

[Anna S/topic → {schrijft] kinderboeken}
predicaat/comment

neemt de persoonsvorm niet alleen de tweede plaats in de zin in, maar ook de
eerste plaats in het predicaat. Hetgeen over de topic gezegd wordt, begint steevast
met de persoonsvorm die aan het subject is gebonden. Deze beginpositie is zo
typerend geworden voor de persoonsvorm, dat die gehandhaafd blijft ook wanneer
een ander zinsdeel als uitgangspunt voor de zin dient:
(28)

Kinderboeken schrijft Anna

De hier bedoelde tweedeling in de zin wordt meestal met de tegenstelling
topic-comment aangeduid. Topic is een algemene en wat vage term, waarvan de
30
inhoud varieert. In de meest globale omschrijving is de topic elk gespreksonderwerp
waarover in de rest van de zin informatie wordt gegeven of gevraagd; ook zij en
veel geld in (29) moeten dan als topic worden beschouwd:
(29)

[Over Anna gesproken] Zij schrijft
kinderboeken
Veel geld verdient zij er niet mee

In een beperktere betekenis echter is de topic het nadrukkelijk geïntroduceerde
gespreksonderwerp, waarbij de rest van de zin de comment vormt, als in (30):
(30)

[Anna topic → schrijft] kinderboeken
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Haar eerste boek topic → heeft zij in
Spanje geschreven
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In (30) staat de topic min of meer geïsoleerd van de rest van de zin, de comment,
en kan daarvan door een pauze en een nieuwe aanzet worden gescheiden. Tussen
het topicale subject Anna en de persoonsvorm kan ook een tussenzin als ‘meen ik’
of ‘dunkt me’ worden geplaatst, wat anders niet mogelijk is. Doordat de spreker
eerst het gespreksonderwerp introduceert en daarover vervolgens een uitspraak
doet, heeft de topic-comment-verbinding een persoonlijk aspect.
De isolering van het subject heeft in structureel opzicht opmerkelijke gevolgen.
Anna in (30) staat als topic weliswaar op zichzelf en in oppositie tot de rest van de
zin, maar vormt toch een zinsdeel en is als subject nauw met de persoonsvorm
verbonden. Of liever omgekeerd: de persoonsvorm kan het niet zonder expliciet
subject stellen. Daardoor is schrijft, hoewel behorend tot de comment, afhankelijk
van Anna. De zinskern [S Vf] vormt enerzijds een nauwe verbinding, maar anderszijds
is er ook binnen deze kern een uiteenzetting: het subject wordt eerst als topic
geïntroduceerd en pas in tweede instantie horen we wat er met het subject aan de
hand is. Op het effect voor de betekenis komen we in § 12 terug.
Vatten we eerst de ontwikkeling samen die het subject heeft doorgemaakt:
(31)

a

Vfkern → NC

en Vf NC

of

b

NCkern → Vf

en NC Vf

⇒

c

[NCkern → Vf]

en [NC Vf]

⇒

d

[NCtopic → Vf]

twee-eenheid
NC geïsoleerd

In (a) en (b) waren NC en Vf zelfstandige constituenten die in analytische en
synthetische configuraties konden worden samengevoegd (vgl. § 6). De NC die
verduidelijkte welke persoon in de persoonsvorm was besloten, werd tot uitgangspunt
van een hechte syntactische verbinding (c). De persoonsvorm werd daarbij tot een
secundair, afhankelijk element dat steeds met een naamwoordgroep moest worden
verbonden. Het subject, dat als NC een zelfstandige aanduiding van persoon of
zaak bleef, kon als topic worden gebruikt, als een min of meer geïsoleerde introductie
van het gespreksonderwerp (d).

10. Vf als zelfstandige constituent
In verband met het probleem dat we hier willen oplossen, is vooral de overgang van
(a/b) naar (c/d) van belang. In het oudere Germaans, net als in het Latijn, was de
persoonsvorm een zelfstandige constituent, die op zichzelf aangaf dat zich een
werking voltrok. Deze constituent kon de kern van een woordgroep vormen en door
nadere bepalingen worden gespecificeerd. In vele gevallen werd het in Vf besloten
subject in een toegevoegde NC omschreven (31a). Dit expliciete subject kon ook
als uitgangspunt en kern van de woordgroep dienen (b). De persoonsvorm was in
beide gevallen een zelfstandige constituent. Geleidelijk aan werd de verbinding van
expliciet subject en persoonsvorm als een eenheid ervaren, waardoor de zin een
tweeledige kern kreeg (c). De persoonsvorm verloor daarbij zijn zelfstandigheid en
werd afhankelijk van het subject.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

60
Wat wij nu in de zinnen (1) en (2) aantreffen, zijn resten van het oude in (b)
geschematiseerde systeem. In (b) is de persoonsvorm nog een zelfstandige
constituent, als specifcatie wel met de subjects-NC verbonden, maar daarmee nog
geen twee-eenheid vormend. Daardoor is het geen bezwaar, wanneer het expliciete
subject en de persoonsvorm door een bepaling van elkaar worden gescheiden:
(22′)

Een karretjen {op een zandweg bepaling
reed kern}

De introductie van een karretjen diende om aan te geven waarover wordt
gesproken. De persoonsvorm reed echter gaf ook zonder dit expliciete subject aan
dat er iets of iemand reed, dat de werking plaats vond. Doordat reed (‘het reed, er
wordt gereden’) een zelfstandige constituent is, kan een bepaling zowel voorafgaan
als volgen, hetgeen uiteraard de mogelijkheden voor het rijm vergroot. In het huidige
Nederlands, nu de persoonsvorm een van S en topic afhankelijke constituent is
geworden, zijn scheidende voorbepalingen niet langer mogelijk.

Onafhankelijke evidentie
Dat de persoonsvorm in het oudere Nederlands nog als een zelfstandige constituent
kon worden ervaren, blijkt nog uit een andere eigenaardigheid, die zeker niet tot
31
poëzie beperkt is. In het Middelnederlands komen we zinnen tegen met een nu
32
ongrammaticale volgorde:
(32)

Reinaert knielde ende op hief sijn tael
(‘begon’; Rein. B 4304)
Hi anereisde de Vriesen (‘viel aan’; Stoke
4, 249)
So aneriep hi sinen God (Parth. 6614)
Die keiser boden ute sande (Seven
Vroeden 4428)
Tere venstren hi uut spranc in die Seine
(Kruyskamp, Boerden p. 103, 109)
Daer in navolgede hi Christum
(Frensweger hs. p. 61)

Wij lijken hier met onscheidbaar samengestelde werkwoorden te doen te hebben,
die echter in het hedendaags Nederlands niet meer in gebruik zijn. Wij kennen nog
wel formaties als hij aanvaardt, achterhaalt, doorgrondt, maar werkwoorden met de
voorvoegsels af, in, op, toe en uit zijn in het huidige Nederlands steeds scheidbaar.
Wanneer verbindingen als hij opheft, hij aanroept, hij uitsprong, hij navolgde
vroeger onscheidbare samenstellingen waren en nu niet meer, lijkt er een overgang
van onscheidbaar naar scheidbaar te hebben plaatsgevonden. Vanzelfsprekend is
deze ontwikkeling echter niet, daar onscheidbare samenstellingen vanuit de koppeling
van oorspronkelijk zelfstandige elementen zijn ontstaan. Dat dit proces zou worden
teruggedraaid, is moeilijk te aanvaarden: hoe zou vanuit een zin als hij achterhaalt
de waarheid weer hij haalt de waarheid achter kunnen ontstaan?
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Het is dan ook de vraag, of we in (32) wel met onscheidbare samenstellingen te
doen hebben. De samenschrijving biedt in het Middelnederlands geen houvast; ook
de intonatie kan ons niet helpen. Onscheidbaar wil voor ons zeggen, dat de
samenstelling verplicht is, maar dwingend blijkt de vooropplaatsing van het bijwoord
in het Middelnederlands niet te zijn. Dezelfde werkwoorden komen ook scheidbaar
voor en bovendien wordt ge- aan het voltooid deelwoord toegevoegd (aengeroepen,
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uutgesonden, nagevolgt) welk prefix bij onscheidbare werkwoorden achterwege
blijft (vgl. achtervólgd, doorlópen). Hoe kan de vreemde volgorde dan worden
verklaard?
We hebben hier, dunkt me, niet met gefixeerde samenstellingen te doen, doch
met synthetische verbindingen van nog losse elementen. Het gaat niet om
morfologische doch om syntactische formaties, niet om samenstellingen maar om
woordgroepen. Aan de nog als een zelfstandige constituent ervaren persoonsvorm
kon een bepaling worden voorgevoegd:
(33)

Reinaert {op bepaling hief kern} sijn tael

11. Orlof hi den coninc bat
Ook in de zinnen (1) kan de persoonsvorm als een zelfstandig element worden
beschouwd, dat desgewenst nog van een voorbepaling kan worden voorzien:
(22′)

Een karretjen kern {op een zandweg
bepaling reed kern}

De aandacht wordt gevestigd op een karretjen. Met deze zelfstandige constituent
is de Vf-groep verbonden, die in één keer schildert dat het karretje ‘op een zandweg
reed’. Wanneer niet meer wordt gevoeld, dat in reed (d.i. ‘het reed’) een subject ligt
besloten, wordt een karretjen als expliciet subject opgevat. De naamwoordgroep,
die het in de persoonsvorm besloten subject aanvankelijk slechts expliciteerde, gaat
het gebonden subject vervangen en wordt dus zelf tot subject. NC subject en Vf zijn
dan een zo sterke eenheid, dat scheiding niet langer mogelijk is. Een eventuele
bepaling moet volgen:
(23″)

[Een karretje {reed] op een zandweg}

Hiermee is de structuur van zinnen als in (1) doorzichtig gemaakt; en begrijpelijk
is ook dat de constructie moest verdwijnen. Bekijken we nu, of het zinstype (2) op
vergelijkbare wijze kan worden verklaard.
Ook in een zin als (34) zijn subject en persoonsvorm door een zinsdeel van elkaar
gescheiden, wat in het hedendaags Nederlands uitgesloten is:
(34)

Orlof hi den coninc bat

Ook hier kunnen we de persoonsvorm als de zelfstandige kern van de woordgroep
zien, waaraan een bepaling is voorgevoegd. De structuur van de zin is wat
gecompliceerder dan die van (22), doordat het object als uitgangspunt is genomen,
waaraan de rest van de zin is toegevoegd:
(34′)

Orlof kern {hi den coninc bat}
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Binnen het bepalende deel zijn de verhoudingen weer zoals in (22′) beschreven:
we
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hebben met een verbinding van zelfstandige elementen te doen; aan de zelfstandige
persoonsvorm kan een bepaling worden voorgevoegd:
(34″)

Orlofkern {hi {den conincbepaling batkern}}

Doordat hi den coninc bat een subject en een persoonsvorm bevat en de
woordorde heeft van de bijzin, die in het Middelnederlands bezig is te ontstaan, kon
de nabepaling als een bijzin worden opgevat, hetgeen de invoeging van het
onderschikkende voegwoord dat verklaart (vgl. 3):
(35)

Orlof <dat> hi den coninc bat

Met een gewone bijzin echter hebben we hier niet te doen. Het voegwoord typeert
hi den coninc bat als een op zichzelf staande constituent en isoleert daarmee orlof
van de rest van de zin. In syntactisch opzicht echter hangt orlof van de persoonsvorm
bat af, terwijl de ondergeschikte nazin zonder orlof onvolledig is. Het voegwoord,
dat de onderschikking van de nazin onderstreept, sluit orlof ten onrechte buiten de
zin. Het is daarom begrijpelijk, dat ondoorzichtige syntactische formaties als (3) en
(35) zijn verdwenen. In beperkte mate bruikbaar zijn nog alleen naamwoordgroepen
als (4). In de uitroep een lawaai dat ze maakten! is het naamwoord zo overheersend,
dat zich de syntactische onderschikking van de NC aan de bijzin niet opdringt.
Ondanks het verschillende uiterlijk van de zinnen in (1) en (2) hebben we dus
met een en hetzelfde verschijnsel te doen: in alle gevallen is de persoonsvorm een
zelfstandige constituent, een synthetische subject-predicaatsverbinding. De
persoonsvorm is nog geen nauwe binding met het subject aangegaan en daardoor
geldt ook de Vf2-verplichting niet: de persoonsvorm hoeft niet onmiddellijk op S te
volgen, en zeker niet op een ander zinsdeel dat als uitgangspunt of topic dient. Aan
de persoonsvorm, als zelfstandige kern van het predicaat, konden bepalingen worden
voorgevoegd.

12. Vermelding en bewering
Nu we de structuur van zinnen als in (1) en (2) doorzien en begrijpen waarom deze
archaïsche zinstypen wel moesten verdwijnen, zullen we tot slot trachten te
achterhalen, of er met de zinstypen (1) en (2) ook inhoudelijke aspecten zijn verloren
gegaan.
Met de plaats van de persoonsvorm verbindt Van der Horst (1984, p. 173) een
betekenisverschil dat weliswaar moeilijk grijpbaar is doch inderdaad aanwezig lijkt
33
te zijn. De zinnen in (1) en (2) zouden een vermeldend karakter hebben, terwijl de
moderne Nederlandse pendanten bewerend zouden zijn. Van der Horst verbindt
het verschil met de positie van Vf. Met de persoonsvorm, zo neemt hij aan, ‘doet
de spreker een uitspraak waar hij zich op enigerlei wijze achterstelt, die hij voor zijn
rekening neemt’. Dit ‘attitudinele’ karakter, dat infiniete werkwoordsvormen missen,
zou het sterkst zijn wanneer Vf op de eerste plaats van de zin staat, het zwakst
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op het eind, en Vf2 neemt een tussenpositie in. Voor het voorliggende probleem zou
34

dit betekenen, dat zinnen als (36) en (37) minder persoonlijk zijn dan (36′) en (37′):
(36)

Mijn herte van groten scaemde beeft

(36′)

Mijn hart beeft van grote schaamte

(37)

Orlof hi den coninc bat

(37′)

Verlof vroeg hij de koning

De bedoelde oppositie tussen vermelding en bewering lijkt zeker een rol te spelen,
maar hoe kan de plaats van de persoonsvorm daarvoor verantwoordelijk zijn? Mijns
inziens is het niet de positie van de persoonsvorm op zichzelf die het
betekenisverschil veroorzaakt, doch de aard van de constructie waarbinnen de
persoonsvorm functioneert. Daarbij spelen twee factoren een rol: het synthetische
dan wel analytische karakter van de constructie en de topic-comment-verhouding.

De betekenis van synthese en analyse
De inhoudelijke kant van synthetische en analytische constructies is al in § 6 ter
sprake geweest. De termen ‘synthese’ en ‘analyse’ zijn op zichzelf reeds typeringen
van de inhoud. In een synthetische verbinding wordt alle informatie in één keer
gepresenteerd. Dat kan alleen wanneer een complexe gebeurtenis of constellatie
in de visie van de spreker een eenheid vormt: de elementen vormen een geheel in
de werkelijkheid of ze zijn reeds eerder in woord of gedachte samengevoegd. Na
de waarneming of mededeling de kinderen → gaan → naar school kan naar het feit
worden verwezen, dat {de kinderen naar school gaan}. Bij een vermelding is de rol
van de spreker gering; hij verwijst slechts naar wat er in de werkelijkheid is of
voorvalt.
Ook in de oude zelfstandige en synthetische persoonsvorm wordt slechts
gerefereerd aan een werking. De door het subject uitgevoerde werking wordt
genoemd. Het gaat om de vermelding van een feit, om de beschrijving van een
bestaande toestand, om de verwijzing naar een plaatsvindende gebeurtenis. De
spreker ontwikkelt geen nieuwe gedachte, voegt geen elementen bijeen, ontvouwt
geen idee, bewerkt geen samenhang. Hij geeft slechts weer wat hij aantreft: de
35
spreker is geen commentator maar verslaggever.
In een analytische constructie daarentegen bouwt de spreker een beeld op. Hij
doseert de informatie, analyseert, legt uit. Tijdens het spreken ontstaat geleidelijk
aan een volledig beeld. De spreker is actief en creatief. Dat is zeker het geval
wanneer ook de zinskern waar de hele mededeling om draait, in fasen wordt
gepresenteerd. Het feit alleen al dat subject en werking afzonderlijk worden genoemd
[S Vf] houdt ten opzichte van de gefixeerde samenstelling [Vf] reeds een zekere
‘uitleg’ in. Dat is a fortiori het geval in de analytische verbinding [S → Vf].
In [S → Vf] wordt eerst het subject geïntroduceerd als een op zichzelf staande
entiteit; vervolgens wordt daarmee de werking verbonden. De informatie wordt
tijdens het spreken opgebouwd. De spreker gebruikt geen kant en klare samenstelling
[Vf], doch legt zelf de verbinding: hij voegt aan een gegeven zelfstandigheid een
werking toe. Het hangt dus in zekere zin van de spreker af, wat er gebeurt. De
spreker is daardoor zelf aansprakelijk voor de juistheid van de mededeling. Hij
vermeldt niet doch zet uiteen dat er iets gebeurt; hij betoogt.
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De topic-comment-verhouding
In een analytisch betoog speelt de spreker een belangrijke rol. Hij doseert de
informatie, legt uit, zet uiteen, verduidelijkt, betoogt. Toch is hiermee nog niet het
bewerende karakter verklaard, dat vele mededelende zinnen eigen is. Een bewering
houdt in, dat de spreker hetgeen hij zegt, als waar presenteert, waarmee het
waarheidsgehalte van de mededeling ter discussie staat. Dat is onmiskenbaar het
geval in een expliciete bewering als deze:
(38)

Jan beweert, dat dit de warmste
augustusmaand van de eeuw is

Vele zinnen houden echter ook een impliciete bewering in, waarvoor de tweeledige
topic-comment-structuur verantwoordelijk kan worden gesteld:
(39)

[Deze augustusmaand topic → is] de
warmste van de eeuw
[Deze trein topic → rijdt] 200 kilometer per
uur

Zoals we in § 9 constateerden, speelt in zinnen met een geïsoleerde topic de
spreker een rol. Hij introduceert een persoon of zaak, poneert iets, brengt het
onderwerp ter tafel, om daar in tweede instantie iets over te zeggen. Het feit dat de
persoonsvorm, ondanks het faseverschil nauw met de topic is verbonden, maakt
dat ook de werking wordt geponeerd. Ook de aan de topic toegevoegde werking
moet op rekening van de spreker worden geschreven. De hele uitspraak krijgt alleen
al door de presentatie een persoonlijk, subjectief en bewerend karakter.
Samenvattend kunnen we constateren, dat in de tweeledige zinskern de spreker
altijd min of meer aanwezig is. Dat is in geringe mate het geval in de synthetische
woordgroep [S Vf], sterker in de analytische verbinding [S → Vf] en in de hoogste
mate in de verbinding van [topic → Vf]. Hoe sterker de spreker is geïnvolveerd, des
te subjectiever is de uitspraak. Dit persoonlijke en modale aspect was niet aanwezig
in de zelfstandige persoonsvorm [Vf], die een neutrale vermelding inhield.

13. Besluit
Mijn herte van scaemde beeft en orlof hi den coninc bat zijn geen zinnen zoals wij
die kennen, verbindingen van een expliciet subject en een onzelfstandige,
afhankelijke persoonsvorm: [S Vf] zinskern. We hebben in deze archaïsche zinnen
nog met de onafhankelijke persoonsvorm te doen, die een samenstelling is van
bepalende werkwoordstam en pronominale kern: [V-subject]. Als zelfstandige
zinsconstituent kon de persoonsvorm door een bepaling worden voorafgaan.
In de meeste zinnen werd in een afzonderlijke naamwoordgroep verduidelijkt op
welke persoon of zaak de persoonsvorm doelt:
(40)

of
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Geleidelijk aan neemt dit expliciete ‘subject’ de rol van het gebonden subject over:
[NC subject Vf]. Het expliciete subject wordt de kern waarvan de persoonsvorm, nu
uitsluitend verbaal, afhankelijk is. De band tussen expliciet subject en persoonsvorm
wordt zo hecht dat [S Vf] een twee-eenheid vormt, waaraan bepalingen slechts
36
kunnen worden toegevoegd.
Met (1) en (2) zijn zinstypen verloren gegaan waarin de gebeurtenis als een feit
werd voorgesteld. De synthetische persoonsvorm was indicatief, hield een vermelding
in. In [S Vf] en zeker in de gefaseerde verbinding van [S → Vf] is de spreker
geïnvolveerd, die uiteenzet wat er gebeurt. Het meest subjectief is [topic → Vf],
waarin de spreker eerst een onderwerp ter tafel brengt, waarover hij in tweede
instantie een uitspraak doet. Dit soort mededelingen, ‘statements’ of ‘assertions’,
heeft daardoor vaak een bewerend karakter.

Adres van de auteur: Wladimirlaan 11, NL-1404 BA Bussum
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Eindnoten:
1 ‘Relativ große Freiheit der Wortstellung’ (Sonderegger 1970, p. 335); ‘De woordvolgorde is in
zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten minder vast dan in het Nieuwnederlands’ (De Korne
& Rinkel 1987, p. 54); ‘Word order in Old High German and Old Saxon was rather free’ (Van der
Wal & Quak 1994, p. 105).
2 Vgl. b.v. Norde 1997, p. 48: ‘I agree with Haugen (1976:286), therefore, when he writes that
“The view [...] that the change has been a simplification, may in fact be self-deception, since the
loss of inflectional information has had to be compensated for by other means, e.g. by greater
complexity in the prepositions and a less flexible word order”’. Morfologische aanduidingen zijn
vervangen door syntactische. Deze chronologie is oorzakelijk geïnterpreteerd.
M.i. moet een omgekeerde causaliteit worden overwogen. In de aanvankelijk zelfstandige
genitief-constituent bijvoorbeeld (waarvan we nog resten kennen in ‘adverbiale naamvallen’),
gaf het suffix de verhouding aan ten opzichte van de context. De genitief ging regelmatig deel
uitmaken van woordgroepen en raakte vast verbonden met werkwoorden, naamwoorden en
bijwoorden. Binnen de woordgroep werden de onderlinge verhoudingen nu door
woordbetekenissen en woordvolgorde bepaald. De buigingsuitgang werd daarmee redundant
en kon verdwijnen.
3 Geheel onmogelijk lijken mij deze zinstypen nog niet. Overdiep & Van Es (1949, § 310) geven
voorbeelden uit recent literair taalgebruik.
4 Men vindt de zinstypen, die allerminst zeldzaam zijn, vermeld in vele grammatica's en
cursusboeken. Uitvoeriger besprekingen treft men aan in: Behaghel 1923-1932, § 1431-1434;
Overdiep 1924: LXXXIV-V; Van der Horst 1984; Weerman 1989, p. 23-24, 182-183; Van Gestel
e.a. 1992, p. 102-104. Vfachter treffen we vaak in zinnen aan die door ende worden ingeleid;
vgl. Burridge 1993, p. 30: ende hem siin aensicht root is. Ende (‘daarbij, waarbij’) echter, net als
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ofte (‘daarvan, waarvan’), kan nog als een onderschikkend verbindingswoord dienst doen (zie
Duinhoven & Riem Vis 1986, p. 119). Vgl. Stoett 1923, § 331; MNW 2, 637, 642-645.
De citaten van Hooft, Revius, Heije, Geuzenliedboek, Bredero en Spieghel zijn ontleend aan:
Baeto. Ed. F. Veenstra. 4e dr. Den Haag, 1980, p. 29; Over-Ysselsche sangen en dichten. Ed.
W.A.P. Smit. Amsterdam 1935, dl. II, p. 20; V.E. van Vriesland: Spiegel van de Nederlandse
poëzie 1100-1900. 4e dr. Amsterdam, 1963, p. 590; Het Geuzenliedboek. Ed. P. Leendertz.
Zutphen, 1924-1925, dl. I, p. 106; Rodd'rick ende Alphonsus. Ed. C. Kruyskamp. Zwolle, 1968,
p. 96; Den winter strangh, in: A. Weijnen: Zeventiende-eeuwse taal. 3e dr. Zutphen, 1960, p.
137.
Zie verder de literatuuropgaven in noot 4. In Van Gestel e.a. 1992 worden de zinnen beschreven
als ‘hoofdzinnen zonder V-plaatsing’. Voor de persoonsvorm wordt de eindpositie als de
uitgangspositie beschouwd, die in bijzinnen en in hoofdzinnen als deze ongewijzigd blijft. De in
hoofdzinnen normale verplaatsing naar de tweede plaats zou worden verhinderd door het feit,
dat die positie onderliggend reeds door een voegwoord zou worden ingenomen: orlof [dat] hi
den coninc bat (Ferguut 713); Heer Jan [dat] op stoel staet (Huygens, Korenbloemen 34). Voor
het oudere Nederlands wordt aangenomen dat ‘een dat-deletieregel heeft gewerkt die in de
grammatica van het huidige Nederlands niet langer voorhanden is’ (p. 104).
Deze beschrijving bevat stellingen die niet sporen met de historische ontwikkelingen: zo had en
heeft het Nederlands niet één onderliggende structuur maar twee basisvolgorden; niet in de
hoofdzin maar in de bijzin is de persoonsvorm verplaatst; dat is niet weggelaten maar toegevoegd.
Dat is eerder een betrekkelijk voornaamwoord dan een voegwoord. Vgl. Duinhoven 1988, p.
53-55 en de aldaar aangehaalde literatuur, vooral Paardekooper 1963; De Rooij 1967; Van den
Toorn 1984, p. 246.
Brill 1871, p. 17 annoteert dan ook: ‘Dat is in dezen regel overtollig’. In de Brandaen wisselen
constructies met en zonder dat elkaar af, als in 321-322: ‘Met haesten si in scip spronghen; den
lof Gods dat si zonghen’.
Het zinstype had ‘vroeger niet noodzakelijk een exclamatieve betekenis’ (Van Gestel e.a. 1992,
p. 104).
Daarom wordt het Middelnederlands wel een ‘moderate verb-second language’ genoemd. Vgl.
Jansen 1979, p. 82 en 1980, p. 144; Bossuyt 1980, p. 94; Van den Berg 1983, p. 55 en 65.
Daartegenover: Van der Horst (1984, p. 156 en noot 2).
Vgl. Van der Horst 1984, p. 158. Vfachter is ook in andere Germaanse talen een poëtisch middel.
‘We are dealing with a syntactical feature of high antiquity. Poetry is the main province of this
construction, but occasional examples in prose are not lacking’ (Lockwood 1968, p. 260).
Vgl. over deze problematiek Gerritsen 1987, p. 17.
Vgl. Van der Horst 1984, p. 158-160.
De eigenschap staat niet in oppositie tot andere mogelijkheden: bij deze presentatie is een roos
altijd rood. Zie voor een verklaring van dit semantische effect van de achterplaatsing Duinhoven
1988, p. 137-139.
Dat het hier om relicten gaat, resten van een ouder systeem wordt algemeen aangenomen; vgl.
Weijnen 1971, p. 11; Van den Berg 1983, p. 65; Weerman 1989, § 4.3.1; Burridge 1993, § 2.1.2;
en zie noot 4 en 11.
Vgl. bijvoorbeeld De Schutter 1996, p. 207: ‘Underlying OV-structure causes [curs. D.] auxiliaries
and head verbs to be stacked up in (near-)final position in certain clause types of Dutch’. De
gedachte is waarschijnlijk, dat het overheersend gebruik van de OV-volgorde tot verdringing
van VO-volgorde leidt. Analogie of regelgeneralisering dus. Misschien ook wordt de OV-volgorde
als een tendens gezien, maar dan dringt zich de vraag op welke neiging daarachter steekt.
Waardoor wordt de tendens tot OV veroorzaakt?
Vgl. Van Leuvensteijn 1992. Daarbij komt nog, dat Vf geen constante is, zoals hierna in § 8
wordt betoogd. De persoonsvorm was vroeger een andersoortige formatie dan tegenwoordig.
Wanneer men zegt dat Oergermaanse SOV in SVO is overgegaan, vergelijkt men appels met
peren.
Vgl. onder meer Kooij 1973; Koster 1975; Van Leuvensteijn 1992.
De volgorde in het Oerindo-europees acht Lehmann (1974) SOV, Miller (1975) VSO en Friedrich
(1975) SVO. De meeste taalkundigen, onder wie Ries (1907), Lehmann (1972) en Hopper (1975),
reconstrueren het Oergermaans als SOV, dat zich naar SVO zou ontwikkelen. In het Engels en
de Scandinavische talen heeft SVO doorgezet; in het Duits, Fries en Nederlands komt SOV
weer op (dus SOV → SVO → SOV). In het Middelnederlands, dat nog meer SVO zou zijn (zie
Gerritsen 1978, alwaar men de genoemde literatuur beschreven vindt) zet de kentering in,
waardoor de woordorde in het hedendaags Nederlands heterogeen zou zijn. Van den Berg
(1980; 1983, p. 27, 30) daarentegen meent dat ‘het Middelnederlands, evenals het moderne
Nederlands, een SOV-taal’ is. Dat zijn Van Gestel e.a. (1992, p. 92) met hem eens.
Zie voor een uitvoeriger verantwoording Duinhoven 1997a.
Zie Kost 1990, p. 21, 199; Trask 1993, p. 15, 273.
Ruimere uiteenzettingen vindt men in Duinhoven 1992, 1997a, 1997b (bijlage § 5).
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23 In de meeste gevallen ligt vast of de bepaling voorafgaat of volgt: zo staan verbogen adjectieven
vóór het substantief (het oude huis), voorzetselgroepen steeds erachter (het huis op de berg).
24 Specificaties kunnen tot bepaling en tot kern worden. Vgl. Duinhoven 1997a en 1997b, bijlage
§ 5.
25 Deze veranderingen worden gedetailleerd beschreven in Duinhoven 1988 en 1997b.
26 Zie Duinhoven 1997a.
27 Het subject kan in principe al dan niet synthetisch met de rest van de zin zijn verbonden; op een
zandweg reed zou dus een bepaling kunnen zijn of een specificatie. Het feit dat de woordgroep
op een zandweg reed synthetisch en beschrijvend is, doet de balans naar synthese doorslaan.
De hele zin heeft daardoor een synthetische structuur en een vermeldend karakter.
28 Vgl. noot 24.
29 Nl. van persoonsaanduiding, kern en actualisator. ‘Actualisator’ is het element dat een werking
aan een plaats bindt, dat de werking actualiseert, doet plaats vinden. Behalve een (pro)nomen
kan ook een bijwoord die functie vervullen. Zie Duinhoven 1984 en 1997b, hoofdstuk 1.
30 ‘Eine allgemein akzeptierte Definition des Begriffspaares [topic-comment, Topik-Prädikation,
Thema-Rhema] steht aus’ (Bußmann 1990, p. 794). Vgl. Van der Horst 1995, hfst. 16.
31 Van Loey (1976), die het volgordepatroon uitvoerig heeft beschreven, heeft zich ook op
prozawerken gebaseerd.
32 Vgl. over dit soort adverbiale complementen Duinhoven 1997b, hfst. 3.
33 Zie ook Van der Horst 1995, § 15.3. Het idee is in essentie ontleend aan Merckens 1960.
34 De vooropplaatsing van de persoonsvorm in topicloze zinnen laat ik hier buiten beschouwing.
35 In deze betekenisbeschrijving passen typeringen van Vfachter als in Daalder 1983, p. 68: ‘a unit
of some specific and knowable cognitive kind’. Dit betekenisaspect zit echter niet aan de
persoonsvorm vast doch aan de synthetische constructie.
36 Althans in hoofdzinnen, waaruit zich echter weer bijzinnen hebben ontwikkeld met de
persoonsvorm achteraan. Zie voor deze laatste ontwikkeling Duinhoven 1997a, § 8.
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Boekbeoordelingen
Gerlaci Petri Opera omnia / cura et studio Mikel M. Kors; cum
epistolarum translatione Helen Rolfson. - Turnholti: Brepols, 1996. - 580
p.; 26 cm. - (Corpus Christianorum. Continuatio mediaeualis, ISSN
0589-7963; 155) ISBN 2-503-04551-0 Prijs: BF 7500
Een nieuwe aanwinst voor de studie van de Middelnederlandse geestelijke
letterkunde is de kritische editie van het volledige werk van Gerlach Peters,
verschenen als honderdvijfenvijftigste deel van het Corpus Christianorum, Continuatio
Mediaevalis. Gerlach Peters († 1411) behoorde tot de kringen van de moderne
devotie. Hij bezocht de kapittelschool te Deventer en wijdde zijn leven aan God
onder invloed van Florens Radewijns. Deze stuurde hem tussen 1396-98 naar het
klooster te Windesheim, waar Peters een aantal teksten heeft geschreven. Bewaard
gebleven zijn twee Middelnederlandse brieven, een Breviloquium en een Soliloquium.
De laatste twee zijn oorspronkelijk in het Latijn geschreven en daarna in het
Middelnederlands vertaald. Mikel Kors heeft deze teksten toegankelijk gemaakt
voor een internationaal publiek in een editie met een uitgebreide Engelse inleiding.
De inleiding begint met een schets van het leven van Gerlach Peters, zijn oeuvre
en de invloed daarvan tot in de twintigste eeuw, gevolgd door een hoofdstuk over
de handschriften en de drukken waarin Peters' werk is overgeleverd. Aan elk van
zijn teksten wordt een hoofdstuk gewijd, waarin een beschrijving gegeven wordt
van het genre waartoe de tekst behoort, de inhoud van het werk, de
tekstgeschiedenis en de receptiegeschiedenis. Twee literair-historische aspecten
worden in een apart hoofdstuk onder de loep genomen: het rapiariumkarakter en
de tekstontwikkeling. In het laatste hoofdstuk zet Kors zijn wijze van editeren uiteen
en verantwoordt hij welke handschriften hij als basis voor zijn editie heeft gekozen.
Kors promoveerde in 1991 op een studie over de brieven van Gerlach Peters.
Verschillende delen uit zijn dissertatie heeft hij in deze editie overgenomen (zie p.
7). Dit nieuwe boek is breder opgezet en voegt veel nieuw materiaal toe. In paragraaf
1.3 bijvoorbeeld schetst Kors hoe ver over de grenzen en hoe lang het werk van
Gerlach Peters is gelezen en uitgegeven. Verrijkend en getuigend van inzicht zijn
de hoofdstukken over het Breviloquium (hoofdstuk 3) en het Soliloquium (hoofdstuk
4). De term breviloquium wordt gebruikt voor een tekst die een onderwerp van
beperkte omvang behandelt. Gerlachs Breviloquium wordt door Kors gekarakteriseerd
als een ‘propositum’, een tekst die het resultaat is van en de toetssteen voor
meditatie. De tekst onderging twee soorten bewerking, een veralgemenisering en
een verpersoonlijking. Lezers/bewerkers ontdeden de tekst van persoonlijke
elementen waardoor hij voor een groter publiek geschikt werd en vervolgens voegden
andere lezers nieuwe persoonlijke elementen toe om de tekst vruchtbaar te maken
voor hun eigen leven. Deze twee bewerkingsprocedures werden onder moderne
devoten veelvuldig toegepast. Kenmerkend voor een soliloquium is de dialoogvorm.
Er zijn verschillende soorten: naast een gesprek van de mens met zichzelf of met
zijn ratio, wordt ook een gebed, een gesprek van de mens met God, met die term
aangeduid. Peters' Soliloquium is in de huidige vorm pas na zijn dood tot stand
gekomen. Johannes Scutken heeft de tekst ‘gecomponeerd’ uit de persoonlijke
aantekeningen van Gerlach. Scutken heeft de tekst, die niet voldoet aan de formele
kenmerken van een soliloquium, wellicht zo genoemd vanwege de manier waarop
de tekst ontstaan was, namelijk terwijl Gerlachs in zijn cel verbleef waar hij gewoon
was alleen met God te spreken. Kors licht een aantal thema's toe van deze tekst,
die een duidelijk mystiek karakter heeft.
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Het Soliloquium is een rapiarium. In het zesde hoofdstuk wordt ingegaan op de
literaire vorm van het rapiarium. Op kleine stukjes perkament, papier of leisteen of
op losse katernen schreef de devoot punten ter overweging, die hij ergens had
gehoord of gelezen en die hem aanspraken. Ook noteerde hij tekorten in zijn leven
waaraan hij wilde werken. Soms werd een rapiarium
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gestructureerd op onderwerp, soms chronologisch. Deze werkwijze heeft uiteraard
grote invloed op de structuur van een tekst en geeft het werk een heel persoonlijk
karakter. Inzicht in deze wijze van tekstproductie is noodzakelijk om het werk van
Peters goed te begrijpen, want ‘it seems plausible to conclude that his entire oeuvre
has a rapiarium as background’ (p. 177).
Na de inleiding volgt het pièce de résistance: een teksteditie van alle werken die
met zekerheid aan Gerlach Peters worden toegeschreven. Dit gedeelte begint met
het Breviloquium: naast elkaar de Latijnse tekst en de Middelnederlandse vertaling,
getiteld Die corte spraecke. De Middelnederlandse tekst was nog niet eerder
uitgegeven. De enige editie van de Latijnse tekst werd halverwege de vorige eeuw
verzorgd door Willem Moll. Dan volgt het Soliloquium en de vertaling, Een eenlike
sprake. Van de Latijnse tekst is dit de eerste volledige editie. De Middelnederlandse
vertaling is in 1936 door Mak uitgegeven maar vreemd genoeg wordt die uitgave
niet vermeld onder de tekstedities (p. 68-73). Tot slot volgen de twee brieven die
Gerlach aan zijn zuster Lubbe geschreven heeft en een bewerking van de eerste
brief. Deze brieven had Kors in zijn dissertatie al uitgegeven, welke uitgave hij, met
correcties en aanvullingen, heeft overgenomen (vgl. p. 7). Nieuw ten opzichte van
de eerdere editie is de Engelse vertaling die de Middelnederlandse brieven vergezelt.
De Engelse vertaling is goed. Slechts hier en daar wordt m.i. de essentie gemist.
In de eerste brief bijvoorbeeld spoort Gerlach Lubbe aan: wat men ook doet of wat
er ook gebeurt, ‘proeft iu vordel’. Dit wordt vertaald met ‘examine what profit it is to
you’, maar het betekent volgens mij: ‘behaal je voordeel’ of ‘streef je voordeel na’
(p. 518-9). Echt ongelukkig is de vertaling van het cruciale woord ghemene in de
tweede brief (r. 66, 81, 85, 188, 235, 273, 278). Het wordt consequent vertaald met
‘universal’. In de Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium komt ‘ghemene’
bij herhaling voor. Het is daar de vertaling van het Latijnse woord ‘communia’ (bijv.
p. 309, r. 47-48). Het woord ‘universal’ is wel erg algemeen om dit diepgaande,
complexe begrip uit te drukken. ‘Common’ zou een betere vertaling opgeleverd
hebben, omdat het gemeenschappelijke element daardoor duidelijker wordt
uitgedrukt. Overigens, als Kors in de inleiding een beschrijving geeft van het
ghemeine leven in de tweede brief (p. 145-148), vertaalt hij dat met ‘the common
life’ (p. 145) en ghemeenheit in de tweede brief (r. 229) wordt met ‘communality’
vertaald. Ook in de nieuwe uitgave van de Opera Omnia van Jan van Ruusbroec
is de standaard-vertaling van ghemene ‘common’ en wordt slechts in een enkel
geval ‘universal’ gebruikt, als het echt om een algemeen begrip gaat. Afgezien van
dergelijke bedenkingen maakt de vertaling een goede en weloverwogen indruk.
Om de betrouwbaarheid van de editie enigszins te kunnen beoordelen heb ik
handschrift Utrecht U.B. 301 bekeken, het enige handschrift dat voor mij direct
beschikbaar was. Deze (zeer beperkte) vergelijking, die uiteraard niet leidt tot een
gefundeerd oordeel over de kwaliteit van de hele editie, geeft de indruk dat Kors
zorgvuldig en nauwkeurig te werk is gegaan. Het wetenschappelijk onderzoek heeft
dan ook een waardevol instrument in handen gekregen voor verdere tekststudie.
Kors publiceerde in zijn dissertatie een lijst van alle, hem op dat moment bekende
handschriften waarin teksten van Gerlach voorkomen, met incipits van het
Soliloquium en het Breviloquium en de volledige tekst van de brieven. Aan die lijst
kon hij in dit boek verschillende nieuwe handschriften toevoegen. Het is echter niet
gemakkelijk om te achterhalen welke Kors aan zijn corpus heeft toegevoegd sinds
de verschijning van de dissertatie. Hij schrijft dat in de lijst van handschriften ‘in any
case, when possible, reference is made’ naar de beschrijving in de dissertatie (p.
37). De ‘nieuwe’ handschriften zouden daardoor makkelijk te identificeren zijn,
namelijk als die handschriften waarbij de verwijzing naar de dissertatie ontbreekt.
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Hierin wordt de lezer teleurgesteld: in veel gevallen ontbreekt een verwijzing waar
die wel had moeten staan (in meer dan 20 gevallen) of wordt naar een verkeerde
pagina verwezen. Deze slordigheid is betreurenswaardig.
Meer zorg had ook verdiend de lay-out van de inleiding. Deze geeft de lezer weinig
houvast. Hoofdstuktitels zijn moeilijk te vinden: ze staan midden op de pagina en
onderscheiden zich voor het oog nauwelijks van paragraaftitels, hoewel ze in kapitaal
gedrukt zijn. In de paragraaftitels wordt slechts gevarieerd met gewone en cursieve
letters, afhankelijk van het niveau van de titel. Boektitels in die paragraaftitels zijn
weer cursief gedrukt. Dit leidt bij herhaling
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tot fouten (bijvoorbeeld 2.4 en 2.5) en inconsequenties ten opzichte van de
inhoudsopgave (bijvoorbeeld in de subtitels van paragraaf 7.3). De auteur
onderscheidt in het gebruik van hoofdstuk- en paragraaftitels tenminste vier niveaus,
wat onelegant duidelijk wordt op pagina 139 en 212, waar vier titels direct op elkaar
volgen zonder tekst ertussen. In hoofdstuk 7 loopt de telling spaak: op paragraaf
7.3.2 volgt 7.3.4. Meer variatie met corpsgrootte, gebruik van vet letters en extra
witregels en bovendien een minder ingewikkeld systeem in de hoofdstukopbouw,
zou de structuur inzichtelijker hebben gemaakt.
Echt gemist heb ik een literatuurlijst. Bij de literatuurverwijzingen in de noten had
de auteur tenminste rekening moeten houden met het ontbreken van zo'n lijst.
Verwijzingen naar ‘auteur, op. cit., paginanummer’ in een inleiding van 234 bladzijden
vragen wel erg veel doorzettingsvermogen van de lezer...Aan de lezer worden
overigens hoge eisen gesteld: van hem wordt kennis verwacht van het Italiaans,
Duits, Frans, Spaans en Latijn. Alleen citaten in het Nederlands en Middelnederlands
worden in het Engels vertaald.
Met meer zorg voor de opmaak, de literatuur en literatuurverwijzingen zouden de
slordigheden die het boek ontsieren, voorkomen hebben kunnen worden. De inhoud
is goede zorg beslist waard: het boek is voor de studie van de geestelijke letterkunde
en met name voor die van de moderne devotie een verrijking.
José van Aelst

Een nauwsluitend keurs: aard en betekenis van Den triumphe ende 't
palleersel van den vrouwen (1514) / Saskia Raue. - [S.l.: s.n.], 1996. 455 p.: ill.; 24 cm - Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Nederlandse literatuur uit de Bourgondische tijd kan zich sinds een jaar of tien in
een toenemende belangstelling verheugen. Het speciale nummer van Millennium
uit 1994 over Bourgondische cultuur vormt hiervan een mooi voorbeeld. Toch is
juist de kennis over de letterkunde van de vijftiende en de eerste helft van de
zestiende eeuw nog verre van volledig. Diverse teksten zijn niet of ontoereikend
1
uitgegeven en nauwelijks bestudeerd. Voor Den triumphe ende 't palleersel van
den vrouwen, een kledingallegorie die teruggaat op een tekst van Olivier de La
Marche, is daarin verandering gekomen. Een nauwsluitend keurs, de dissertatie
waarop Saskia Raue in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde,
gaat in op verschillende aspecten van de tekst: de bronnen worden besproken (hfst.
1), de uitgave van Van der Noot wordt beschreven en getypeerd (hfst. 2), de vertaling
wordt vergeleken met het origineel (hfst. 3), de kledingallegorie wordt uitvoerig
besproken, vooral in relatie met bruiloftallegorieën (hfst.4) en de tekst wordt
geïnterpreteerd als deugdenspiegel (hfst. 5). In deze recensie gaat de aandacht
2
vooral uit naar de manier waarop Raue met de beschikbare bronnen omgaat.
Het Palleersel, zoals Raue de Nederlandse tekst noemt, is in 1514 bij de Brusselse
drukker Thomas van der Noot verschenen. Het is een eigenhandige vertaling van
Le parement et triumphes des Dames. Deze Franse tekst heeft een complexe
tekstgeschiedenis. Twee stadia daaruit zijn van belang voor het onderzoek naar de
Nederlandse vertaling. Olivier de La Marche, die belangrijke posten bekleed had
aan het Bourgondische hof en zich vanaf 1488 in Mechelen wijdde aan het schrijven,
schreef in 1493-1494 Le parement. Hij deed dit vermoedelijk ter voorbereiding van
Margareta van Oostenrijk op haar huwelijk. De dichter beschrijft in achtregelige
strofen de verschillende onderdelen van de garderobe van een adellijke dame en
verbindt hieraan een moralisatie. Iedere beschrijving in verzen wordt gevolgd door
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een exempel in proza waarin de deugd die is verbonden aan het juist beschreven
kledingstuk wordt toegelicht. De oorspronkelijke bestemming van de tekst betekent
niet dat deze buiten het directe hofmilieu geen verspreiding heeft gekend: diverse
handschriften, ook vijftiende-eeuwse, zijn bekend. Maar de grootste verspreiding
vond de tekst in de versie van Pierre Desrey. De tekst van La Marche is door Desrey
bewerkt en uitgebreid met glossen waarbij de betekenis werd vergeestelijkt. Deze
bewerking werd in 1510 en volgende jaren in Parijs gedrukt.
Raue meldt in de inleiding van haar proefschrift dat het onderzoek betrekking
heeft op
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't Palleersel, de Nederlandse tekst dus. Toch spreekt ze in de loop van haar boek
vaak over La Marche en lijkt ze evenzeer geïnteresseerd in de achtergronden van
deze tekst als van de Nederlandse vertaling. Op andere plaatsen komt de bewerking
van Desrey dan weer in het vizier (waar ze citeert naar het Frans doet ze dit zelfs
meestal naar deze tekst: dit leidt tot onduidelijkheid waar het de bronnen betreft).
Raue sluit zich aan bij de opvatting van G. Degroote (zonder deze trouwens in
dit kader te noemen) dat Van der Noot zijn vertaling heeft gebaseerd op de tekst
3
van Desrey. Al voor de bronnen goed en wel zijn geïntroduceerd wordt dit als
zekerheid aangenomen (zie p. 8). Toch gaat ze niet voorbij aan de tekst van La
Marche, want, zo lezen we in de inleiding: ‘Het is immers denkbaar dat Thomas van
der Noot afwijkt van zijn onmiddellijke bron en tegelijkertijd blijkt aan te sluiten bij
La Marche, doordat de situatie in Brussel hun beider referentiekader is’ (p. 9). Dit
is een wat vreemde veronderstelling in een letterkundige studie. Als Thomas van
der Noot afwijkt van zijn directe bron (Desrey volgens Raue) en blijkt aan te sluiten
bij La Marche, waarom dan niet in de eerste plaats gedacht aan tekstuele invloed?
Het lijkt me een goed gebruik in de filologie om niet bij voorbaat de mogelijkheid uit
te sluiten dat een vertaler tot beslissingen komt op grond van het raadplegen van
4
een tweede bron naast zijn hoofdbron. Helemaal als, zoals in dit geval, die tweede
bron (La Marche) het voorbeeld is geweest voor zijn hoofdbron (Desrey). Bovendien,
maar dit terzijde, is het referentiekader van La Marche en Van der Noot minder
verwant dan Raue ons wil doen geloven. De eerste verbleef meestal in Mechelen
in een overwegend Franstalig hofmilieu en schreef zijn tekst voor adellijke dames.
De tweede was een Brusselse burger en richtte zijn tekst, zo mogen we aannemen,
op een publiek dat de Franse taal niet beheerste en niet van adel was. Het negeren
van La Marches tekst als bron van Van der Noot wordt zoveel te merkwaardiger als
we enkele van Raues bevindingen lezen. Op pagina 77 constateert ze bijvoorbeeld
dat Van der Noot ‘de bewerking van Desrey terug [draait], waardoor hij als het ware
weer bij het vertrekpunt van La Marche komt, met behoud van sommige van Desreys
toevoegingen.’ En iets verderop op dezelfde pagina schrijft ze over de illustraties
die bij Desrey ontbreken en wel voorkomen in Van der Noots druk én in een van de
handschriften met La Marches tekst. ‘Opmerkelijk is dat hij [Van der Noot] daarbij
aansluit bij de verluchtingen van handschrift A, onbewust, want er is geen enkele
5
aanwijzing dat Van der Noot dit afschrift van La Marches tekst heeft gebruikt.’
De hypothese dat Van der Noot een van de handschriften met La Marches tekst
in handen heeft gehad, had serieus onderzocht moeten worden. Hij werkte in de
stad waar La Marche in 1502 is overleden. Diens werk moet er in handschrift bekend
zijn geweest. Bovendien blijkt dat de teksten van La Marche en Van der Noot op
diverse plaatsen met elkaar overeenstemmen en daar juist afwijken van Desrey. In
zo'n geval moet de onderzoeker mij ervan overtuigen dat Van der Noot niet van La
Marche gebruik heeft gemaakt. Raue doet dit niet. De onduidelijkheid die hierdoor
ontstaat over de bronnen (welke tekst gebruikte Van der Noot nu precies?) leidt
ertoe dat het hoofdstuk over de bewerkingstechniek in het luchtledige blijft hangen.
Het maakt nogal wat uit of Van der Noot Desreys tekst heeft gebruikt, al dan niet
met gebruikmaking van de tekst van La Marche, of dat hij La Marches tekst als
uitgangspunt nam en daarbij Desrey soms raadpleegde. Het mag dan zo zijn dat
de eerste strofe bij Van der Noot vertaald lijkt te zijn naar de eerste strofe van Desrey,
6
strofe dertien komt daarentegen juist met La Marche overeen. Is het niet denkbaar
dat diverse wijzigingen die we aan Desrey toeschrijven, al voorkwamen in het
handschrift dat ten grondslag ligt aan Desreys versie? Met andere woorden: is het
niet te simpel om aan te nemen dat gekozen moet worden tussen de ‘oorspronkelijke’
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tekst van La Marche en de druk van Desrey? De handschriftelijke overlevering lijkt
op zijn minst aanleiding te geven tot het vermoeden dat er al vroeg verschillende
7
versies van Le Parement bestonden.
Door koste wat kost vast te houden aan de gedachte dat Van der Noot de tekst
van Desrey vertaalde zonder La Marche te raadplegen, verklaart Raue zaken die
vermoedelijk helemaal geen verklaring behoeven. Zo wordt in ruim drie pagina's
uitgelegd hoe Van der Noot diverse toevoegingen van Desrey weer wegwerkt: ‘De
bewerking van Pierre Desrey telt 203 strofen, zeven meer dan 't Palleersel. Thomas
van der Noot hanteert een aantal strategieën om
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deze extra strofen te laten verdwijnen.’ (p. 90). Als verderop in het boek een typering
wordt gegeven van de aard van de kledingallegorie, wordt beschreven hoe Van der
Noot de inhoudelijke accentverschuiving die Desrey aanbrengt ten opzichte van La
Marche, grotendeels weer ongedaan maakt: ‘In de bewerkingen van Olivier de la
Marches Le parement door Pierre Desrey en Thomas van der Noot tekent zich een
ontwikkeling af van wereldlijke geestelijkheid naar mystiekgetinte geestelijkheid
(Desrey) en weer terug naar wereldlijke geestelijkheid (Van der Noot). Het
opmerkelijke is dat deze beweging zich binnen een tijdsbestek van vijfentwintig jaar
voltrekt’ (p. 162). Het opmerkelijke is volgens mij, dat Raue besluit dat Van der Noot
de tekst van La Marche niet gekend heeft, terwijl de aanwijzingen dat hij deze
8
vermoedelijk wel heeft gekend zo duidelijk zijn.
Wanneer de bestudering van bewerkingsstrategieën voortbouwt op ontoereikend
bronnenonderzoek, zijn de conclusie bij voorbaat omstreden. Dat Van der Noot ten
opzichte van La Marche allerlei toespelingen naar hofsituaties weglaat is een
onloochenbaar gegeven. Vaak doet hij dit op plaatsen waar Desrey hetzelfde doet.
Volgt Van der Noot hier Desrey, volgt hij La Marche die hij bewerkt, heeft hij beide
teksten op de lessenaar voor zich (dit laatste lijkt mij plausibel)?
In het vierde hoofdstuk van Een nauwsluitend keurs, dat handelt over de
kledingallegorie en haar achtergronden, probeert Raue de tekst (zowel Le parement
als 't Palleersel) te verbinden met de bruiloftallegorie, een genre dat bekend is uit
de geestelijke letterkunde. Ze maakt hierbij uitvoerig gebruik van Nederlandstalige
teksten. Onduidelijk is wat hiervan precies de bedoeling is. Als het gaat om aan te
geven waardoor La Marche beïnvloed kan zijn, lijken dit niet de eerst aangewezen
teksten om te bestuderen. Maar zelfs als het gaat om het reconstrueren van de
context waarbinnen de Nederlandse vertaling verstaan moet worden, zijn niet alle
teksten even relevant. De bruiloftallegorie van Katherina van Naaldwijk, afkomstig
uit het Diepenveense zusterboek, was bekend in enkele Windesheimse
vrouwenkloosters in de IJsselstreek maar behoorde zeker niet tot de culturele bagage
van Olivier de La Marche, Pierre Desrey, Thomas van der Noot of de lezers voor
wie hun teksten bestemd waren. Wie op zoek is naar bronnen of een literaire context
voor Bourgondische teksten, hetzij in het Frans, hetzij in Nederlandse vertaling, zou
in de eerste plaats moeten zoeken naar vergelijkbare teksten. In de Bourgondische
cultuur, en zeker in de literatuur, zien we een sterke hang naar allegorisering. Bijna
alles kan worden geallegoriseerd, zo lijkt het wel. Teksten in deze traditie zijn
bijvoorbeeld Jean Molinets Chappellet des Dames, gedichten die Anthonis de
Roovere schreef over een glazen lamp, een spiegel, het kaatsspel en een schild,
en de Chevalier délibéré van La Marche zelf. Verder had de verwantschap met
beschrijvingen van feestelijkheden meer uitgewerkt kunnen worden. Wie de kronieken
van Jean Molinet of Jehan de Waurin leest, of de Mémoires van Jean de Haynin en
Olivier de La Marche, wordt telkenmale getroffen door de uitvoerige aandacht voor
de kleding van aanwezigen, voor de inrichting van vertrekken en voor bijvoorbeeld
de inrichting van een rouwstoet. Geen detail wordt onbelicht gelaten. De lezer van
teksten als Le parement of 't Palleersel moet toch overeenkomsten hebben gezien.
Het betoog in Een nauwsluitend keurs ontbeert een heldere lijn. Hierdoor is vaak
onduidelijk of dat wat wordt meegedeeld betrekking heeft op de tekst van La Marche,
9
Desrey of Van der Noot. De pertinente conclusie aan het slot van hoofdstuk 3, over
't Palleersel en zijn bron, lijkt bij de huidige stand van het onderzoek dan ook niet
gerechtvaardigd: ‘Duidelijk is wel dat de schrappingen en alle andere bewerkingen
voortkomen uit duidelijk omlijnde ideeën die hij in zijn tekst wil laten doorklinken.’
(p. 121).
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De studie, die het leeuwendeel van Een nauwsluitend keurs uitmaakt, is
vermoedelijk niet dat wat het meest beklijft. Het meest waardevolle deel wordt wat
mij betreft gevormd door de bijlagen en dan vooral de eerste: de uitgave van de
tekst van Thomas van der Noot, voorzien van uitvoerige aantekeningen. Het is een
betrouwbare editie (zo is gebleken na vergelijking met de druk in de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag) en de aantekeningen vergemakkelijken het begrip van de
tekst in sterke mate. De uitgave vormt daarmee een goede basis voor verder
onderzoek. Je zou wensen dat Raue zich hiertoe beperkt had: het verzorgen van
een goede tekstuitgave met woordverklaringen en commentaar (waarin veel van
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het in de studie verwerkte onderzoek een plaats gekregen zou hebben),
voorafgegaan door een beknopte inleiding waarin vóór alles de bronnenproblematiek
zou zijn opgelost en een scherp beeld zou zijn gegeven van Van der Noots
werkzaamheid. Maar misschien kan dit alsnog. Het proefschrift van Raue is in eigen
beheer verschenen. Wie weet is er een uitgever die alsnog een mooie editie van
Den triumphe ende 't palleersel van den vrouwen wil laten verschijnen. Het zou
Raue een mooie gelegenheid bieden te laten zien hoezeer deze tekst de moeite
waard is.
Johan Oosterman

Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden: congres
Nijmegen, 14 oktober 1994 / onder red. van Gerard Sonnemans. Hilversum: Verloren, 1996. - 160 p.: ill.; 24 cm. - (Middeleeuwse studies
en bronnen, ISSN 0929-9726; 51) ISBN 90-6550-285-8 Prijs: ƒ 35, Het Tübingse Sint-Geertruihandschrift: Hs. Tübingen,
Universitätsbibliothek, Me.IV.3 / diplomatische ed. bez. door Hans
Kienhorst en Gerard Sonnemans. - Hilversum: Verloren, 1996. - 148 p.:
ill.; 25 cm. - (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden,
ISSN 0929-9866; 3)
ISBN 90-6550-021-9 Prijs: ƒ 37,In 1996 verschenen bij uitgeverij Verloren vrijwel gelijktijdig twee boeken over
Middeleeuwse
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Verzamelhandschriften uit de Nederlanden: deel III uit de editiereeks met deze
naam, het zgn. Tübingse Sint-Geertruihandschrift, en een bundel met als ondertitel
Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Deze ondertitel dekt de lading van de bundel
helaas niet. Er zijn lezingen niet afgedrukt en artikelen toegevoegd. Bovendien is
het hoofddeel van de Inleiding van G. Sonnemans te beschouwen als een tussentijds
verslag van het project MVN en functioneert dit als introductie op deel III (en
volgende) van de editiereeks. Ik zal daarom eerst kort de bundel bespreken, waarbij
de Inleiding het laatst aan de orde komt, en daarna ingaan op de nieuwe editie.
Na de Inleiding begint het eerste deel van de bundel, ‘Verzamelhandschriften’,
met de toespraak van P. Wackers, over ‘Het belang van de studie van
verzamelhandschriften.’ Hij laat op overtuigende wijze zien dat verzamelhandschriften
een ‘eigensoortig overleveringstype’ zijn die een ‘aangepaste benadering’ verdienen.
Hij bepleit onderzoek van in ieder geval drie aspecten: hoe de collectie tot stand
gekomen is, wat de aard en structuur van de collectie is en wat de functie van de
collectie is. Wackers geeft bij elk van deze punten enkele voorbeelden en roept op
tot het formuleren van meer onderzoeksvragen, waarbij hij hoopt dat er een
toenadering tussen medioneerlandistiek en codicologie tot stand zal komen. Het
belang van codicologisch onderzoek als opstap voor een juiste inkadering van opzet,
doelstelling en inhoud van een verzamelhandschrift komt daarna uitvoerig aan de
orde in de mooie bijdrage van H. Kienhorst over ‘Middelnederlandse
verzamelhandschriften als codicologisch object’. Het artikel van G. Sonnemans,
‘What's in a name? Het belang van opschriften in verzamelhandschriften’ beschrijft
op welke wijze teksten door middel van opschriften (en secundair ook:
afrondingsformules) van elkaar onderscheiden worden in verschillende
verzamelhandschriften, en wat dit kan leren over de verzamelaar en zijn doelstelling:
schreef deze voor zichzelf of voor een (breder) publiek? Onder de bescheiden titel
‘Iets over Artes in verzamel-handschriften’ geeft R. Jansen-Sieben op heldere wijze
inzicht in het voorkomen van Artes-teksten in verzamelhandschriften. Ten eerste
gaat zij in op het te maken onderscheid tussen verzamelhandschriften en
verzamelteksten. Daarna bespreekt ze op grond van inhoudelijke en formele criteria
de vorm waarin Artes-teksten voorkomen in verzamelhandschriften. Ze besteedt
ondermeer aandacht aan het ontstaan van een verzamelcodex in een
kloostergemeenschap: nuttige culinaire en medische teksten worden bij elkaar gezet
in één handschrift. Ook laat zij zien, hoe tekstgedeelten zelfstandig kunnen worden
door uit de hoofdtekst gelicht te worden zonder nadere omwerking, danwel door
een intensieve uitbreiding van het betreffende tekstdeel, en maakt zij duidelijk hoe
die uitgelichte en/of uitgebreide stukken weer elders in een verzameltekst of
verzamelhandschrift terecht kunnen komen.
‘Editiereeksen’, het tweede deel van de bundel, vangt aan met de toespraak van
H. van Dijk bij het verschijnen van het eerste deel uit de editie-reeks Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, waarin hij de (voor)geschiedenis van
het project beschrijft vanaf het ‘Pleidooi voor tekstedities van verzamelhandschriften’
van D. Hogenelst en W. van Anrooij (Dokumentaal 20 (1991), 69-71) tot aan de
aanbieding van het eerste exemplaar van de editie van Het Geraardsbergse
handschrift aan J. Deschamps. Hierop volgt de toespraak van J. Deschamps, waarin
hij vertelt waarom de facsimile-reeks Mediaeval Manuscripts from the Low Countries
in Facsimile, waaraan hij in 1965 tewerkgesteld werd, niet verder is gekomen dan
één deel. Deschamps sluit af met een aardige aanvulling op de inleiding van H.
Kienhorst op Het Geraardsbergse handschrift over de vermoedelijke herkomst van
dat handschrift voordat het in de Parijse Bibliothèque Nationale terechtkwam.
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Het derde deel van de bundel bevat drie artikelen met het Geraardsbergse
handschrift als onderwerp. G. Sonnemans begint met een ‘Profiel van een
Geraardsbergs compilator’. Op grond van een aantal lijnen in de verzamelde teksten:
belangstelling van de verzamelaar voor pelgrimages, het voorkomen van veel voor
priesters relevante informatie, het noemen van bepaalde Geraardsbergse personen
en locaties, komt Sonnemans tot de hypothese dat de compilator uit Geraardsbergen
een seculier geestelijke was, ‘die voor zijn eigen gebruik een privé-bibliotheek in
één “band” bijeenbracht.’ In een Naschrift reageert Sonnemans op de profielschets
die R. Lievens in zijn recensie van de editie gegeven heeft en wijst hij aan op welke
gronden hij zich niet laat overtuigen. In ‘Van Ptolemaeus tot Joris. Een verkenning
van een reeks bijschriften in het Geraardsbergse handschrift’ probeert M. Govers
van de bij-
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schriften 25-45 in dit verzamelhandschrift per tekst vast te stellen wat hun plaats in
de schriftelijke traditie is en een zekere samenhang te ontdekken. Voor een aantal
van de bijschriften geeft zij elders opgetekende tekstvarianten, bijvoorbeeld door
H. Walther in zijn Proverbia sententiaeque latinitas medii aevi. Zij komt tot de
conclusie dat de meeste teksten wel aansluiten bij een schriftelijke traditie, maar
dat het gezien de vele fouten in het Latijn onzeker is of de auteur met deze traditie
bekend was - want ‘het is eveneens niet onwaarschijnlijk dat de teksten door hemzelf
zijn opgeschreven op het moment dat hij een bijschrift in een stal, bij een altaar of
bijvoorbeeld een heiligenbeeld, aantrof’. Hier stuiten we op een definitieprobleem:
wat verstaat Govers nu eigenlijk precies onder een ‘schriftelijke traditie’? Naar mijn
idee zijn ook opschriften op gebouwen e.d. deel van en ingebed in een schriftelijke
traditie en als iemand een dergelijke in hout of steen ‘geschreven’ tekst overneemt
in een (verzamel)handschrift, dan ‘kent’ hij in ieder geval een (praktisch gezien nogal
essentieel) deel van die traditie. Het argument van de fouten in het Latijn lijkt mij
bovendien niet relevant als men op grond daarvan zou willen vaststellen dat de
Geraardsbergse verzamelaar van werkelijke opschriften is uitgegaan en niet van
op perkament geschreven teksten: als deze persoon een slecht Latinist was, dan
zal hij bij het overnemen van op welk materiaal dan ook genoteerde teksten fouten
maken. Of zijn ‘werkelijke’ opschriften krakkemikkiger dan ‘geschreven’ opschriften?
Het is jammer dat het artikel van Govers niet wat duidelijker is op dit punt.
Het artikel van K. Lassche, ‘Een boomgaard in zeven handschriften.
Beschouwingen naar aanleiding van tekst 66 in het Geraardsbergse handschrift’,
beschrijft zeer beknopt enkele aspecten van zeven redacties van de metaforische
‘Vergiere-tekst’. Alhoewel dit artikel is ondergebracht in de sectie ‘Het
Geraardsbergse handschrift’, wordt er vooral in het eerste deel van het stuk te weinig
rekening gehouden met dit kader. Om een voorbeeld te geven: de lezer verwacht
dat het Geraardsbergse handschrift als uitgangspunt dient; bij het inhoudsoverzicht
van ‘de’ Vergiere-tekst op p. 146-147 gaat hij er dan ook van uit dat dit de inhoud
is zoals aangetroffen in dit verzamelhandschrift. Twijfel hieraan slaat pas toe op p.
152, waar Lassche schrijft: ‘Ook de Geraardsbergse Vergiere is enigszins aangepast
aan de context van het handschrift, getuige onder andere de wijzigingen in de
slotstrofe.’ Welke aanpassingen dan? Is het op p. 146-147 geschetste
inhoudsoverzicht dan een reconstructie, en hoe is Lassche tot juist die reconstructie
gekomen? Dergelijke structurele onduidelijkheden komen vaker voor en maken het
artikel hier en daar helaas wat ondoorzichtig. Voor het Geraardsbergse handschrift
kunnen we eruit destilleren dat de Vergiere-tekst dan wel de enige symbolische
tekst is en als zodanig een vreemde eend in de bijt, maar dat hij volgens Lassche
inhoudelijk wel aansluit bij het gedachtegoed in het gehele verzamelhandschrift, en
dat er duidelijk aanpassingen aan een niet-kloosterpubliek te constateren zijn.
Het bovenstaande geeft enigszins een beeld van wat de lezer in deze bundel kan
vinden en ik meen dat dat geen overbodige luxe is. Want verrassend, maar waar:
een lezer die niet in de eerste plaats codicologisch geïnteresseerd is, zal met behulp
van indices op bijvoorbeeld incipits van teksten, op personen/plaatsen, thema's en
motieven zijn weg in deze bundel niet snel kunnen vinden:
Er is bewust voor gekozen om enkel een register op de besproken
handschriften op te nemen. In dit boek staan immers de
(verzamel)handschriften centraal. Dat wil allerminst zeggen dat de
individuele tekst daarmee heeft afgedaan. Integendeel: een
verzamelhandschrift bestaat juist uit een verzameling teksten. Wie echter
iets over een afzonderlijke tekst uit een verzamelhandschrift te weten wil
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komen, zal naar mijn idee in het vervolg de moeite moeten nemen om
rekenschap te geven van de volledige collectie waarbinnen die tekst is
overgeleverd. Daarom meen ik te kunnen volstaan met dit ene register.
(Inleiding, p. 20)
Ik krijg de indruk dat Sonnemans hier uitsluitend tijdgebrek wil maskeren. Deze
opmerking had dan ook beter achterwege gelaten kunnen worden, want ze getuigt
m.i. van ongastvrijheid tegenover breder geïnteresseerde onderzoekers.
In de Inleiding tot de bundel geeft Sonnemans in de paragraaf ‘Kanttekeningen
bij de reeks
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MVN’ een overzicht van de recensies die er tot het moment van schrijven verschenen
waren over de eerste twee delen van de reeks en geeft hij aan welke suggesties,
beginnende in deel III, ter harte genomen zullen worden en welke niet. Van de
niet-overgenomen aanbevelingen geeft hij bovendien aan waarom de
projectcommissie daar niet toe over wil gaan. Ik kan het niet laten om hier kort te
reageren op de reactie op mijn bespreking van MVN I, waarin ik ondermeer
voorstelde om voor sommige tekstplaatsen een voetnoot met als enige inhoud ‘sic’
of met een voorzichtige emendatie-suggestie te overwegen. De editeur geeft m.i.
zo aan dat er in het handschrift echt staat wat hij uitgeeft, dus dat de gebruiker van
de editie hier niet in eerste instantie moet denken aan een typefout van de editeur
(TNTL 111 (1995), p. 267-268). ‘Maar’, zo argumenteert Sonnemans, ‘iedere vorm
van commentaar is een interpretatie van de editeur. Soms zijn de fouten in een
handschrift evident, maar wat te doen bij minder duidelijke gevallen? En bovendien:
ook in een “sic” kan een fout schuilen. Het is moeilijk hier richtlijnen voor te geven
en daarmee zou de gebruiker van een editie aan het oordeel van de editeur worden
overgelaten’. (p. 13-14)
Hiertegenover zou ik willen stellen dat de gebruiker voor de gehele editie sowieso
is overgeleverd aan de editeur; het vertrouwen in die editeur zal echter des te groter
zijn wanneer deze duidelijk aangeeft begrepen te hebben wanneer er een vreemde
lezing in de tekst staat. En in het aanbrengen en formuleren van die voetnoten zal
dezelfde editeur toch even betrouwbaar zijn als in zijn editie van de eigenlijke tekst.
Het zal duidelijk zijn dat ik van mening ben dat Sonnemans' argumentering geen
hout snijdt.
In de voorlaatste paragraaf van de Inleiding bespreekt Sonnemans ‘Kritiek en
aanvullingen op de editie van het Geraardsbergse handschrift’, waarin commentaar
op de wijze van editeren en fouten in de transcriptie aan bod komen en gesignaleerde
nieuwe literair-historische inzichten. Het is bijzonder aardig om op deze wijze de
‘tussenstand’ overzichtelijk te kunnen aanschouwen, en de resultaten, die in de rest
van de bundel verveelvuldigd worden, laten duidelijk zien dat de opzet van de
projectcommissie zeker geslaagd is.
Deel III van de reeks Middelnederlandse Verzamelhandschriften is een uitgave van
het zgn. Tübingse Sint-Geertruihandschrift, een tegenwoordig in de
Universiteitsbibliotheek van Tübingen bewaard klein papieren handschrift met
geestelijke gedichten, voor het grootste deel geschreven in Holland ca. 1445-1450.
In de zestiende eeuw is er nog een gedeelte aan toegevoegd. Het handschrift werd
toen bewaard in het Sint-Geertruiklooster te Amsterdam. Een van de intrigerendste
aspecten van de erin opgenomen teksten vind ik de jambische vorm die erin gebruikt
wordt (zie ondermeer p. 9-12 van de inleiding tot de editie). Bovendien bevat de
eerste tekst, het zogeheten Ons heren passie, een uiterst fascinerende proloog met
allerlei poëticale opmerkingen van de dichter. Zo merkt hij ondermeer op dat er
dichters zijn die omwille van het rijm hun tekst zo aanpassen dat de zinnen te lang
en omslachtig worden of dat de mededelingen erin niet meer juist zijn (zie 1v5 en
verder). En het mooiste is dat dit met voorbeelden wordt geïllustreerd! Het feit dat
er nu een betrouwbare diplomatische editie van deze tekst (en van de andere, een
aantal mogelijk van de hand van dezelfde auteur stammende teksten) voorligt, maakt
nader onderzoek naar de rijmtechniek van deze dichter mogelijk. Het zal uiterst
interessant zijn om te zien in hoeverre de auteur zich zelf van rijmsmetten vrij houdt.
Een eerste lezing laat al zien dat hij zich niet in alle opzichten inhoudt, maar wellicht
is juist zo te constateren welk type aanpassingen hij zelf nog acceptabel vond:
inhoudelijke wijzigingen mochten niet, maar aanpassingen op het gebied van
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spellingvarianten, regionale varianten en woordvolgorde wel? Hierbij moeten we
bovendien nog rekening houden met het gebruik van de jambe: kan dit geleid hebben
tot vormelijke aanpassingen, zoals het regelmatige gebruik van voltooid deelwoorden
zonder ghe-? Zie bijv. 5v17 sproken, 17r4 hieten en 56r1 propheteert. Het
betrouwbare materiaal voor een dergelijk onderzoek is nu voorhanden, en dat is
een zeer goede zaak.
Collationering van de op de afgedrukte foto's voorkomende tekst laat zien dat
een aantal vreemde lezingen inderdaad zo in het handschrift staat: 16v5 naet en
twinc (vgl. elders, bijv. 40v9 niet en twinc) op afb. 6, en 35r10 hehaghen op afb. 9
- bij dit type verschrijvingen in de tekst zou ik dus ‘sic’ willen zien. Er kwamen ook
twee transcriptiefoutjes aan het licht: 16v6
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wy moet gezien afb. 6 wi zijn, en 25r6 vutganghen moet toch echt (zie afb. 7; ook
opgemerkt door G. Claassens in Millennium 11 (1997), p. 159) vuthanghen zijn,
hetgeen ook een aanzienlijk zinniger lezing oplevert: de ik-persoon, die een
visserijmetafoor hanteert om aan te geven dat hij op zoek is naar een nuttige vangst
voor zijn ziel, Wil vuthanghen hier mijn hoec, wil zijn vishaakje hier uithangen,
neerlaten, in plaats van zich uit zijn hoekje te begeven...Er zijn geen foto's van de
bladzijden waarop de vreemde vorm lichaen te checken is; ook het gewone lichaem
komt trouwens voor: zo staat de vorm met -n in 41r16 en 43r1 en 4, terwijl de -m in
41r24 en 41v12 voorkomt. Transcriptiefout, typefout, of (het meest waarschijnlijk)
verschrijving dus ‘sic’?
De wijze waarop in de ‘Verantwoording van de editie’ (p. 43) aangegeven wordt
op welke punten van de Richtlijnen uit deel I aanpassingen of wijzigingen gedaan
zijn, is uiterst helder. Ik mis er echter een verklaring in van het opvallende gebruik
van vierkante haken bij gehavende tekstgedeelten in de marge van de lopende
tekst. Zo geeft de editie in de marge van 6r6 Iohannes allee], en bij 12r17 Math]. Ik
neem aan dat hier sprake is van tekstverlies (door afsnijding?); punt 25 van de
Richtlijnen (MVN I, p. 190) stelt echter dat verloren tekst gemarkeerd wordt door [
] en dat er, indien dat mogelijk is, tussen de haken een reconstructie gegeven wordt.
Voor bovengenoemde twee voorbeelden zou men in de marge van 6r6 van de editie
dus verwachten Iohannes allee[n], en bij 12r17 Math[eus].
Het is een goede zaak dat de MVN-reeks er de vaart in houdt: ook deel IV, het
Comburgse handschrift, is inmiddels verschenen. Wat de ‘congres’-bundel betreft
is het aan de ene kant jammer dat het een wat rommelige verzameling teksten en
studies is geworden, net als een verzamelhandschrift, zoals Sonnemans het aan
het begin van zijn Inleiding aardig formuleert. Aan de andere kant bevat het boek
veel dat van belang is voor de studie van verzamelhandschriften in de toekomst.
Het is bijzonder nuttig en inspirerend om al tijdens het verschijnen van de delen uit
deze editiereeks te kunnen lezen over resultaten van naar de al verschenen delen
gedaan nieuw onderzoek; dit zal zeker verder onderzoek inspireren. De reacties op
de recensies zijn een belangrijke tussenschakel van deel I en II naar deel III (en
verder) van de reeks. Het is jammer dat de nauwe verbondenheid van de bundel
en de editiereeks niet wat duidelijker in de vorm van de bundel naarvoren komt. Als
opname in de reeks zelf niet wenselijk was, dan zou misschien een bij de editiereeks
aansluitende uitvoering van rug en omslag van de bundel deze vruchtbare band
hebben kunnen illustreren.
Karina van Dalen-Oskam

Met man en macht: analyse en interpretatie van teksten van en over
vrouwen in de vroegmoderne tijd / Albertine Agnes Sneller-van Veen. Kampen: Kok
Agora, 1996. - 279 p.: ill.; 22 cm
- Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht
ISBN 90-391-0725-4 Prijs: ƒ 49,50
Op 6 december 1996 promoveerde Agnes Sneller op het proefschrift Met man en
macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne
tijd. In deze studie analyseert zij aan de hand van het begrip ‘gender’, dat aandacht
besteedt aan de sociaal-culturele betekenis van vrouwelijkheid en mannelijkheid,
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teksten uit de vroegmoderne tijd. Ze maakt hierbij gebruik van ‘reader response
criticism’; een theorie die de nadruk legt op de lezer, het leesproces en het effect
van literatuur. Geïnspireerd door feministische literatuurwetenschap gaat Sneller er
vanuit dat de kaders van een lezer seksegebonden zijn. Dit betekent dat vrouwelijke
lezers anders percipiëren dan mannelijke. Daarnaast veronderstelt de onderzoekster
dat een ondergeschikte groep de kaders van de dominante groep gebruikt, zonder
er rekening mee te houden dat zo het eigen kader veronachtzaamd kan worden.
Sneller wil drie doelen bereiken. Ze hoopt meer te weten te komen over de
ervaringen van mensen - vooral van vrouwen - in de zeventiende eeuw, ze wil laten
zien dat aan de hand van historische taalfeiten een sterker bewustzijn kan worden
ontwikkeld ten aanzien van de macht
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van taal, en ze beoogt de canon bij te stellen, waarin tot nu toe nauwelijks werk van
vrouwen is opgenomen. Hiertoe bestudeert ze in vier op zichzelf staande
hoofdstukken teksten van en over vrouwen uit de zeventiende eeuw.
Hoofdstuk 1 bekritiseert de manier waarop er tot nu toe over Tesselschade
Roemers is geschreven en (her)interpreteert een aantal gedichten van deze
dichteres. Roemers' verzen zijn niet eenvoudig: de teksten laten zich vaak op
verschillende manieren uitleggen. Aan de hand van genderanalyse en met oog voor
de cultuur-historische context analyseert Sneller de manier waarop Tesselschade
Roemers de begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid invult. Ze concludeert dat
de dichteres in haar verzen de termen niet expliciteert. Toch meent ze dat Roemers
wel impliciet uitgaat van een veronderstelde gelijkheid van vrouwen en mannen;
niet zozeer als een ideaal om na te streven, maar als een vanzelfsprekendheid. De
meerwaarde van de gendergerichte benadering boven een ‘filologische’ ligt volgens
Sneller in de analyse van niet-geëxpliciteerde boodschappen.
Hoofdstuk 2 behandelt teksten van populaire zeventiende-eeuwse schrijvers die
zich uitlaten over Anna Maria van Schurman. Sneller reconstrueert hoe ze hun
waardering voor deze geleerde vrouw konden laten blijken zonder dat ze daarbij
ingingen tegen de gewenste gedragspatronen voor vrouwen en mannen in die tijd.
Aan de orde komen Constantijn Huygens, Johan van Beverwijck, Jan de Brune de
Jonge en Jacob Cats. Zij presenteren het huwelijk als een goddelijk, natuurlijk en
sociaal instituut. De ideale vrouw is een echtgenote en de man heerst over haar.
Binnen dit patriarchale kader is de ongetrouwde en geleerde Anna Maria van
Schurman moeilijk te plaatsen. Daarom prijzen ze haar op dusdanige manier dat
andere vrouwen zich niet makkelijk met haar kunnen vereenzelvigen. Als vrouwelijke
tegenstem onderzoekt Sneller ‘Het lof der vrouwen’ van Johanna Hoobius. Hoobius'
visie blijkt niet af te wijken van de mannelijke auteurs. Voor Sneller bevestigt dit dat
vrouwen schrijven met een zogenoemde ‘dubbele stem’: ze kunnen niet altijd uit
het heersende vertoog stappen. Anna Roemers is voor zover Sneller weet de enige
die in een gedicht voor Van Schurman wel de patriarchale maatschappij bekritiseert.
In ‘Aen juffrouwe Anna Maria van Schuermans’ moedigt ze de nog jonge Van
Schurman aan om haar plaats in het mannenbolwerk van de wetenschap te
bevechten.
In het volgende hoofdstuk staat het werk van Van Schurman zelf centraal. Sneller
bespreekt achtereenvolgens haar Nederlandse gedichten, haar academische
geschriften, enkele brieven die ze wisselde met geleerden uit binnen- en buitenland
en Eucleria, of uitkiezing van het beste deel. Van Schurman verwoordt uiteenlopende
visies op mannelijkheid en vrouwelijkheid. In Dissertatio, de ingenii muliebris ad
doctrinam, & meliores litteras aptitudine (Verhandeling over de aanleg van vrouwen
voor wetenschap en letteren) bijvoorbeeld betoogt ze dat vrouwen geschikt zijn voor
wetenschapsbeoefening als ze tenminste niet gehinderd worden door huishoudelijk
werk. Wetenschap mag geen doel op zich zijn, maar alleen een middel om God te
leren kennen. Hoewel Van Schurman een gewaardeerd lid van de internationale
gemeenschap van geleerden was, bewerkstelligde ze met dit werk geen
maatschappelijke ommekeer. De kring van geleerde vrouwen om haar heen
vergrootte ze er in ieder geval niet mee. In haar Nederlandstalige verzen, vooral
gelegenheidspoëzie en godsdienstig werk, neemt Van Schurman de maatschappelijk
ongelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid
aan en laat ze mannen het alleenrecht wat betreft wetenschap en religie. In Eucleria
verantwoordt Van Schurman haar keuze om toe te treden tot het huisgezin van Jean
de Labadie. Waar ze in de Dissertatio nog een duidelijk onderscheid maakt tussen
mannen en vrouwen, lijkt dat in het huisgezin geen grote rol meer te spelen. Wel
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toont ze haar vreugde over de saamhorigheid van vrouwen binnen het gezelschap.
Sneller concludeert hieruit dat Van Schurman haar positie als ‘de ander’ trachtte op
te heffen door in een bepaalde kring volledige acceptatie na te streven.
In het laatste hoofdstuk bespreekt Sneller een aantal teksten van Jacob Cats over
de relatie tussen vrouw en man. Ze analyseert Cats' presentatie van vrouwen en
mannen en beziet welke beelden van vrouwelijkheid en mannelijkheid hij creëert.
Zo wil de schrijfster scherper zicht krijgen op de macht die taal uitoefent in het
overdragen van gendergeladen boodschappen. Cats schetst de ideale wereld vanuit
de man. Sneller verbaast zich er over dat letterkundi-
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gen tot dusver weinig aandacht besteed hebben aan het feit dat vrouwen andere
boodschappen uit Cats' tekst zullen lezen dan mannen. Ze betoogt dat vrouwen
zich minder makkelijk kunnen identificeren met Cats' personages. Bij een aantal
van zijn verhalen stelt Sneller de vraag met wie de lezer meekijkt en -voelt. Daarmee
verbonden is de vraag: met wie kan de lezer niet meekijken? Ze concludeert dat
vrouwen tegen de tekst in moeten lezen. Vrouwen krijgen bij Cats geen eigen gezicht.
Ze moeten zich identificeren met één van de mannen, of met vrouwen met wie het
eigenlijk niet goed afloopt. Sneller komt tot de conclusie dat de mannelijke auteur
Cats een beeld geeft van de vrouw zoals ze idealiter zou moeten zijn in een
maatschappij waarin de man heerst. De vrouw die de man steunt in zijn streven en
ook nog voor nageslacht zorgt, is een ideale partner.
Zoals uit de beschrijving van de hoofdstukken blijkt, bestaat Met man en macht
uit vier op zichzelf staande case-studies. Sneller kiest ervoor verschillende teksten
vanuit genderperspectief te analyseren zonder daarbij verbanden te leggen tussen
de hoofdstukken en algemene conclusies over genderaspecten in de literatuur uit
de vroegmoderne tijd te formuleren. De vraag rijst of er misschien een heel ander
boek was ontstaan als de onderzoekster andere teksten als uitgangspunt had
genomen. Helaas verantwoordt Sneller niet hoe haar corpus tot stand is gekomen.
Daarnaast reflecteert ze niet over de vraag of ze haar beoogde doelen bereikt heeft.
Want hoe draagt bijvoorbeeld haar onderzoek bij aan het oprekken van de canon?
De dichteressen aan wie ze afzonderlijke hoofdstukken wijdt, staan al enkele jaren
in de belangstelling. En juist bij een veel minder bekende vrouw als Johanna Hoobius
komt Sneller tot de conclusie dat zij niet buiten het gangbare discours treedt.
Tegelijkertijd laat Met man en macht ook zien wanneer gender wel heel goed
bruikbaar is als analysecategorie. Doordat Sneller telkens uitgebreid haar visie
onderbouwt, illustreert het boek mijns inziens heel goed dat met behulp van deze
methode informatie over mannelijkheid en vrouwelijkheid uit historische teksten
gehaald kan worden die eerder onder de oppervlakte bleef. Anachronismen vermijdt
de onderzoekster door telkens duidelijke verbanden te leggen tussen de tekst en
de historische context. Hierdoor maakt Sneller in Met man en macht zichtbaar hoe
mannelijkheid en vrouwelijkheid vorm krijgen in een tekst, hoe die begrippen
verweven zijn met macht en welke belangrijke rol taal in die machtsverhouding
speelt.
Annelies de Jeu

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 Nijmegen
ISBN 90-9010025-3 Prijs niet opgegeven
Cum laude promoveerde Saskia Stegeman in 1997 aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen op de studie Patronage en dienstverlening. Het netwerk van Theodorus
Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren. De vermelding
‘met lof’ is geheel in overeenstemming met de aard en de kwaliteit van deze studie.
Stegeman doet in het boek op aangename, boeiende en toegankelijke wijze verslag
van onderzoek naar de in het Latijn gestelde correspondentie van een van de minder
prominente geleerden uit de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek der
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Letteren: een staat die alleen bestond in de gedachtewereld van de geletterden van
die tijd, en die vorm werd gegeven door veelvuldige onderlinge contacten.
In haar inleiding betoogt Stegeman dat de ‘vorsten’ van de Republiek sinds jaar
en dag op de belangstelling van onderzoekers kunnen rekenen. Hun correspondentie
en contacten zijn bestudeerd, en daarmee is de meest elitaire kant van de Republiek
duidelijk belicht. Maar hoe nu eigenlijk de mindere goden, de ‘dienaren’, in deze
geleerdengemeenschap functioneerden, is een vraag die nog onbeantwoord is. De
gemeenschap werd gedragen door een aantal vooraanstaande geleerden, maar
toch zeker ook gaande gehouden door de minder getalenteerden die in dienst van
de Republiek aan carrière en reputatie werkten. Om het ‘gewone’ leven in de
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gemeenschap te typeren, koos Stegeman ervoor de spotlichten nu eens te laten
schijnen over Theodorus van Almeloveen. Een afgestudeerd arts, die na heel wat
jaren van vergeefs proberen uiteindelijk in 1697 hoogleraar werd in de weinig tot
de verbeelding sprekende universiteitsstad Harderwijk, en van wie een grote
hoeveelheid persoonlijke correspondentie overgeleverd is. Verspreid over diverse
(universiteits)bibliotheken vond Stegeman ongeveer 3000 brieven, de basis van
deze studie van Van Almeloveens handel en wandel in de Republiek.
Stegeman, van huis uit classica, bewijst met het blootleggen van deze Latijnse
correspondentie veel letterenonderzoekers een grote dienst. Niet eerder werden
zoveel aspecten van het geleerdenleven in kaart gebracht: praktische zaken als
problemen en oplossingen rond de postbezorging - Van Almeloveen probeerde een
tijd lang via zijn studenten brieven aan zijn correspondentiepartners te sturen, maar
moest uiteindelijk iedereen afraden van deze onbetrouwbare bemiddelaars gebruik
te maken. Maar ook veel principiëlere zaken als de verplichting tot communicatio
als lid van de Republiek, de etiquette van de gemeenschap, en de taken die een
positie van eerst cliënt en later patroon met zich meebrachten passeren de revue.
De focus ligt in deze studie op Van Almeloveen, hoewel in inleidingen bij de
hoofdstukken wel steeds een schets wordt gegeven van het algemene beeld dat
van de Republiek uit eerdere onderzoekingen naar voren is gekomen. Niet de mán
Van Almeloveen, maar zijn gedragingen, strategieën en met name netwerken vormen
het uitgangspunt. Van Almeloveens contacten zijn door de bestudering van zijn
brieven redelijk nauwgezet te volgen, hoewel sommige (de meer informele, de
familiaire bijvoorbeeld) buiten beeld blijven. Lastig blijken ook de precieze definiëring
van de contacten en vooral de classificatie van de netwerken. Als enige minpunt
van deze studie zie ik de keuze om hierover steeds in vrij vage termen te spreken:
er is sprake van ‘redelijk frequente correspondentie’ (p. 93), van ‘kringen’ die in
‘netwerken’ blijken te bestaan (p. 98), van correspondentienetwerken die elkaar
‘overlappen’ (p. 109), van verschil in ‘kwaliteit’ tussen de verschillende netwerken
(p. 110) en van toegankelijkheid van de Republiek voor iedereen (maar dan toch
zeker niet voor vrouwen!). Een duidelijk standpunt over de gebruikte terminologie
en afbakening van de netwerken ontbreekt.
Nu lijkt het probleem dat op dit punt ook niet veel theorie voorhanden is. In de
inleiding van Patronage en dienstverlening wordt wel Angelsaksisch onderzoek van
S. Shapin en M. Biagioli genoemd dat zich richt op de koppeling tussen onderzoek
naar de sociale verhoudingen tussen geleerden en naar algemeen sociale
mechanismen als patronage en dienstverlening, maar de resultaten zijn in deze
studie niet bruikbaar gebleken. Wat Patronage en dienstverlening dus niet oplevert
is een voorstel voor een theoretisch model dat in de toekomst voor onderzoek naar
netwerken te gebruiken is. Maar door de zeer gedetailleerde beschrijvingen van de
situatie in de geleerdenwereld, is een dergelijk model waarschijnlijk wel uit de studie
te herleiden. En mogelijk is het boek dat er nu ligt juist door het uitblijven van
pogingen tot verdergaande abstractie wel zo aantrekkelijk: het is boeiend Van
Almeloveen zo van dag tot dag in zijn pogingen en bedoelingen te volgen, en zijn
‘schipperen tussen ideaal en werkelijkheid’ (zoals Stegeman het noemt) te
observeren. Daarnaast boeien ook de meer algemenere gedeeltes in het boek over
bijvoorbeeld de epistolaire traditie in de zestiende en zeventiende eeuw, de
strategieën rond het opdragen van boeken aan bepaalde personen, en het
aanbevelen van vrienden en kennissen bij andere geleerden. In Patronage en
dienstverlening komt een geleerde tot leven, en met hem een hele wereld.
Els Stronks
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Troubled pleasures: Dutch colonial literature from the East Indies,
1600-1950 / E.M. Beekman. - Oxford: Clarendon Press, 1996. - X, 654 p.;
25 cm
ISBN 0-19-815883-1 Prijs niet opgegeven
Bij het IVN-congres ‘Nederlands 200 jaar later’ (augustus 1997) hield Frits van
Oostrom de openingslezing. Hij sprak over ‘twee eeuwen (medio)neerlandistiek’ en
gaf daarbij-uitgebreid aandacht aan W.J.A. Jonckbloet, een van zijn voorgangers
als Leids hoogleraar Nederlandse letterkunde. Jonckbloet introduceerde de
Middelnederlandse literatuur in het Nederland van
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de negentiende eeuw. Hij deed dat met veel vuur en imposante werkkracht, maar
ook met een zekere slordigheid en een neiging tot doordraven. Gedreven door
eigenzinnigheid en vaderlandsliefde als hij was (hij gaf ons land een rijk cultureel
verleden terug) kan hij in een aantal opzichten gelden als een typische
vertegenwoordiger van de romantiek.
De vergelijking met E.M. Beekman dringt zich op. Beekman is hoogleraar
Nederlands in Amherst (Massachusetts) en introduceert met groot elan en dito
werkkracht de Nederlands-Indische literatuur bij Engelstaligen. Zijn grote prestatie
is de twaalfdelige ‘Library of the Indies’, met goede Engelse edities van topstukken
als Max Havelaar, De stille kracht (The hidden force) en Vergeelde portretten (Faded
portraits). Maar ook de zeventiende-eeuwse natuuronderzoeker Rumphius heeft
een eigen boek, The poison tree. Behalve de toelichting per deel biedt deze ‘Library’
een extra handreiking in de vorm van de Engelse versie van Nieuwenhuys'
Oost-Indische spiegel: Mirror of the Indies. Beekman is niet alleen de drijvende
kracht achter de reeks maar verzorgde bovendien de meeste delen zelf.
Met Troubled pleasures (alleen die titel is al een kluif voor de vertalers!) biedt
Beekman nóg een ingang tot de Indische letteren. Dit boek is niet zo maar een
bundeling van de inleidingen uit de ‘Library of the Indies’, hoewel Beekman van die
teksten wel een ruim gebruik maakt, maar is bedoeld als zelfstandig werkstuk. Het
begint als volgt:
Literature is paramount in the present volume. This literature is a specific
body of work: texts written by European colonialists in the former Dutch
East Indies between 1600 and the Second World War.
Wat in de eerste zin staat is helemaal waar. Beekman beklemtoont het hele boek
door dat het hem in de eerste plaats gaat om de literaire waarde van de Indische
literatuur. Daarentegen klopt de tweede zin van geen kant. Het criterium ‘written in
the former Dutch East Indies’ speelt in het boek geen rol. Ook Beekman weet dat
veel Indische literatuur buiten Indië is geschreven, bij voorbeeld in Den Haag en
Brussel. Het gaat hem in feite vooral om verhalen die zich geheel of gedeeltelijk in
de koloniale tijd in Ned.-Indië afspelen of althans over Indische mensen gaan. Hij
rekent daarnaast nadrukkelijk de ‘non-fictie’ mee, en kiest op grond van literaire
kwaliteit wat hij aan de orde stelt.
De schrijvers van de Indische literatuur laten zich ook niet en groupe omschrijven
als: ‘European colonialists’. Kartini, de vertegenwoordigster van de Indonesische
adel in de Nederlandse literatuur, is Europese noch kolonialiste. Andere Indische
schrijvers kunnen evenmin klakkeloos zo bestempeld worden: sommige (halfbloed
of niet) zijn niet zo erg Europees, sommige zijn geen ‘colonialists’ (vgl. p. 481 en
484 over Dermoût). De genoemde eindgrens ‘Second World War’ speelt wel een
opvallende rol in Beekmans stuk over Beb Vuyk, maar uit de hoofdstukken over vijf
na-oorlogse debutanten (Dermoût, Friedericy, Jan Boon/Vincent Mahieu/Tjalie
Robinson, Nieuwenhuys en Alberts) blijkt dat het hem minder om de tijd van schrijven
gaat dan om de tijd waarover wordt geschreven.
De aangehaalde tweede zin is dus een staaltje van slordigheid. Beekman kent
het wetenschappelijke gebruik, een verslag te laten voorafgaan door een omschrijving
van wat de lezer kan verwachten. Terecht vindt hij dit een bijzaak, maar ten onrechte
maakt hij er een potje van.
Ik pennewip meteen verder en wijs op onachtzaam omgaan met de Nederlandse
namen, op de misvatting als zou Walraven Zeeuw zijn geweest en de herhalingen
die onbedoeld in de tekst zijn blijven staan. Beekman zegt dat ‘zijn’ schrijvers (die
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hij zeer bewondert) helemaal niet lijken op de gewone Nederlander (die hij helemaal
niet bewondert). Wie zal het hem betwisten? Ook in Amerika, Angola en Afghanistan
is de schrijver geen gewone burger. Beekman demonstreert zijn dédain voor de
gewone Nederlander door almaar op dit verschil terug te komen; over Couperus
maakt hij de vergelijking vier keer (p. 253, 260, 265, 267). Uit dit gehamer op iets
vanzelfsprekends blijkt, even goed als uit zijn kritiek op het Nederlands kolonialisme,
dat gewonde vaderlandsliefde tot zijn drijfveren behoort.
De romanticus in Beekman komt beter tot zijn recht in zijn bewondering voor de
twee natuurvorsers Rumphius en Junghuhn. Hij laat doorschemeren dat deze twee
in zijn oog de moderne natuurwetenschap overtreffen doordat zij hun literaire én
hun wetenschappelijke
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talent nog in één en hetzelfde werkstuk konden laten spreken. (Niet toevallig ontleent
Beekman een motto voor zijn boek aan Leo Vroman.) Natuurbeleving en
natuurwetenschap zijn bij Rumphius en Junghuhn nauw verbonden; de romantische
onderzoeker laat zich nog niet op zijn kop zitten door moderne eisen van objectiviteit
en wetenschappelijke gebruiken, die hemzelf dreigen te degraderen tot
feitjesverzamelaar en zijn geschriften doemen tot onleesbaarheid (p. 106). Het is
duidelijk dat Beekman, die vooral geen naslagwerk met reeksen auteursnamen wil
schrijven (p. 5), in Rumphius en Junghuhn iets van zichzelf herkent.
Zijn boek bestaat uit zes delen. Het eerste heeft een inleidend karakter; Beekman
geeft er zijn ‘literary premises’ en een ultrakorte schets van de geschiedenis van
Indonesië tot 1950. Deel II is bijzonder interessant. Het gaat over de zestiende en
zeventiende eeuw, een periode die Beekman na aan het hart ligt, en telt drie
boeiende hoofdstukken: over de zeegeschiedenis en in het bijzonder over de grote
Nederlandse prestaties in het ontwerpen en bouwen van zeeschepen; over de
scheepsjournalen; over Rumphius. Deel III (achttiende eeuw) behandelt Valentijn;
deel IV (negentiende eeuw) Junghuhn, Multatuli, Couperus, Alexander Cohen, Daum
en Kartini; deel V (twintigste eeuw) Du Perron, Vuyk, Dermoût, Friedericy, Jan Boon,
Nieuwenhuys, Walraven en Alberts. Het laatste deel heet: ‘Conclusion’.
Beekman noemt zijn boek nadrukkelijk geen literatuurgeschiedenis. Zijn reden:
‘because it is not inclusive’ (p. 5). Hij beklemtoont, naar die veelomvattendheid ook
niet gestreefd te hebben ter wille van de lezer, die anders over een voor hem
onbekend onderwerp ‘a parade of chronological facts’ had moeten uitzitten. Zoveel
is duidelijk dat ook Beekman bedankt voor de rol van feitjesverzamelaar. Maar de
kwestie ‘literatuurgeschiedenis of niet’ is met zijn eenvoudige verklaring toch niet
afgedaan. Zijn verzekering dat zijn boek van meer dan 600 bladzijden niet ‘inclusive’
zou zijn, lokt de vraag uit, wat voor een literatuurgeschiedenis dan wél vereist is.
Wat is voor Beekman een literatuurgeschiedenis? Volgen we Van Gorps vrolijke
omschrijving: ‘een literatuurgeschiedenis is een verhaal dat op een
literatuurgeschiedenis lijkt’ (SpL 1985 p. 259), dan valt Troubled pleasures zeker in
de termen.
Beekman toont zijn eigenzinnigheid doordat hij ingaat tegen verschillende
literairwetenschappelijke modes. Zeker onder Nederlandse literatuurhistorici is de
functionalistische aanpak ‘in’, de esthetische ‘uit’, maar Beekman - estheet als
Jonckbloet - wil zijn lezer anno 1996 juist overtuigen van de literaire waarde van de
Indische letteren: ‘my standard is first and foremost literary excellence’ (p. 74). Hij
doet dit vooral door uitgebreide analyses van een reeks van werken; in zijn
hoofdstukken stelt hij veelal één werk van de besproken schrijver centraal.
In de literatuurwetenschap lijkt de bestudering van de koloniale literatuur een
aparte afdeling te worden. In dit opzicht sluit Beekman zich dus aan bij de trend, al
herinnere men zich dat zijn ‘Library’ stamt uit het begin van de jaren tachtig. In elk
geval opereert hij op dit nieuwe gebied tamelijk onafhankelijk. Van de nieuwe
dieventaal die her en der opbloeit (hybriditeit, post-koloniaal versus koloniaal,
postkoloniaal versus post-koloniaal) is bij hem weinig terug te vinden. Grote sterren
als Coetzee en Rushdie, Said en Spivak komen in zijn boek niet voor, maar wel is
hij zijn Engelstalige lezers ter wille met verwijzingen naar en vergelijkingen met
Engelse en (vooral) Amerikaanse literatuur. Wil men Troubled pleasures toch zien
binnen de nieuwe ‘colonial and post-colonial studies’, dan valt Beekmans concentratie
op de koloniale tijd uit de toon.
Toch staat zijn boek er ook niet los van. Enkele bekende hete hangijzers van dit
studieterrein zijn bij Beekman op temperatuur aanwezig. De cultuurvermenging
komt naar voren in het vele dat hij schrijft over het begrip ‘Indies’; een prachtige
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uitvoerige kenschets van de ‘Indiese’ mengcultuur vult een goed deel van het
hoofdstuk dat heet te gaan over het werk van Daum. Ook bij de bespreking van
Couperus, Dermoût en Boon komt het onderwerp aan de orde. Een ander hangijzer,
ditmaal vooral in het hoofdstuk over Kartini verstopt, is de ‘paradox of colonialism’.
Die houdt in dat vernieuwing in de koloniën uitsluitend zou beklijven als deze uit de
autochtone samenleving voortkomt, maar dat die autochtone samenleving zichzelf
alleen onder westerse impulsen voor vernieuwing openstelt. Het voorbeeld is hier
de positie van de vrouw volgens het Indisch gewoonterecht, de adat. Slechts een
autochtone schrijfster als Kartini kon hieraan iets verbeteren, maar alleen dankzij
westerse invloed.
Romanticus toont Beekman zich ook in zijn afzonderlijke analyses, waarin hij op
basis van
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een brede belezenheid associatief te werk gaat. Hij geeft zelf aan, geen bepaalde
literaire theorie te volgen, maar op dit gebied te plukken wat van zijn gading is. In
feite psychologiseert hij vaak, soms nogal gewaagd, zoals het nu eenmaal gaat met
psychologiseren. Hij informeert zijn lezers over de biografie van de schrijver en
steunt daarop; tegelijk geeft hij veel aandacht aan de symboliek. Zelf wijst hij op de
semiotiek en op Bachtin, van wie Beekman een enorme bewonderaar is: ‘superior
to other twentieth-century investigations’, zegt hij (p. 230). Inderdaad duikt Bachtins
begrippenapparaat in verschillende analyses op maar zonder dat dit altijd winst
betekent. Op Beekmans beschouwing over Max Havelaar hoop ik in te gaan in Over
Multatuli.
Men zou Troubled pleasures de door de schrijver niet begeerde status van
literatuurgeschiedenis kunnen onthouden door het te zien als reeks essays die
uiteindelijk niet tot een eenheid gegroeid is. Maar een belangrijk eenheidscheppend
element is nog slechts en passant genoemd: de zeventiende-eeuwse
scheepsjournalen. Zij bekleden in Beekmans visie een gewichtige plaats.
De schrijvers ervan werden deels gedreven door geldzucht, maar ook door
nieuwgierigheid en zucht naar kennis; hun werk was nuttig, maar er zat ook een
verbeeldingrijke kant aan. In het scheepsjournaal bereiken de besten onder de
gezagvoerders de echte rijkdom, als zij echte schrijvers worden, in de traditie van
Homerus zelfs (p. 68-69). De zeventiende eeuw is Beekmans gouden eeuw, omdat
de tegenstelling tussen geldzucht en verbeeldingskracht in de figuren van de
zeevaarders overbrugd werd; de kapiteins bevorderden in hun nieuwsgierigheid
meteen het ‘lagere’ belang van de handel doordat zij de wereld openbraken; geen
enkel ander tijdperk was volgens Beekman ook zo rijk aan beschaafde koloniale
bestuurders als de zeventiende eeuw (p. 93). Er is hier dus opnieuw sprake van
een fase waarin een hinderlijke tegenstelling (geldzucht-verbeelding) nog niet op
de voorgrond was gekomen, net als bij Rumphius en Junghuhn de tegenstelling
tussen verbeelding en objectiviteit: ‘for some time reality seemed remarkably close
to romance and romance was far sturdier than fantasy’ (p. 60).
Dit beeld van de zeventiende eeuw is geïdealiseerd. Beekman geeft zelf aan dat
al in het begin van het kolonialisme geldzucht en leergierigheid niet alleen samen
optrokken maar ook met elkaar botsten (p. 59). Toch staat de negentiende eeuw
bij hem veel slechter aangeschreven. Die tijd kende volgens hem in plaats van
inspirerende bestuurders nog slechts bureaucraten en netwerkers (p. 8). Voor de
negentiende-eeuwse ‘mannen van Beekman’, de erfgenamen van de zeevaarders,
de durvers, de onafhankelijke individualisten, de romantici, bood het koloniaal bewind
geen plaats meer. Hun restte niets anders dan een plaats aan de zijlijn: het
revolutionaire schrijverschap. Hier voorziet Beekman de constructie van zijn boek
inderdaad van draagbalken en steunberen.
In de zeventiende eeuw gingen literatuur en economisch imperialisme hand in
hand, maar in de negentiende niet meer. Beekman bedoelt hier een internationale
ontwikkeling te schetsen die vooral in de Nederlandse koloniale literatuur goed
zichtbaar is. In elk geval biedt onze literatuur in de figuur van Multatuli het ideale
voorbeeld van de negentiende-eeuwse romantische beeldenstormers, ‘tragic and
quixotic fools of imperialism’ (citaat van Hannah Arendt, p. 8).
Maar de schrijvers van de scheepsjournalen zijn niet alleen belangrijk voor deze
wel speculatieve maar toch ook interessante panoramische kijk op de geschiedenis.
Beekman gaat nog verder. Hij poneert bovendien als belangrijk uitgangspunt de
stelling ‘that colonial literature derives stylistically from the mariners' journals’ (p. 5)
en bepleit zijn stelling door de stijl van vrijwel alle behandelde auteurs met die van
de zeevaarders in verband te brengen.
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Het gaat dan om de tegenstelling tussen de vooral bloemrijke, zwierige stijl
enerzijds en de zakelijke, lapidaire stijl anderzijds. Het hoeft geen betoog dat de
schrijvers van de koloniale literatuur in meerderheid voor de laatste stijl kiezen.
Traditioneel wordt dit verschijnsel in verband gebracht met de dubbele orale traditie
in de koloniën: inheems en Europees. De schrijvers hebben vaak belangstelling
voor de inheemse orale literatuur en zouden daarvan invloed hebben kunnen
ondergaan. Ook onder de Europeanen heerste een vertelcultuur (aan de eettafel,
in sociëteit en voorgalerij) waaraan de schrijvers veelal deel hadden; niet voor niets
verwijst Multatuli naar tafelredes en tafelgesprekken. De dubbele orale traditie zou
de koloniale voorkeur voor de praatstijl en het gewone woord kunnen verklaren.
Beekman maakt melding van deze mogelijke orale invloeden (p. 69, 107, 269,
432, 481,
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505, 581). Niettemin presenteert hij de schrijver van het scheepsjournaal voor de
koloniale literatuur als stilistische stamvader. Ik vraag mij af of hij hier niet doorschiet
in zijn streven de literaire reputatie van de zeevaarders te verbeteren. Hoe zit het
precies met deze invloed? Lazen de schrijvers in de koloniën zo veel
scheepsjournalen? Beekman zegt hierover niets. Het komt ook slecht voor hem uit
dat uitzonderingen als Couperus en Dermoût juist tot de beste schrijvers horen;
iemand als Alberts schrijft inderdaad eerder lapidair dan bloemrijk maar Beekman
heeft toch een heksentoer nodig om deze fijnzinnige stilist als nakomeling van
Bontekoe voor te stellen (p. 581). Al met al doet de stelling over de grote invloed
van de scheepsjournalen mij ‘far fetched’ aan, als ik ook eens Engels uit de hoek
mag komen.
Beekman brengt zijn lezer onbekende schatten en geeft onze literatuur een
paspoort voor de wereld. Zijn analyses verdienen een zorgvuldiger reactie dan hier
mogelijk is; voor de studie van de Indische literatuur vormen ze een uitdaging. Kritiek
op zijn werk is nodig, maar neemt niet weg dat we ons met hem (als met Jonckbloet)
in reuzengezelschap begeven. Door zijn internationale oriëntatie heeft hij een
uitgesproken opvatting over waar de kansen voor de Nederlandse literatuur bij
Engelstalige lezers liggen. Niet bij de auteurs die prachtig schrijven over binnenhuis
en binnenland. Wel bij de Nederlandse koloniale literatuur, waarvan hij (p. 6) in deze
650 bladzijden nog maar een deel presenteert. Er is immers, zegt hij, ook een
belangrijke Nederlandse Caribische literatuur; er zijn ook literaire sporen van de
Nederlandse koloniale aanwezigheid in een aantal andere landen. Dat Beekman in
dit verband Zuid-Afrika als ‘less prolific’ voorstelt (p. 6), moet op een misverstand
berusten; dat hij de Vlaamse Congo-literatuur niet noemt, op onachtzaamheid. Maar
de Nederlandse koloniale literatuur waartoe hij zich (voorlopig?) beperkt heeft, de
Oost-Indische, schenkt hij een mooie tentoonstelling.
‘If people do not want to learn Dutch in order to judge this fiction for themselves’
(p. 390) dan moeten ze het zelf maar weten; aan Beekman heeft het niet gelegen.
Troubled pleasures is een boek van formaat.
Eep Francken

Onno Zwier van Haren (1713-1779): staatsman en dichter / door Pieter
van der Vliet. - Hilversum: Verloren, 1996. - 470 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-6550-550-4 Prijs: ƒ 79, In februari 1760 breekt in Den Haag de hel los. Dochters van de Friese staatsman
Onno Zwier van Haren vinden elkaar in verontwaardigd gefluister. De schoonzonen
Van Hogendorp en Van Sandick vangen op dat hun schoonvader in zijn bibliotheek
zijn dochters met ‘schandelijke voorstellen’ belaagd had. Met de zo ‘ontdekte
grouwelen’ wordt Onno Zwier geconfronteerd. Hij ontkent, maar een week later
tekent hij toch een bekentenis. Hij erkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het
‘Crimen tentati incestus’ en verplicht zich tot vertrek uit het gewest Holland. De
bekentenis wordt in een ijzeren kistje bewaard. Wat door de familie in de doofpot
gestopt is, blijft niet lang verborgen: een zo prominent staatsman kan niet in stilte
de aftocht blazen. Er worden bemiddelingspogingen ondernomen, er wordt geroddeld
en enkele betrokkenen worden tot spreken geprovoceerd. Onno keert in april 1761
terug naar Den Haag, verbreekt zijn belofte en ontkent alle schuld. De zaak komt
dan op straat te liggen. De natie smult van het schandaal, waarbij het adellijk
wangedrag tot in de meest perverse details onthuld wordt.
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Als Onno Zwier van Haren tegenwoordig nog enige bekendheid geniet, dankt hij
die aan de geruchtmakende incest-zaak. Het betekende het einde van zijn politieke
en het begin van zijn literaire carrière. Het was deze zaak, destijds eufemistisch
aangeduid als ‘la cause célèbre’ en onlangs als ‘een Bolderkar-affaire uit de
achttiende eeuw’, die de pennen over Onno Zwier van Haren in beweging bracht
en hield. De eerste die in geschrifte de openbaarheid zocht, was de beschuldigde
zelf. Om zich te verweren publiceerde hij in mei 1761 over de hele affaire een
zogenaamde Deductie. Daarop volgden tientallen pamfletten. Met een weinig
smaakvolle metafoor heette het nadien dat de Deductie ‘de vruchtbaare baarmoeder
van reeds meer
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dan een half honderd andere schriften’ was. Wat waar en onwaar was, raakte in
deze duizelingwekkende polemiek volledig zoek. Sindsdien heeft de kwestie
wetenschappers en romanciers volop stof geboden. Bekendheid geniet nog de
biografische roman die Du Perron over Onno Zwier schreef: Schandaal in Holland.
Dat het dossier nog lang niet gesloten is, bewijst Pieter van der Vliet met zijn
minutieuze biografie: Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en dichter.
Het is een belangwekkend boek over het leven en werk van de man die sinds 1760
de meningen verdeelde: voor sommigen een monster, voor anderen het slachtoffer
van een duivels complot.
De biografie bestaat uit vier delen, waarvan het eerste deel niet door Van der
Vliet is geschreven. Dat deel over de afkomst en jeugdjaren van Onno Zwier van
Haren is van de literatuurhistoricus W.J.C. Buitendijk, die in de laatste jaren van zijn
leven aan de Van Haren-biografie werkte. Bij diens overlijden in 1981 was dat werk
niet voltooid. De redenen die Van der Vliet aanvoert om het ‘oerklad’ van Buitendijk
alsnog te publiceren, zijn uiterst sympathiek. Hij had er niettemin beter aan gedaan
om Buitendijk deze ‘postume hommage’ te besparen.
Dit deel biedt een wirwar aan genealogische gegevens, waarin opvallend
speculatief gezocht wordt naar verklaringen voor de latere misstappen van Onno.
Al in een van de eerste pagina's kwalificeert de biograaf het leven van ‘de held van
ons verhaal’ als een mislukt leven en met alle daaropvolgende vooruitwijzingen naar
de incest-zaak zinkt de moed tot verder lezen de lezer snel in de schoenen. Buitendijk
psychologiseert: geen gebrek aan minderwaardigheidcomplexen, superioriteitsgevoel,
innerlijke gespletenheid, erotische aanleg en Groningse plompheid. Uiterst
aanvechtbaar lijkt me tenslotte diens standpunt als biograaf: deze moet naar zijn
idee ‘naar het schandaal als dramatisch hoogtepunt in dit bestaan toeschrijven en
er daarna van af schrijven’. Bij Buitendijk staat de jeugd van Onno Zwier al in het
teken van de latere poging tot incest.
Gelukkig heeft Van der Vliet zich van Buitendijks adviezen weinig aangetrokken.
Het omvangrijke tweede deel geldt Van Harens carrière als staatsman: hij maakte
pijlsnel opgang en had op zeer jonge leeftijd zitting in de Raad van State. De biograaf
laat in dit deel de documenten spreken: met name Onno's brieven aan Willem IV
geven een goede indruk van wat er in de periode 1735-1751 in de landelijke en
Europese politiek speelde. Willem IV, die vanuit Friesland loerde op promotie tot
erfstadhouder, vond in Onno een vertrouweling die in Den Haag als volleerd politicus
(en als vrijmetselaar) de belangen van Oranje zocht te combineren met eigen belang
en schaarse politieke principes. De brieven van de stadhouder aan Onno werden
door de ontvanger gekoesterd als een geheim bezit, maar overgeleverd zijn ze niet.
Het succesvol gekonkel van Onno, kampioen van het veinzen, bezorgde hem
politieke vijanden. Het cynisme waarmee hij in oktober 1746 moedwillig aanstuurde
op een militaire nederlaag tegen de Fransen - om de nood te wekken, die om Oranje
deed bidden -, kostte Onno Zwier zelfs het vertrouwen en de sympathie van
geestverwanten. Bentinck bijvoorbeeld liet zich na de uiteindelijke ‘promotie’ van
Willem IV in 1747 leiden door wraakgevoelens: bij de vredesonderhandelingen in
Aken beijverde Bentinck zich zo zeer om te verhinderen dat Van Haren kon
schitteren, dat hij het landsbelang vergat. Het zijn prachtige pagina's, beklemmend
en vervreemdend tegelijkertijd. Van der Vliet zit soms zo dicht op de brieven van
Onno Zwier van Haren dat er nog maar weinig werkelijkheid buiten de
correspondentie lijkt te bestaan. De verhoudingen lijken zoek waar politiek ingrijpende
gebeurtenissen als de promotie in 1747 en Willems dood in 1751 haast terloops
worden gememoreerd, terwijl die gebeurtenissen in de biografie van Van Haren
zo'n belangrijke rol spelen.
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Na de dood van Willem IV boet Onno aan invloed in, maar zijn streken blijven
gevreesd. Het is de Britsgezinde Brunswijk, in de patriottentijd gehaat als ‘dikke
hertog’, die met Bentinck de touwtjes in handen probeert te krijgen. Daarbij wordt
de glad pratende Van Haren als een sta-in-de-weg beschouwd.
In het derde deel staat de incest-zaak centraal. In de chronologie zit het begin
van een verklaring: op Britse pleidooien bij Bentinck om nu eindelijk de carrière van
Van Haren eens te breken volgde immers spoedig het schandaal. Bewijzen voor
actieve betrokkenheid van Bentinck en Brunswijk ontbreken echter. Wat zich in
werkelijkheid in Van Harens Haagse bibliotheek afspeelde, kan niet meer achterhaald
worden. Er zijn omstandigheden en verkla-
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ringen pro en contra. Van der Vliet stelt dan wel dat ‘moreel gezien’ voor hem vast
staat dat Van Haren schuldig was, maar die conclusie lijkt gebaseerd op afkeer van
Onno's gekuip en gedraai. Wie zekerheden zoekt, wil in deze zaak te veel. Van
Haren, die er prat op ging zo onverstoorbaar te zijn, verloor in 1760 zijn
zelfbeheersing. Tegen de beschuldigingen verdedigde hij zich in de Deductie, een
smerig meesterstuk. Van Haren vergaloppeerde zich in zijn woede. Zo overvloedig
was zijn verdediging dat de eenvoud (en daarmee de geloofwaardigheid) verloren
ging. Wat hij zich evenmin realiseerde, was het effect van zijn openbare verdediging.
Hij lokte er nieuwe aanvallen mee uit en voortzetting van het publiek gevecht. Hij
heeft de affaire proportioneel vergroot en allengs is er (in de ogen van de begerige
lezers van de sensationele pamfletjes) schuld aan hem gaan kleven. Van der Vliet
geeft een helder antwoord op de vraag hoe Van Haren het schandaal ‘leest’. Onno,
zijn politieke leven lang in de weer met het smeden van complotten, ziet zich als
slachtoffer van een samenzwering. Goeddeels onbesproken blijft de prominente
plaats van deze incest-zaak in het publieke debat en de relatie met de adel-kritiek
van de Verlichting.
In het vierde deel wordt zichtbaar hoe Van Haren verder leeft met het schandaal.
Hij gaat - als zijn beroemde broer Willem - schrijven en schermt met zijn verleden.
In toneel (Agon) en poëzie (De Geuzen) zoekt hij naar eerherstel, zoals Van der
Vliet vaststelt. In deze ‘letterkundige’ hoofdstukken lijkt die conclusie soms al bij
voorbaat vast te staan en worden er nog wat moeizaam argumenten bij gezocht.
De Geuzen krijgt zo een wat onbevredigende bespreking. Ook het boek over Japan
en de lierdichten worden marginaal en teleurstellend besproken. Nogal modieus
neemt de biograaf enkele keren zijn toevlucht tot zijn ‘leeservaring’, waar analyse
en oordeel beter gepast hadden. De bij herhaling gelegde relatie met de Romantiek
is misplaatst.
Overtuigend is de bespreking van de Lykrede, die Onno vele jaren na de dood
van Willem IV aan zijn geliefde stadhouder wijdde. Aan het ondankbare vaderland
en aan Willem V, zojuist als stadhouder aangetreden, liet Onno weten dat de
betreurde met hem correspondeerde. De brieven van Willem IV beschouwde Onno
als een stil kapitaal dat eens het vaderland dankbaar zou stemmen. Onno's
mythomanie vindt in Van der Vliet een genadeloos bestrijder. De appetijtelijke
leugens van Van Haren worden streng en scherpzinnig ontmaskerd.
Met een samenvattend nawoord sluit Van der Vliet zijn biografie af. Enige aandacht
voor het ‘Nachleben’ van Van Haren zou hier welkom zijn geweest. Wat zagen Feith
en Bilderdijk in De Geuzen dat zij het werk ‘herschreven’ en annoteerden? Hoe wist
Onno ondanks zijn misstappen toch tot de vaderlandse canon door te dringen? Het
leven van belangrijke schrijvers gaat na hun dood toch nog wel een tijdje door!
Peter Altena

De vormingsjaren van A.C.W. Staring: brieven en documenten
betreffende zijn studietijd in Harderwijk en Göttingen, 1784-1789 / door
M. Evers. - Hilversum: Verloren, 1996. - 319 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-6550-551-2 Prijs: ƒ 57, De titel van het boek geeft de inhoud uitstekend weer. In de ‘Inleiding’ wordt
nauwgezet de geestelijke ontwikkeling van de dichter Antoni Christiaan Wynand
Staring (1767-1840) in beeld gebracht. Zijn geworstel met Justinianus en zijn liefde
voor de literatuur en de landbouw, zijn verlossing uit Harderwijk na zijn promotie in
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de rechten en zijn gelukkige, maar ook door heimwee geplaagde tijd van 1787 tot
1788 in Göttingen waar hij ‘landbouwoeconomie’ studeerde. De vormende jaren
eindigden toen Staring zich op de Wildenborch als landheer ging vestigen. Na de
‘Inleiding’ volgen de documenten, alle bewaard gebleven brieven, dagboeknotities,
en twee alba amicorum uit 1784 tot 1789. Betoog en bron, dichter vindt men ze niet
bij elkaar.
Aan het einde van de ‘Inleiding’ geeft Evers te kennen dat de vraag of Staring tot
de romantici moet gerekend worden, een zinloze discussie is. Na lezing van de
‘Inleiding’ is wel duidelijk waarom Evers er zo over denkt. Hij ziet Staring als een
verlicht en gevoelig persoon
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zonder belangstelling voor politiek. Eerder een conformist, en welhaast het tegendeel
van de protesterende, wilde romanticus.
Evers heeft genoeg argumenten om zijn gelijk te staven. De nadruk in de uitvoerige
‘Inleiding’, ligt vooral op nieuwe ontwikkelingen die aan het einde van de achttiende
eeuw plaatsvonden. Het woordje ‘nieuw’ komt dan ook regelmatig voor terwijl elke
verwijzing naar een voortlevende traditie of bewust conservatisme (romantisch!)
zorgvuldig vermeden wordt. Op het gevaar af een nieuwe zinloze discussie te starten
dringt zich toch een aantal vragen op.
Dat Staring in de ban was van het verlichte denken is toch eigenlijk niet zo vreemd,
want die stroming was al bijna aan haar eeuwfeest toe. Ook de keus van Staring
voor de landbouw was wel zeer traditioneel. Want dichtende boeren en boerende
dichters, de literatuurgeschiedenis is er overvol van. Als Staring ingenieur had willen
worden, dat zou pas echt bijzonder zijn geweest.
De prikkelende opmerking dat met Staring het professionalisme in de landbouw
begon, is zo'n poging om hem in de moderne tijd in te lijven. De genoemde
professionalisering begon natuurlijk toen Adam voor de eerste keer de spa in de
grond stak. En, dichter bij huis, duiden de befaamde Mastenbroeker en Hollandse
inpolderingen, en de gespecialiseerde kweek van gewassen niet op ver doorgevoerde
professionaliteit? Het lijkt toch niet juist om professionalisme pas te laten ontstaan
op het moment dat een afgestudeerde student van een universiteit het vak ging
uitoefenen. Landbouwwetenschap werd tijdens het ancien régime allang bedreven
voor de universiteiten eraan te pas kwamen.
Al wordt Starings rol als landbezitter door Evers in een verlicht perspectief
geplaatst, het ermee verbonden paternalisme past in een lange traditie van de
‘Landesvater’. Waarin een regerende vorst of prins als een vader verantwoordelijk
was voor zowel het geestelijke wel als het financiële wee van zijn onderdanen. Op
een lager maatschappelijk niveau waren de grootgrondbezitters dit voor hun boeren
en knechten. Dit optreden als een verlichte miniatuur despoot, sprak Staring zeer
aan. Bij Rhijnvis Feith kom je hetzelfde tegen ten opzichte van zijn Boschwijkse
pachters. De ermee verbonden notie dat iedereen een vaste plaats in een door God
geschapen hiërarchische samenleving had, daar zou een middeleeuwer niet van
opgekeken hebben. Het geeft tevens de beperking van Starings verlichting weer.
Daartoe behoorde het vasthouden aan de traditionele sociale verhoudingen in de
maatschappij, een kenmerk van de gemiddelde Nutsman in die tijd. Filosofische
diepgang ontbrak veelal, zoals ook voor Staring Königsberg tijdens zijn Bildungsreise
achter de horizon bleef liggen. De typering van Staring als ‘landheer-filosoof’, voor
iemand die geen enkel filosofisch werk heeft geschreven, lijkt dan ook niet op zijn
plaats.
Staring had zijn hart verpand aan Gelderland. In een Verenigde Republiek waarin
lokale en regionale sentimenten nog volop leefden hoeft dit niet te verbazen. Het
werd in deze tijd nog aangewakkerd tegenover het uit Holland opdringende nationaal
gevoel. Zelfs als Staring voor de versterking van het regionale vaderlands gevoel
in zijn romances op het Gelderse verleden teruggrijpt, wordt er door Evers met geen
woord over gerept dat er toch een idealisering, zo niet een romantisering, van het
verleden plaatsvond.
De laatste paragraaf van de ‘Inleiding’ roept de meeste twijfel op. In Staring zou
een omslag hebben plaatsgevonden van christelijk verlicht naar een christelijk
nationaal denken. Wat deze termen ook precies mogen betekenen, uit de
gepubliceerde bronnen blijkt daar weinig van. Uit de sporadische opmerkingen die
in de brieven over de religie gemaakt worden, kan niet zo'n veelomvattende wending
gedistilleerd worden. Aan het slot bezweert Evers dat het denken van de mensen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

aan het einde van de achttiende eeuw bepaald werden door de trits ‘vrijheid’, ‘ik’,
en ‘vaderland’. Maar, zo kan de vraag luiden, was de Opstand tegen Filips II twee
eeuwen voordien niet tot dezelfde uitgangspunten terug te brengen?
Het grootste deel van het boek wordt in beslag genomen door de al genoemde
documenten, waarvan de brieven uiteraard het belangrijkste zijn. Ze zijn niet strikt
chronologisch maar op schrijvers en/of ontvangers bijeen gezet, wat men eigenlijk
anders zou verwachten in een boek dat de ontwikkelingsgang van Staring duidelijk
wil maken. De annotatie is zeer uitvoerig. Iedere persoon, elke plaats en gelegenheid
wordt met vaste hand toegelicht. En al heeft de gedegen ‘Inleiding’ de kansen op
verrassingen beperkt, toch komen in de brieven nog aar-
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dige en onverwachte opmerkingen voor die het lezen de moeite waard maken. Zoals
Starings kleine ijdelheden, het schrijven van een dissertatie in veertien dagen door
zijn vriend en de schoonmaak van de bibliotheek van oom Staringh. Een mooie
symboliek: ook de wetenschap dient regelmatig met een plumeau bewerkt te worden.
Een verlichte gedachte.
J.C. Streng

Liefde is heel het leven niet: Henriette Roland Holst 1869-1952 / Elsbeth
Etty. - Amsterdam: Balans, 1996. - 743 p., [16] p. foto's.: ill.; 23 cm
- Tevens proefschrift Universiteit Utrecht
ISBN 90-5018-502-9 Prijs: ƒ 85, Achteraf is het meestal niet zo moeilijk de fouten van vorige generaties te zien, maar
als ‘wir jene Verirrungen verurteilen und uns ihrer für enthoben erachten, so ist die
1
Tatsache nicht beseitigt, daß wir aus ihnen herstammen’. Nietzsche's waarschuwing
is voor Elsbeth Etty niet nodig, in haar biografie van Henriëtte Roland Holst bewaart
zij de nodige distantie tot haar object, maar toont zij ook de voor een volwaardig
portret vereiste betrokkenheid. Als biografe weet Etty op een evenwichtige manier
om te gaan met het gegeven dat zij deelt met Roland Holst: beiden hebben afscheid
genomen van het communisme (p. 10).
Over de dichteres en politiek activiste Henriëtte Roland Holst (‘Jet’) zijn sinds
1937 verscheidene dissertaties verschenen, die een overzicht van haar werk in
relatie tot haar levensloop geven of een deel van haar oeuvre behandelen. In haar
voorwoord noemt Etty de ‘biografieën’ van Van Praag en Proost als studies waar
ze op voort kon bouwen; op deze plaats had ze ook Buiting kunnen noemen, die
veel informatie geeft over de SDAP en Roland Holst en ingaat op de correspondentie
2
met Karl Kautsky, een belangrijke bron voor Etty.
Haar proefschrift, strikt genomen de eerste biografie van Roland Holst, is een
aanwinst voor de Jet-kunde. Volgens Strachey moet een biograaf drie zaken in huis
hebben: ‘a capacity for absorbing facts, a capacity for stating them and a point of
3
view’. De kracht van Etty's biografie ligt in de eerste twee. Liefde is heel het leven
niet blijft voortdurend leesbaar en toegankelijk. Het is een substantieel maar niet
overdreven gedetailleerd levensverhaal, dat voor de bestudering van Roland Holst's
werk een royale ondersteuning biedt. Dat is vooral te danken aan de nauwgezetheid
waarmee Etty een groot aantal gepubliceerde en ongepubliceerde brieven en andere
documenten heeft verwerkt. Daarbij heeft de speurzin van de biografe nieuwe feiten
aan het licht gebracht; literatuurdocenten hebben voorlopig weer voldoende
anekdotes over deze wereldverbeteraar met eigen aandelenportefeuille. Ruime
aandacht schenkt Etty aan de vermoedelijke impotentie van echtgenoot Rik Roland
Holst, waarop overigens al eerder was gewezen door Markus (niet door Etty
4
vermeld).
Opmerkelijk is dat de autobiografie van Roland Holst haar vader nogal afstandelijk
beschrijft, terecht wijst Etty daarop. De memoires hanteert Etty als bron met een
juiste dosis voorzichtigheid (vgl. p. 16). Soms te voorzichtig. Dat de memoires uit
1949 de partijstrubbelingen omstreeks 1906 als onaangenaam karakteriseren, is
‘duidelijk achteraf gepraat’ (p. 195); maar in 1916 luidde het al: vanaf 1906 ‘waren
de kongressen der partij veldslagen (...). Men ging er heen als naar een operatie
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en keerde terug, ontmoedigd en verbitterd.’ (Roland Holst in De tribune, 31.5.1916)
Als Roland Holst de weergave van haar houding heeft verdraaid, deed ze het wel
opvallend consistent.
Het beeld dat Etty's boek schetst, is dat van een begaafde vrouw, die vanuit een
aristocratische achtergrond in korte tijd internationale erkenning verwierf bij
socialisten en bewondering oogstte als dichteres. Later oefende Roland Holst invloed
uit als religieus-socialiste. Zij was niet vies van machtspolitiek, maar zocht ook
steeds naar een nieuwe waarheid. Dat was haar kracht als dichteres maar leidde
op politiek gebied tot verwarring. De enorme gedrevenheid van Roland Holst verklaart
Etty vanuit de analytische psychologie: verdriet over kinderloosheid en een
ongelukkig huwelijk brachten haar tot sublimatie, gemankeerd driftleven zette zij
om in politiek activisme: ‘liefde is heel het leven niet’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

91
Strachey's point of view vat ik als het om biografieën gaat wat ruimer op. Een zuiver
feitelijk relaas bestaat niet, de biograaf selecteert en ordent, legt zo onder de
levensfeiten een dieptestructuur. Waar hij zich aan een interpretatie van de
beschreven feiten waagt, krijgt de dieptestructuur een extra laag die het
levensverhaal vatbaarder voor kritiek maakt maar ook interessanter. Wat selectie
en interpretaties betreft werpt Etty's boek boeiende vragen op.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de genoemde Freudiaanse duiding van de
huwelijksomstandigheden van Roland Holst. Een op zich bruikbare hypothese die
door Etty na een voorzichtiger begin (p. 72) wel wat sterk wordt aangezet. De
complexiteit van een persoonlijkheid is, zeker bij iemand als Roland Holst, te groot
om tot een simpel schema te reduceren, dan dreigt de valkuil van de ‘monocausale’
5
verklaring.
De titel van de biografie is een versregel uit ‘De laatste dag van het jaar’
(Opwaartsche wegen, 1907), dat daarmee een prominente plaats in het boek krijgt.
Etty's lezing van dit gedicht over een echtpaar is echter niet altijd even nauwkeurig:
onder meer gaat het niet om een ‘ongeboren’ maar een jong gestorven kind, wat
de autobiografische strekking net iets minder duidelijk maakt dan Etty wil. Ook op
de vorm van dit gedicht gaat zij in. In de ‘krakkemikkige vorm’ ziet zij een aanwijzing
voor verdringing in Freudiaanse zin (een merkwaardig argument); de politieke
gedichten in Opwaartsche wegen tonen meer vormbeheersing dan de persoonlijker
poëzie (p. 211, 214). Verderop vindt Etty juist dat Roland Holst in deze bundel ‘een
paar van haar mooiste gedichten’ aan de door haar geïdealiseerde relatie tussen
moeder en kind wijdde. Vormbeheersing en ‘persoonlijke’ thematiek gaan bij Roland
Holst blijkbaar toch samen.
Bovengenoemd gedicht heeft volgens Etty dus alles te maken met de houding
van Rik Roland Holst. Hoe het ook zij, opvallend is dat hij er in Etty's boek niet best
vanaf komt. Uit de gepubliceerde brieven blijkt echter dat hij ondanks zijn ontrouw
6
veel om Jet gaf, al waren er egoïstische trekjes in zijn bezorgdheid om haar.
Omstreeks 1937 echter slaat bij hem de paniek toe en verliest hij de proporties uit
het oog. Dat hij daarbij uit ‘kleinzielige’ motieven handelde is mogelijk maar niet
noodzakelijk.
Autobiografische elementen signaleert Etty uitsluitend in poëzie als er minstens
één aanwijzing is in een andersoortige bron. Dat Etty zichzelf deze beperking oplegt,
is begrijpelijk. Maar zij laat deze voorzichtigheid varen als het om de door Roland
Holst geschreven biografieën gaat. Die legt ze zonder meer uit als egodocumenten
(p. 506). Inderdaad identificeert Roland Holst zich vaak te sterk met haar held en
projecteert zij in hem haar eigen verlangens, zodat er een vertekend beeld ontstaat.
Dat hoeft echter nog geen ‘autobiografie’ op te leveren, al gaat dat wel op voor Rosa
Luxemburg (1935), dat een beeld schetst van ‘de Henriette van 1918’ (p. 379).
Daaruit trekt Etty overigens niet de conclusie dat haar soms ‘aanstootgevende’ (p.
511) kritiek op Luxemburg in wezen retrospectieve zelfkritiek is.
Het verband tussen dichtwerk en levensloop kan ook worden omgedraaid: ‘het
7
werk maakt ook deel uit van het leven’. De plaats die het schrijven van gedichten
in Roland Holst's dagelijks leven innam, de rol die dit in haar correspondentie (bijv.
met uitgeverij Brusse) speelde, Etty's lezer komt er niet veel over te weten, al
besteedt zij wel aandacht aan het precieze dateren van dichtbundels. Als het om
de dichteres gaat, is deze biografie wat vlak. Dat is op zich geen bezwaar, de keuze
voor een primair op de politiek-maatschappelijke kant van Roland Holst gerichte
biografie is te verdedigen. Maar dan is het wel merkwaardig dat Etty een voorname
doelstelling ziet in het ‘ontmythologiseren’, vermenselijken van Roland Holst, die
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tijdens haar leven al een mythe was ‘als de grootste dichteres van Nederland en
als het nationale geweten’ (p. 12v). Wie de reputatie van de dichteres wil wegen zal
zich toch ook grondig moeten verdiepen in haar dichterlijke activiteiten. Bovendien
gebruikt Etty voor het beschrijven van politieke factiestrijd op de vierkante millimeter
- wat soms pakkende passages oplevert - als rechtvaardiging dat zulke kwesties
voor Roland Holst zelf ingrijpend waren. Was het schrijven van poëzie dat niet? Of
is het bon ton te zeggen dat je aan het ontmythologiseren bent? In het geval van
Roland Holst is het allemaal ook niet zo noodzakelijk, omdat geen mens nog
‘mythische’ bewondering voor haar heeft.
Het journalistieke werk van Roland Holst wordt door Etty hogelijk gewaardeerd,
meer dan de inderdaad niet altijd even geslaagde gedichten. Maar ook de
journalistieke stijl van

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

92
Henriëtte doet af en toe de tanden knarsen. De studies en biografieën die zij schreef
typeert Etty meestal beknopt, boeken waarvoor al voorwerk was verricht wat
uitvoeriger, zoals Kapitaal en arbeid (1902). De aandacht is niet altijd evenredig
verdeeld; zo wordt De strijdmiddelen der sociale revolutie (1918), waarin Roland
Holst treffend het doel-middelen-probleem uitwerkt, slechts als een samenvatting
van de Massa-aktie afgedaan en bespreekt zij uit de ‘Studies in socialistische
aesthetika’ (1906/07), een relevante poging om tot esthetische theorievorming te
komen, alleen de moraalopvatting. In het algemeen heeft Etty weinig aandacht voor
de esthetica, een onderwerp waarover Roland Holst haar leven lang heeft
geschreven. Poëzie en maatschappelijke vernieuwing (1935) wordt zelfs nergens
genoemd. De allesverslindende, enigszins kritiekloze belangstelling die Roland
Holst in de jaren '30 toonde voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen komt
eveneens niet uit de verf. Het gaat Etty dan ook niet in de eerste plaats om de
dichterlijke of intellectuele ontwikkeling van Roland Holst maar meer om haar
politiek-sociale gedrevenheid. Die heeft ze boeiend beschreven.
Herman Schaap

Wiekslag om de kim / Karel van de Woestijne; historisch-kritische uitg.,
verzorgd door Leo Jansen. - Assen: Van Gorcum, 1996. - 2 dl.; 26 cm.
- (Monumenta literaria neerlandica, ISSN 0167-5044; 8)
ISBN 90-232-3055-8 Prijs: ƒ 95, De historisch-kritische uitgave van Wiekslag om de kim van Karel van de Woestijne,
waarop Leo Jansen in maart 1996 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
promoveerde, is de eerste uitgave in de Monumenta-reeks van de KNAW die aan
werk van een Vlaams dichter is gewijd. Op een wijze die inmiddels bekend is van
de edities van Bloem, Leopold en Nijhoff, heeft Jansen het ontstaansmateriaal van
de afzonderlijke gedichten zodanig gepresenteerd dat elke volgende onderzoeker
op basis hiervan vergaande conclusies kan trekken ten aanzien van Van de
Woestijnes werkwijze en diens overwegingen bij het schrijven van een gedicht.
Deze editie onderscheidt zich echter van de andere door de aan deze minutieuze
weergave van het beschikbare materiaal toegevoegde aandacht voor dat deel van
het ontstaansmateriaal dat inzicht geeft in de compositie van de bundel als geheel
en uiteindelijk in Van de Woestijnes componeerpoëtica. Daarom is dit deel van de
commentaar tevens van belang voor ieder die zich wil verdiepen in de compositie
van dichtbundels.
Wiekslag om de kim bestaat uit de drie eerder afzonderlijk verschenen bundels
De modderen man (1920), God aan zee (1926) en Het berg-meer (1928) en het
gedicht ‘Het menschelijk brood’ (1926); in 1942, dertien jaar na Van de Woestijnes
dood, verscheen dit drieluik voor het eerst onder de overkoepelende titel; deze was
door zijn zwager Maurice Roelants ontleend aan de nagelaten notities van Van de
Woestijne.
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Uit het materiaal (106 documentaire bronnen als carnets, manuscripten en
drukproeven en 36 voorpublicaties) concludeert Jansen terecht dat Van de Woestijne
vooral experimenteerde met grotere teksteenheden: versregels, strofen, meerdere
strofen en groepering. In het laatste - de wijze waarop Van de Woestijne geleidelijk
zijn drieluik componeerde - geven vooral ook de voorpublicaties een helder inzicht.
Meestal liet Van de Woestijne bij herordening de afzonderlijke gedichten
onveranderd; het effect van de herordening is vooral dat er andere betekenissen
van een gedicht geactiveerd worden dan in de eerdere context.
Uit de vele clusters van gedichten die Van de Woestijne maakte, heeft Jansen
die gevallen gelicht die het inzicht in de compositietechniek van Van de Woestijne
helpen vergroten. Zo maakt hij aan de hand van uit 1911 daterende notities voor
Het licht der kimmen (een dichtwerk dat uit vier delen zou moeten bestaan) duidelijk
dat Van de Woestijne in het grotere geheel plaats inruimde voor gedichten die nog
geschreven moesten worden. Uit het ontstaansmateriaal uit dezelfde tijd van Het
gelaat des dichters concludeert hij dat de opneming in een cluster van gedichten
die eerder in een andere context en onder een andere groepstitel verschenen, tot
de kern van Van de Woestijnes componeerpoëtica behoorde. De cyclus ‘Op den
dood van Jean Moréas’ uit De modderen man stelt hij aan de orde om te laten zien
hoe Van de Woestijne de verbindingsmogelijkheden van afzonderlijke gedichten
aangreep om een hechte structuur tot stand te brengen. En aan de ordening van
de gedichten in de bloemlezing Blikken (1926) leest hij af dat zelfs deze bloemlezing
op zichzelf weer een poëtische compositie diende te zijn. Buitengewoon interessant
allemaal.
Terecht besteedt Jansen speciale aandacht aan de driedeling als vorm. Hij plaatst
Wiekslag om de kim in een symbolistische traditie waar zowel Emile Verhaeren als
Jan Toorop en Antoon Derkinderen in passen; elk van hen heeft belangrijke en door
Van de Woestijne gewaardeerde werken gemaakt op basis van de driedeling. In
ruimere zin past Wiekslag om de kim in de traditie van Baudelaire en Mallarmé: de
droom van de laatste van een ideaal boek in de architectuur waarvan niets aan het
toeval is overgelaten, ook niet de blanco bladen die gedeelten scheiden, acht Jansen
door Van de Woestijne verregaand gerealiseerd.
In al deze opzichten, maar zeker ook in de presentatie van het ontstaansmateriaal
dat zicht biedt op Van de Woestijnes componeerpoëtica, acht ik Jansens studie
voorbeeldig. Er is echter één aspect - en helaas niet het onbelangrijkste - waarin
zijn studie niet biedt wat zij zou moeten bieden: het gebruik van termen om de
grotere gehelen mee aan te duiden, zoals cyclus, trilogie en triptiek. Wèl legt hij uit
wat hij onder een deel, een afdeling, een onderafdeling, een reeks en een groep
verstaat; ook gaat hij in op de driedeling als vorm, waarbij hij met name uitlegt wat
een triptiek of drieluik is. Maar toelichting op termen als cyclus en trilogie ontbreekt;
hun betekenis wordt dus ook niet afgebakend ten opzichte van die van verwante
termen.
De term cyclus reserveert Jansen voor ‘Op den dood van Jean Moréas’. Maar in
één en dezelfde alinea (pp. 91/92) duidt hij dit cluster gedichten achtereenvolgens
aan als cyclus, als reeks en als groep. Dit zouden op het niveau van deze studie
onverenigbare termen moeten zijn. Het door elkaar gebruiken van deze termen is
des te bevreemdender, omdat Jansen eerder de twee laatste termen al ten opzichte
van elkaar had onderscheiden als respectievelijk ‘een aantal gedichten die een
onderlinge samenhang vertonen’ en ‘een betrekkelijk willekeurige verzameling
gedichten’; dit onderscheid lijkt inmiddels niet meer relevant. Het is daarom jammer
dat in Jansens bibliografie een tweetal Zuid-Afrikaanse studies ontbreekt, van Edith
Raidt en Leon Strydom, waarin deze termen wel helder ten opzichte van elkaar
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worden afgebakend (resp. ‘Die bundel as eenheid’. In: Dietse studies. Bundel
aangebied aan J. du P. Scholtz. Kaapstad-Pretoria 1965, pp. 111-130, en Oor die
Eenheid van die Digbundel. 'n Tipologie van gedigtegroepe. Pretoria-Kaapstad
1976).
De term drieluik ontleent Jansen aan de aantekeningen van Van de Woestijne.
Deze sprak in één brief zowel van drieluik als van trilogie, zoals hij elders de grote
begin- en eindgedichten van God aan zee betitelde als preludium en postludium.
Nu staat het een dichter natuurlijk vrij om de ene keer een term te gebruiken die
aan de religieuze beeldende kunst ontleend is en waarin centraliteit van belang is
(triptiek), de andere keer een literaire term die eerder op lineariteit wijst (trilogie) en
een derde keer muzikale termen die een zekere symmetrie suggereren (preludium
en postludium), maar Jansen had duidelijker moeten ingaan op de consequenties
van de door deze termen geïmpliceerde verschillen met betrekking tot lineariteit of
symmetrie.
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Zo blijft hij de term triptiek gebruiken, ook ná te hebben vastgesteld dat die ten
aanzien van een literair werk niet onproblematisch is: in een triptiek vormt het
middelpunt de climax, terwijl een literair werk lineair gelezen wordt. Of dit bij
dichtbundels inderdaad ook het geval is, is overigens een vraag. Jansen geeft zelf
al verschillende voorbeelden van symmetrie en middelpunten in de compositie; zelfs
blijkt Van de Woestijne een bepaald gedicht nu eens als begingedicht van een
afdeling te kunnen beschouwen, dan weer als het slotgedicht ervan. Bovendien is
in de twee laatste bundels de relatie tussen de lange begin- en eindgedichten zó
sterk en het verschil van deze twee ten opzichte de overige gedichten zó groot, dat
er voldoende aanleiding is om deze bundels ook niet-lineair te lezen.
In zekere zin hebben die begin- en eindgedichten (die over de bedelaar in God
aan zee en die over de blindgeborene/blindgewordene in Het berg-meer) duidelijk
trekken van zijpanelen (of misschien zelfs van de achterkant van zijpanelen, die je
pas ziet als de luiken geloken zijn). Op grond van dit alles, kortom, had Jansen het
probleem van de lineariteit van het lezen wel wat kunnen relativeren.
Het lijkt mij zelfs mogelijk de drie bundels gezamenlijk als niet-lineair triptiek te
zien: net als bij een kerkelijk triptiek staat bij Van de Woestijne in het middendeel
van Wiekslag om de kim God centraal - zoals hij de bedelaar op wie begin- en
eindgedicht van God aan zee geïnspireerd zijn, uit de kerk kende. Maar zeker bij
Het berg-meer loont het om de lineariteit te relativeren; deze bundel is in hoge mate
symmetrisch samengesteld: de middelste afdeling is niet alleen veruit de
omvangrijkste, maar daarin bereikt de thematiek ook in verschillende opzichten
grote hoogten. Er is daarom zeer veel, zo niet alles, voor te zeggen dat deze bundel
op zichzelf al de vorm van een drieluik heeft.
Dat ik aan deze terminologische ongerechtigheden zoveel aandacht besteed,
hangt samen met de pretentie van Jansens studie. Deze kritiek laat verder mijn
waardering onverlet voor de zorgvuldigheid waarmee de vele documenten zijn
onderzocht en geïnterpreteerd, en het gevoel dat Jansen toont voor de diversiteit
van overwegingen die een dichter kan hebben om gedichten te groeperen. Daarmee
heeft hij een monument helpen oprichten voor Karel van de Woestijne als dichterlijk
monumentenbouwer.
Ad Zuiderent

Eindnoten:
1 Dat neemt niet weg dat er vooral in de jaren veertig en vijftig verschillende teksten in druk of
facsimile verschenen zijn. Zie voor overzichten van de Nederlandse literatuur in deze tijd o.m.
C. Lemaire, ‘Het Nederlands en de Nederlandse literatuur van Boergondische inspiratie onder
Karel de Stoute’, in: Karel de Stoute. Tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de
vijfhonderdste verjaring van zijn dood. Brussel, 1977, p. 19-33; en: C. Lemaire, ‘Nederlandse
wereldlijke literatuur in de laat-Bourgondische tijd’, in: Vlaanderen 31 (1982), p. 140-144; en
m.n. de bijdrage van H. Brinkman in Millennium 8 (1994), p. 125-133.
2 Ik heb me voor deze bespreking voornamelijk gebaseerd op gegevens die Raue biedt en dus
niet zelf de bronnen uitvoerig vergeleken. De geuite twijfels komen voort uit wat Raue schrijft.
Studie van de bronnen noopt mogelijk tot enige bijstelling van het beeld dat hierdoor ontstaat.
3 G. Degroote, ‘Den triumphe ende tpalleersel vanden vrouwen’, in: Ntg 42 (1949), p. 40.
4 Zie voor een voorbeeld hiervan A.Th. Bouwman, Reinaert en Renart [...]. Amsterdam, 1991, p.
37-41.
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5 Ook als Van der Noot handschrift A niet heeft geraadpleegd, wat inderdaad waarschijnlijk is,
kan hij kennis hebben genomen van het illustratieprogramma via een ander (niet bewaard)
handschrift. Op zijn minst had deze mogelijkheid onderzocht moeten worden.
6 Strofe 1: zie p. 69; strofe 13: zie p. 55 (merk op dat Raue hier de tekst naar La Marche geeft om
te laten zien hoe Van der Noot deze heeft bewerkt!).
7 Zie hiervoor p. 51-53 en m.n. de literatuur waarnaar verwezen wordt (H. Stein, ‘Etude biographique
[...]’, in: Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers 49 (1888), afl. 8 en J.
Kalbfleisch-Benas (ed.), Le triumphe de dames von Olivier de la Marche. Rostock, 1901).
8 Nog een voorbeeld (de tekst spreekt voor zich): ‘Interessant is de “correctie” die Van der Noot
ten opzichte van Desreys tekst aanbrengt. In de postincunabel wordt gesteld dat de kloosterschool
van Sint-Waldetrudis toegankelijk is voor jongens en meisjes, wat klopt met de gegevens in de
charters. Van der Noot noemt alleen meisjes als leerlingen, waarmee hij in de pas blijft met het
onderwerp van 't Palleersel en (waarschijnlijk) onbedoeld aansluit op de handschriften van Olivier
de la Marche’ (p. 114).
9 Zo staat op p. 86 in de hoofdtekst: ‘La Marche besluit met een verrassende conclusie’, terwijl
het hieropvolgende citaat afkomstig is uit Desreys bewerking.
1 Fr. Nietzsche: Werke in drei Bänden. Bd. I (Köln, 1994), p. 178.
2 H. Buiting: Richtingen- en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische
Partij in Nederland (SDP). Amsterdam, 1989. (IISG: Studies + essays, 9)
3 Geciteerd in I.B. Nadel: Biography. Fiction, fact and form. London [etc.], 1984, p. 209.
4 N. Markus: ‘“Een derde tusschen twee menschen.” Henriëtte Roland Holst en de sporen van
een huwelijk.’ In: Biografie bulletin, 1 (1991)/december, p. 13 e.v.
5 Vgl. A.A. van den Braembussche: ‘Het biografisch element in de geschiedschrijving. Een
geschiedtheoretische verkenning.’ In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 15 (1989), p. 26 e.v.,
i.c. p. 39.
6 J. Huizinga: Briefwisseling. Red. L. Hanssen e.a. [Z.pl]. 1989-1991. 3 dln. A. Roland Holst:
Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. Roland Holst-van der Schalk. Amsterdam 1990.
(Privé-domein, 153)
7 W. de Moor: ‘Het leven en het werk.’ In: De gids 151 (1988), p. 341 e.v., i.c. p. 342.
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Signalementen
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
Knuvelders vierdelige Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde
is, daarover is men het in de neerlandistiek roerend eens, hopeloos verouderd.
Reeds bij het verschijnen van de vijfde druk, begin jaren zeventig, klonk er kritiek
over de opzet van het werk, over de keuze van de besproken teksten en, ernstiger,
over object en methoden van literatuurgeschiedschrijving. Uiteraard was en is er
grote waardering voor het titanenkarwei dat Knuvelder in deze eenmansoperatie
had volbracht maar de ontwikkelingen die het vak in de laatste decennia hebben
doorgemaakt verdienen het om eindelijk eens in een nieuwe literatuurgeschiedenis
zijn neerslag te krijgen. Over het hoe, waarom, voor wie en waarover van een
dergelijk handboek confereerden begin vorig jaar een kleine honderd universitaire
neerlandici, aangevuld met een handjevol anderszins betrokkenen, in de zaal van
de Eerste Kamer.
Aspecten van een op een nieuwe leest geschoeide literatuurgeschiedenis kwamen
in een drietal blokken aan de orde. Achtereenvolgens besprak men de
‘Methodologische diversiteit’ van het nieuwe naslagwerk, ‘Grenzen en geledingen
van de Nederlandse literatuur’ en ‘Canon en cultuurhistorische inbedding’. Alle
sprekers in het eerste blok benadrukten het belang van een functionalistische
benadering van de literatuur. Wat de grenzen van het object van onderzoek betreft,
was er een duidelijke roep hoorbaar naar uitbreiding: van een comparatistische
benadering van de middeleeuwse lyriek en integratie van de koloniale literatuur in
de letterkunde vanaf de zeventiende eeuw tot serieuze aandacht voor science fiction
in de moderne letterkunde en voor Franstalige literatuur in Vlaanderen. In het derde
blok lag het accent vooral op de cultuurhistorische inbedding van de
literatuurgeschiedenis, een desideratum van de eerste orde dat evenwel, indien al
te zeer op de voorgrond geplaatst, de literatuur als object van onderzoek in het
nauw zou kunnen brengen. In hun conclusie naar aanleiding van de discussiedag
tekenden A.J. Gelderblom (voorzitter van de commissie ad hoc voor de
literatuurgeschiedenis van de Nederlandse Taalunie) en G. van den Bergh (Algemeen
Secretaris van de Nederlandse Taalunie) aan dat er een duidelijke eenstemmigheid
bestaat over de wenselijkheid om te komen tot een nieuwe literatuurgeschiedenis,
geschreven voor een ruim publiek.
Als vijfde bijlage bij Veelstemmig akkoord is het, mede op de discussiedag
gebaseerde, ‘Advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren’ van 13
maart 1997 opgenomen. Naar aanleiding van dit Advies besloot het Comité van
Ministers op 15 oktober j.l. dat gedurende de periode 1998-2003 jaarlijks ƒ 400.000,zal worden uitgetrokken voor de totstandkoming van een zevendelige door negen
specialisten te schrijven nieuwe Nederlands-Vlaamse literatuurgeschiedenis. (Zie
Taalschrift (1997), afl. 3/4, p. 38.)
Wim Hüsken
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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, In het stadhuis van Haarlem hangen negentien paneelschilderingen met de portretten
van

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

96
opeenvolgende graven en gravinnen van Holland (van Dirk I tot en met Maximiliaan
van Habsburg), voorafgegaan door het portret van een heraut en afgesloten met
de beeltenis van de gepersonifieerde Dood. Deze serie vormt het onderwerp van
een boek dat geschreven werd door twee neerlandici, Wim van Anrooij (die tevens
de redactie voerde) en Marijke Mooijaart, en drie kunsthistorici, Truus van Bueren,
Reindert Falkenburg en Jan de Jong. Zij laten zien dat de reeks ontstaan is tussen
1486 en 1491 ten behoeve van het klooster van de Haarlemse karmelieten.
Vermoedelijk werd de serie vervaardigd als eerbetoon aan het Habsburgse huis en
ten teken van stedelijke gehoorzaamheid aan Maximiliaan. Onder de portretten is
een kroniekje van 417 regels geschreven, wellicht van de hand van Jan Gerbrandsz.
De auteurs bespreken verder de voorgeschiedenis van de panelen, die dienden ter
vervanging van een reeds bestaande gravenreeks in het klooster in de vorm van
muurschilderingen. Wat de tekstgeschiedenis betreft, wordt getoond dat van de
kroniek verschillende versies in handschrift en druk bestaan. Bovendien verscheen
in 1518 een Franse vertaling van de tekst. De portretten, zo wordt betoogd, hebben
weinig met de historische werkelijkheid te maken. Nadat de reeks in de traditie
geplaatst is, worden de latere lotgevallen van de portretten beschreven. In 1578
werden zij overgebracht naar het stadhuis van Haarlem, waar zij dienden als
verwijzing naar de goede tijden waarin de oude graven over Holland heersten. Niet
minder dan vier bijlagen, samen in omvang even groot als de voorafgaande
hoofdstukken, zijn in het boek opgenomen. In bijlage I wordt de werkwijze van de
kunstenaars(s) beschreven. Bijlage II bevat een editie van de kroniek, waarbij op
de linkerbladzijden de panelen gereproduceerd zijn en op de rechterbladzijden de
corresponderende tekstgedeelten afgedrukt zijn, voorzien van woordverklaringen
en commentaar. In de derde bijlage vindt men een zestiende-eeuwse versie van
de kroniek en de Franse vertaling. Met behulp van bijlage IV kan men zich een
indruk vormen van de huidige plaatsing van de panelen in het stadhuis van Haarlem.
Het aantrekkelijk vormgegeven boek wordt afgesloten met de noten, een bibliografie
en een register.
Bart Besamusca

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)
ISBN 3-631-31470-1 Prijs: SF 72, Dit boek bevat schriftelijke versies van de lezingen die in mei 1994 te Münster
gehouden werden tijdens een internationaal, interdisciplinair colloquium over het
lezen door leken (d.w.z. mensen die geen Latijn beheersten) en de boekenmarkt
in de late Middeleeuwen. Doel van de bijeenkomst was de veranderingen in de
productie en distributie van boeken in kaart te brengen, alsmede de rol die leken
hierbij speelden te onderzoeken. Na een korte inleiding van de redacteuren, Thomas
Kock en Rita Schlusemann, stelt Herman Pleij in zijn bijdrage dat het niet zinvol is
om voor de beginjaren van de boekdrukkunst verschillende publieksgroepen en
receptiewijzen te willen onderscheiden. Drukkers hielden er rekening mee dat hun
boeken op uiteenlopende wijzen gerecipieerd werden (lezen, voorlezen, al dan niet
selectief) door diverse sociale groeperingen. Rita Schlusemann licht ons in over de
boekdrukkunst in Antwerpen in het tijdvak 1500-1520. Zij bespreekt de drukkers
van Nederlandstalige werken en laat zien dat Willem Vorsterman contacten
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onderhield met Jan van Doesborch en Jan Seversoen. Gabriele Müller-Oberhäuser
bestudeert de etiquetteboeken die William Caxton tussen 1476 en 1491 te
Westminster voor de adellijke en burgerlijke elite drukte. Falk Eisermann bespreekt
het Kleine Empyreal, een compilatie van laatmiddeleeuwse theologische kennis die
tussen 1491 en 1493 door Wilhelm von Velde geschreven werd, in het kader van
het lekenpubliek en de boekenmarkt rond 1500. Bernhard Schnell bestudeert de
functie en het publiek van Duitstalige medische teksten. Volker Honemann laat aan
de hand van meerdere voorbeelden zien dat leken in de vijftiende en zestiende
eeuw het ontstaan en de verspreiding van geestelijke literatuur bevorderden. In dit
kader verwerpt hij het onderscheid tussen leken en geestelijken. Jos Hermans
onderstreept de betrokkenheid van leken bij de
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literatuur van de noord-oostelijke Nederlanden. Lydia Wierda illustreert Hermans'
betoog met een bespreking van de zogenoemde Sarijs-handschriften (vernoemd
naar de nietbestaande heilige Sarijs, die als verschrijving van Marijs ter wereld
kwam), eenvoudig uitgevoerde devotieboeken voor leken. Thomas Kock maakt aan
de hand van archiefmateriaal uit het broederhuis van St. Martinus te Wesel duidelijk
dat het produceren van boeken voor de broeders een belangrijke bron van inkomsten
was, doch onvoldoende geld opbracht om volledig in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. Nikolaus Staubach, ten slotte, wijdt een studie aan De libris teutonicalibus,
het bekende traktaat waarin Gerhard Zerbolt van Zutphen betoogt dat het leken
geoorloofd is om geestelijke literatuur in de volkstaal te lezen. De bundel studies
wordt afgesloten met een register.
Bart Besamusca

Lipsius in Leiden: studies in the life and works of a great humanist on
the occasion of his 450th anniversary / Karl Enenkel & Chris Heesakkers
(eds). - Voorthuizen: Florivallis, 1997. - 183 p.; 25 cm
ISBN 90-75540-05-1 Prijs: ƒ 34,50
Ter gelegenheid van zijn 450ste geboortedag verscheen de bundel Lipsius in Leiden.
De Leidse universiteit brengt zo een eerbewijs aan haar eerste hoogleraar
geschiedenis, die in de dertien jaar dat hij aan de universiteit verbonden was vier
keer tot rector magnificus gekozen werd.
Het eerste deel van deze bundel beziet de manier waarop Lipsius zich in Leiden
afficheerde, onder andere via de publicatie van zijn Epistula selectarum centuria
prima (1586). Jeanine de Landtsheer geeft een overzicht van de uitgebreide
correspondentie van de hoogleraar, zowel van de gepubliceerde als de
ongepubliceerde brieven. Ze bespreekt tevens een aantal problemen bij de editie
van dit materiaal. Karl Enenkel analyseert een in het kader van image building
intrigerende tekst: een brief aan Woverius - beter bekend als Lipsius' Autobiografie.
In deze brief trof Lipsius voorbereidingen voor een door Woverius te schrijven
biografie over hem, op humanistische leest geschoeid en bestemd voor een
algemeen publiek.
Het tweede deel van het boek evalueert Lipsius' rol als geleerde in Leiden. Zijn
bijdragen aan het onderwijsprogramma van en zijn organisatorische activiteiten voor
de universiteit worden belicht door Robert-Jan van den Hoorn. Chris Heesakkers'
schets van het intellectuele verkeer tussen Lipsius, Janus Dousa en Jan van Hout
werpt nieuw licht op de relaties tussen het Latijn en de volkstaal.
De laatste afdeling van de bundel gaat in op twee belangrijke werken die Lipsius
in Leiden schreef: De constantia (1584) en Politicorum libri sex (1589). De reacties
op het eerste werk, afkomstig uit verschillende religieuze kampen, worden besproken
door Nicolette Mout; Jan Waszink houdt het tweede tegen de achtergrond van de
zestiende-eeuwse gemeenplaatsenliteratuur. Tot slot vergelijkt Arthur Eyffinger de
maatschappelijke opvattingen in beide boeken met die van Hugo de Groot.
Lipsius in Leiden is te verkrijgen door ƒ 34,50 over te maken op giro 4037389, ter
attentie van Bloemendal/Florivallis, te Voorthuizen, onder vermelding van ‘Lipsius’.
In dit bedrag zijn de verzendkosten inbegrepen.
Lia van Gemert
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Een handvol Huygens: vijf latijnse gedichten van Constantijn Huygens
/ vert. en toegel. door Jan Bloemendal. - Voorthuizen: Florivallis, 1997.
- 38 p.: ill.; 21 cm ISBN 90-75540-06-X Prijs: ƒ 7,50
Op de drempel van het jaar 1998 deed de uitgeverij Florivallis een nieuwjaarswens
het licht zien: een vertaling van een vijftal gedichten van Constantijn Huygens. Het
betreft de volgende verzen: ‘Caspari Barleo, doctori medico, vati et amico summo,
ut levare morbum pergat iterato carmine’ (‘Een zieke aan Caspar Barlaeus, arts,
dichter en boezemvriend, met de
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vraag om een tweede gedicht ter verlichting van mijn ziekte’, 1626); ‘Principis
(Groningam) adventus’ (‘De aankomst van de Prins in Groningen’, 1648); ‘Ad eandem
redux’ (‘Aan dezelfde (Anna Maria van Schurman) bij zijn terugkeer’, 1650); ‘Ad
Foederatos Ordines pro pace domus Auriace votum’ (‘Tot de Staten generaal, een
wens om vrede in het Oranjehuis’, 1650); ‘A Valle Clausa Petrarchae iterum adita
ultimus discessus’ (‘Het afscheid van Petrarca's Vaucluse, na het tweede bezoek’,
1665).
Editeur Jan Bloemendal huldigt met deze bundel de onderwijsprincipes in huize
Huygens nog eens. Van huisleraar Dedel - in de inleiding abusievelijk Bebel genoemd
- kreeg de jonge Constantijn immers het advies mee gelegenheidsgedichten te
schrijven, bijvoorbeeld op het nieuwe jaar. De bloemlezing toont hoe Huygens dit
advies ter harte nam: een vers op zijn eigen ziekte, op de aankomst van een
gezagsdrager, op een voorgestelde bijeenkomst, op ruzie om voogdij in het
Oranjehuis en op een bezoek aan Vaucluse. Een kleine, maar doeltreffende blik op
Huygens' veelzijdige dichterschap.
Behalve de vertaling is van elk gedicht ook de Latijnse versie opgenomen.
Bovendien worden de teksten steeds becommentarieerd en in historische context
geplaatst, waarbij relevante literatuur wordt opgegeven. Het boek verscheen in een
beperkte oplage. Het is te verkrijgen door ƒ 7,50 over te maken op giro 4037389,
ter attentie van Bloemendal/Florivallis, te Voorthuizen, onder vermelding van
‘Huygens’. In dit bedrag zijn de verzendkosten inbegrepen.
Lia van Gemert

Zeven maal Hooft: Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van
P.C. Hooft, uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse
Agnietenkapel op 21 mei 1997 / onder redactie van Jeroen Jansen. Amsterdam: Uitgeverij AD&L, 1997. - 138 p.: ill.; 23 cm
Prijs: ƒ 24,90
Omnibus idem: opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn
driehonderdvijftigste sterfdag / onder red. van Jeroen Jansen. Hilversum: Verloren, 1997. - 198 p.: ill.; 25 cm
ISBN 90-6550-564-4 Prijs: ƒ 39, De 350ste sterfdag van de dichter P.C. Hooft heeft een tweetal bundels opgeleverd.
In Zeven maal Hooft zijn de lezingen van het herdenkingscongres van 21 mei 1997
samengebracht. Ze weerspiegelen nog eens de veelzijdigheid van de drost:
onderwerp van gesprek waren diens drama's, de emblematiek, de brieven, de
liederen, de geschiedschrijving en het taalgebruik. De sprekers hebben echter,
gelukkig, weten te vermijden dat hun betogen teveel een herhaling van overbekende
feiten zouden worden. Het merendeel van de artikelen in de congresbundel streeft
naar toetsing van een prikkelende uitgangsstelling.
Het dramatisch oeuvre is aan de orde in de bijdragen van J. Konst en B. Hartlieb.
Konst analyseert het handelingsinitiatief in de ernstige spelen, Hartlieb betoogt dat
de ideeën over vorstelijke heerschappij in de tragedies teruggaan op Lipsius. Hoe
Hooft zijn politiek-morele opstelling met behulp van retorische middelen vormgeeft
in het epische Henrik de Gróte is het onderwerp van de beschouwing van H. Duits.
Behalve in de historiografie klinken de stilistische eisen ook door in de briefwisseling
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van de drost met Huygens en Barlaeus. T. ter Meer toont hier de concretisering van
voorschriften omtrent allusies, ingevlochten citaten en anekdotes en wijst op de
invloed van Erasmus' De conscribendis epistolis. Ook M.J. van der Wal belicht het
taalgebruik: zij onderzoekt in ‘Richtlijnen voor het nageslacht?’ de invloed van Hoofts
taalreflecties - onder meer te vinden in zijn Waernemingen op de Hollandsche Tael
- tot in de eerste decennia van de achttiende eeuw. K. Porteman en P.J. Verkruijsse
bespreken andere aspecten van ‘receptie’. Porteman levert een kritische evaluatie
van zijn Emblemata amatoria/Afbeeldinghen van minne-editie uit 1983 en bespreekt
o.m. commerciële en gebruiksfactoren uit Hoofts tijd. Verkruijsse verkent in ‘Een
toontje lager’ de mogelijkheden te ach-
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terhalen of en hoe de typografie in liedboeken uit de periode 1575-1660 het
koopgedrag van het publiek beïnvloedde.
In de tweede herdenkingsbundel, evenals de vorige onder de kundige redactie
van J. Jansen, dient Hoofts devies Omnibus idem als uitgangspunt, of zoals zijn
biograaf Brandt het zei: ‘By of voor allen de zelve’. Met deze lof in het achterhoofd
beschrijft een negental auteurs Hoofts relatie tot telkens een of meer andere
persoon/personen, hetgeen boeiende confrontaties oplevert.
In een aantal bijdragen draait het vooral om de vraag of de band die Hooft met
anderen onderhield als vriendschap dan wel als respect, bewondering of ontzag
gekenschetst moet worden. In dit kader bespreekt E.K. Grootes de relatie van Hooft
tot Bredero, M.B. Smits-Veldt die tot De Groot, A. Leerintveld die tot Huygens en
P. Koning die tot Mostart. Andere artikelen richten zich op personen die Hooft in elk
geval niet zelf gekend heeft: H. Duits reconstrueert de waardering voor de Franse
vorst Hendrik IV, L. Peeters de inspiratie die van Tacitus' werk uitging, T. Harmsen
bespreekt de visie op de drost binnen het NIL-genootschap en J. Jansen de lof op
Hooft door Huydecoper, Van Papenbroeck en Elias. P. Tuynman ten slotte kenschetst
Hoofts houding tegenover de buitenwereld en biedt een nieuwe verklaring voor de
uitspraak ‘Nu leeven wij hier op zijn Philosoophs’, die volgens hem ten onrechte als
‘introvert-passief’, ‘inactief’ of ‘contemplatief’ uitgelegd is. Door de kleine correcties
die her en der worden aangebracht op het beeld dat H.W. van Tricht in zijn beroemde
Hooftbiografie schetste, leidt de ene herdenking tot de andere; reden waarom de
bundel aan de nagedachtenis van deze biograaf is opgedragen.
Lia van Gemert

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; 6)
ISBN 90-74112-12-9 Prijs niet opgegeven
Caleidoscoop heet deze bibliografie, omdat zij meer wil zijn dan louter een
opsomming van de in het Nederlands vertaalde literatuur. Susan van der Ree wil
door een thematische ordening de lezer een ‘sleutel’ bieden tot de letterkunde uit
Zuid-Afrika. Daarom kiest zij voor deze titel: ‘Een caleidoscoop laat de veelkleurigheid
en veelzijdigheid van figuren in een bepaalde samenhang zien. Geïnspireerd door
dit beeld, is gekozen voor een viertal perspectieven om de kennismaking met de
Zuid-Afrikaanse literatuur te vereenvoudigen.’
Of het woord ‘caleidoscoop’ voor een thematisch geordende bibliografie nu zo'n
gelukkige keuze is, betwijfel ik. Wie door een caleidoscoop kijkt ziet wel veel kleurtjes
maar weinig samenhang: bij de minste beweging verschijnen er andere patronen.
Ook had een toelichting bij de keuze van de perspectieven niet mogen ontbreken.
Het is daarom nog maar de vraag of door deze opzet de ‘kennismaking met de
Zuid-Afrikaanse literatuur’ ‘vereenvoudigd’ wordt.
Caleidoscoop bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste geeft een overzicht van de
Zuid-Afrikaanse literatuur in Nederlandse vertaling. Achtereenvolgens worden,
chronologisch, vertalingen uit het Afrikaans en het Engels besproken.
In het tweede hoofdstuk, geschreven door Hans Ester, wordt een beknopt overzicht
gegeven van vooral de naoorlogse Zuid-Afrikaanse literatuur, en dat in samenhang
met de veelbewogen Zuid-Afrikaanse geschiedenis van na 1945.
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De eigenlijke ‘caleidoscoop’ vindt men in het derde hoofdstuk, waarin de
Zuid-Afrikaanse literatuur onder vier ‘perspectieven’ is gerubriceerd. De gekozen
perspectieven zijn: ‘historische ontwikkelingen’, ‘socio-economische ontwikkelingen’,
‘psycho-sociale ontwikkelingen’ en ‘politieke ontwikkelingen’. Overtuigend kan zo'n
indeling nooit zijn. Het idee erachter is dat er in elk werk sprake is van één
overheersende problematiek: een roman die zich afspeelt tijdens de Boerenoorlog
valt daarom in de categorie ‘historische ontwikkelingen’, ook al is er vaak evenveel
reden om zo'n roman in één van de andere drie categorieën onder te brengen.
Evenmin is goed uit te leggen waarom de op het leven van Steve Biko geïnspireerde
roman Kroniek uit die doofpot
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door John Miles het perspectief ‘politieke ontwikkelingen’ krijgt toegewezen, en de
biografie van Biko door Donald Woods het perspectief ‘psycho-sociale
ontwikkelingen’.
Merkwaardig is bovendien dat de auteur zich in dit hoofdstuk niet beperkt tot de
in het Nederlands vertaalde werken: ook andere titels komen hier voor. Hetzelfde
geldt voor het vierde hoofdstuk, ‘Schrijversprofielen’, waarin in alfabetische volgorde
informatie gegeven wordt over eerst de Afrikaanstalige en vervolgens de Engelstalige
schrijvers. Ook hier beperkt Van der Ree zich niet tot de auteurs van wie werk
vertaald is. Maar omdat het evenmin gaat om een opsomming van alle
Zuid-Afrikaanse schrijvers krijgt zo'n selectie iets willekeurigs. Ook als je niets weet
van de Afrikaanse letterkunde valt dat op. Zo staat in het stukje over Elsa Joubert
dat ze gehuwd is met ‘de schrijver Klaas Steytler’, maar in tegenstelling tot zijn vrouw
heeft die geen ‘profiel’ gekregen.
In het vijfde en laatste hoofdstuk volgt de in de titel aangekondigde bibliografie.
Op auteur gerangschikt volgen de Nederlandse vertalingen: eerst die uit het
Afrikaans, daarna die uit het Engels. Apart is daaraan nog toegevoegd een overzicht
van verzamelbundels en bloemlezingen. Twee registers, één op titels en één op
vertalers, zorgen voor een optimale ontsluiting. Verder zijn nog twee bijlagen
toegevoegd: een kalendarium met de belangrijkste gebeurtenissen uit de
Zuid-Afrikaanse geschiedenis, en een lijst van publicaties die in Nederland en België
zijn verschenen op het gebied van de Zuid-Afrikaanse literatuur.
Al is het niet moeilijk om kritische kanttekeningen te plaatsen bij deze
‘caleidografie’, voor een eerste kennismaking met de Zuid-Afrikaanse literatuur is
het boek heel geschikt; wat dat aangaat is de auteur uitstekend in haar opzet
geslaagd.
Olf Praamstra

Literaire monumentenzorg: theorie en praktijk van een klassiekenreeks
= Literarische Denkmalpflege: Theorie und Praxis einer Klassikerreihe
/ [red.: Mariëlle Lenders...et al.]. - Den Haag: Constantijn Huygens
Instituut, 1997. - 115 p.; 23 cm. - (Publicaties van het Constantijn
Huygens Instituut; 2)
ISBN 90-802696-4-6 Prijs: ƒ 27,50
Het Haagse Constantijn Huygens Instituut organiseerde in december 1996 in
samenwerking met prof.dr. B. Plachta (Universiteit van Osnabrück) een
Nederlands-Duits colloquium over ‘literaire monumentenzorg’. De kern van deze
samenspraak tussen Nederlandse en Duitse tekstediteurs was de discussie over
een klassiekenreeks hier te lande en de evaluatie van tien jaar ‘Bibliothek deutscher
Klassiker’. Naast de editietheorie kwam ook de editiepraktijk aan de orde; in de
tweetalige bundel Literaire Monumentenzorg/ Literairische Denkmalpflege zijn alle
lezingen van het colloquium opgenomen en ook een verslag van de workshops
(over spelling, commentaar, tekstconstitutie en volledigheid).
In het editietheoretische gedeelte worden de idealen hoog gesteld. In de visie
van H.-G. Roloff (‘Aufgaben und Probleme der Edition von Texten der Frühen
Neuzeit’) moeten tekstuitgaven zo dicht mogelijk bij de historische auteur staan: het
gaat Roloff om de ontsluiting van bronnen (liefst via de editio princeps) en de
beschrijving van de cultuurhistorische context (liefst zonder moderne interpretaties
of toevoegingen waarover een historische lezer niet kon beschikken). Een editie
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moet eigenlijk tevens een moderne vertaling, de correspondentie en biografie van
de auteur, een primaire en secundaire bibliografie, de tekstoverlevering, annotatie
en register bevatten. Ook H.T.M. van Vliet (‘Een klassiekenreeks van volledige
werken?’) verlangt uitgaven op basis van de in de editiewetenschap ontwikkelde
methodiek, gemaakt door ter zake kundigen. Wat betreft de tekstkeuze ziet hij
mogelijkheden voor een Nederlandse klassiekenreeks, die in zijn optiek niet zozeer
uiterlijke als wel innerlijke kwaliteit moet herbergen. Een dynamische opvatting van
de canon, met waardering voor ‘echte’ toppers én ruimte voor ‘herontdekking’, zal
een interessante serie opleveren - als tenminste voor structurele financiering gezorgd
wordt.
De editiepraktijk werd eveneens vanuit de twee taalgebieden belicht. J. Golz
(‘Vom Nutzen und Nachteil der Studienausgaben; ein kritischer Vergleich neuerer
Goethe-
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Editionen’) vergeleek de twee op dit moment verschijnende studie-uitgaven van
Goethe - de ene genrematig, de andere chronologisch geordend. Hij concludeert
dat niet alle editiewetenschappelijke eisen in de praktijk haalbaar blijken, maar dat
een zorgvuldige omgang ermee voor bevredigende oplossingen kan zorgen. Ook
hij wijst op het financieringsprobleem: het onontbeerlijke wetenschappelijke werk is
duur, maar de resultaten zouden voor het publiek betaalbaar moeten blijven. In
Nederland leeft al geruime tijd de wens naar een betaalbare klassieken-reeks, die
wetenschappelijk verantwoord is maar tegelijkertijd een groter publiek kan
aanspreken en bovendien - niet de minste voorwaarde - over een lengte van jaren
door uitgevers in voorraad gehouden wordt. Het betoog van E.K. Grootes (‘Delta,
een nieuwe reeks Nederlandse klassieken: principes en problemen’) maakt duidelijk
waarom deze serie er nog steeds niet is, al lijkt de publicatie van de eerste delen
nu dan toch in zicht.
Vervolgens worden enkele afzonderlijke series en projecten geëvalueerd: Reclam
(F.R. Max), Salamander en Griffioen (J. Kuijper), de Erasmusuitgaven (W.P.
Gerritsen) en de Jacob Böhme-editie (F. van Ingen). B. Plachta's rede bij de
aanbieding van het verzameld werk van A. von Droste-Hülshoff besluit de bundel.
Lia van Gemert
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Ontvangen boeken
Geschiedenis van de Nederlandse taal / onder red. van M.C. van den Toorn...[et
al.]. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997. - 697 p.; 25 cm
ISBN 90-5356-234-6 Prijs niet opgegeven
Algemene Nederlandse spraakkunst / [onder red. van] W. Haeseryn...[et al.]. - 2e,
geheel herz. dr. - Groningen: Martinus Nijhoff; Deurne: Wolters Plantyn, 1997. - 2
dl. (XXVIII, XXIX, 1717 p.).: fig., tab.; 25 cm
ISBN 90-6890-490-6 Prijs niet opgegeven
Een oud onderwerp opnieuw bekeken: het ingweoons / C. van Bree. - [Leiden:
Vakgroep Nederlands], 1997. - 51 p.: ill.; 21 cm
- Afscheidscollege Rijksuniversiteit Leiden; te bestellen bij de auteur, Frans
Halslaan 61, NL-2343 EB Oegstgeest. Prijs: ƒ 5, Middelnederlandse syntaxis: synchroon en diachroon / A.M. Duinhoven. - Leiden:
Nijhoff, 1988-1997. - 2 dl.; 25 cm
2: De werkwoordgroep. - Groningen: Nijhoff, 1997. - XXII, 611 p.: ill.; 25 cm ISBN
90-6890-512-0 Prijs: ƒ 125, Josepha Mendels, taal en tijd / Marjoline Clement. - [S.l.: s.n.], 1997. - 174 p.: portr.;
22 cm
- Ook verschenen als Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Te bestellen bij de auteur, Rapenburgerstraat 163A, 1011 VM Amsterdam.
Prijs: ƒ 25, Toponomie van Waarloos / Robert van Passen. - Tongeren: George Michiels, 1997.
- 232 p.; 23 cm. - (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en
Dialectologie ISSN 0927-7706; 19) Taalverschillen: een werkboek over variatie en
verandering in taal / Pieter van Reenen [en] Michael Elias. - Bussum: Coutinho,
1998. - 168 p.; 22 cm. (Bibliographical studies, ISSN 0791-7414; 1) ISBN 90-6283-070-6 Prijs: ƒ 29,50
Verboden op het werk te komen: klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere
eigenaardigheden / Ton van der Wouden; [foto's: Ton van der Wouden...et al.]. - 1e
dr. - Enschede: SIWU, 1998. - 144 p.: ill.; 20 cm
ISBN 90-74900-13-5 Prijs: 24,90
Eene bedenkelijke nieuwigheid: twee eeuwen neerlandistiek / Onder redactie van
Jan W. de Vries. - Hilversum: Verloren, 1997. - 132 p.: ill.; 22 cm.
ISBN 90-6550-578-4 Prijs: ƒ 29, Wat unbidan we nu?: naar een raad voor de neerlandistiek / Samenstelling en
onderzoek E. Viskil. - Den Haag: Sdu Uitgevers, [1998]. - 24 cm.
ISBN 90-12-08564-0 Prijs: ƒ 34,90
Editiewetenschap <!-in de praktijk-> / Edward Vanhoutte & Dirk van Hulle. - [s.l.]:
Genese, 1998. - 133 p.; 20 cm
- Te bestellen bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Koningstraat 19, B-9000 Gent.
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ISBN 90-74900-13-5 Prijs niet opgegeven.
Repertorium bijzondere collecties: historische en moderne verzamelingen in
universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheek van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de bibliotheken met
wetenschappelijke steunfunctie / J. Mateboer. - Den Haag: Koninklijke Bibliotheek,
1997. - 360 p.; 21 cm
ISBN 90-6259-134-5 Prijs niet opgegeven
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Het belang van smaak: twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis / Nico
Laan. - Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam,
1997. - IX, 351 p.; 24 cm. - (Amsterdamse Historische Reeks, ISSN 0168-0528; 36.
Kleine serie) - Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universteit Brabant,
Tilburg. ISBN 90-73941-18-0 Prijs: ƒ 50,Gouden legenden: heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden / onder
red. van Anneke B. Mulder-Bakker en Marijke Carasso-Kok. - Hilversum: Verloren,
1997. - XXII, 182 p.: ill.; 22 cm ISBN 90-6550-291-2 Prijs: ƒ 39, Veelderhande liedekens: studies over het Nederlandse lied tot 1600 / onder red.
van Frank Willaert. - Leuven: Peeters, 1997. - 193 p.: ill.; 24 cm
- Voordrachten gehouden op 28 feb. 1996 tijdens het colloquium Veelderhande
liedekens aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA).
ISBN 90-6831-945-0 Prijs: BEF 1100
Ysengrimus / uit het Latijn vert. door Mark Nieuwenhuis. - Amsterdam: Querido,
1997. - 262 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0589-X Prijs: ƒ 12,50
De burggraving van Vergi: een middeleeuwse novelle / vert. [uit het
Middelnederlands] door Willem Wilmink; ingel. door W.P. Gerritsen; met een uitgave
van de Middelnederlandse tekst door Ria Jansen-Sieben. - Amsterdam: Prometheus;
Amsterdam: Bakker, 1997. - 95 p.: ill.; 24 cm. - (Nederlandse klassieken; 11)
ISBN 90-351-1795-6
Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel / door Karina van Dalen-Oskam. Hilversum: Verloren, 1997. - 269 p.: ill.; 24 cm. - (Middeleeuwse studies en bronnen,
ISSN 0929-9726; 57)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-6550-294-7 Prijs: ƒ 56
Karel en Elegast / samengest. door Hubert Slings. - Amsterdam: Amsterdam
University Press, cop. 1997. - 96.: ill., krt.; 24 cm. - (Tekst in context; 1)
ISBN 90-5356-245-1 Prijs: ƒ 17,50
De Noordnederlandse historiebijbel: een kritische editie met inleiding en
aantekeningen van hs. Ltk. 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek / M.K.A. van
den Berg. - Hilversum: Verloren, 1998. - 947 p.: ill.; 24 cm. - (Middeleeuwse studies
en bronnen, ISSN 0929-9726; 56)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-6550-027-8 Prijs: ƒ 155, De hond van de hertog van Alva / samenst.: Yolanda Rodríguez Pérez. - Amsterdam:
Querido, 1997. - 93 p.: krt.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0590-3 Prijs: ƒ 12,50
Lachen in de Gouden Eeuw: een geschiedenis van de Nederlandse humor / Rudolf
Dekker. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, cop. 1997. - 189 p., [16] p. pl.: ill.; 22 cm.
- (Historische reeks)
ISBN 90-284-1785-0 Prijs: ƒ 34,50

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

Zeven maal Hooft: Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft,
uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel op 21
mei 1997 / onder redactie van Jeroen Jansen. - Amsterdam: Uitgeverij AD&L, 1997.
- 138 p.: ill.; 23 cm Prijs: ƒ 24,90
Hollantsche Parnas: Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw / met inl. en
aant. door Ton van Strien. - Amsterdam: Amsterdam University Press, cop. 1997.
- 163 p.; 24 cm. - (Alfa)
ISBN 90-5356-276-1 Prijs: ƒ 25, Geconfineert voor altoos: stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman
(1739): vermeerderd met een autobiografie / uitg. door K. Bostoen en A. Hanou.
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- Leiden: Astraea, 1997. - 225 p.: ill.; 21 cm. - (Duivelshoekreeks; 7)
ISBN 90-75179-11-1 Prijs: ƒ 34,95
De lof der aalbessen: over (Noord-) Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de
consequenties van kleinschaligheid 1770-1830 / G.J. Johannes. - Den Haag: Sdu
Uitgevers, cop. 1997. - XI, 128 p.: ill.; 24 cm. - (Nederlandse cultuur in Europese
context; 10. IJkpunt 1800)
ISBN 90-12-08516-0 Prijs: ƒ 24,90
Het reisjournaal van / Simon Michaël Coninckx (1772-1775); Inleiding en tekstuitgave
Gruido Wulms en Jozef Smeyers. - Brussel: Facultés Universitaires Saint-Louis,
1997. - 2 dln.; 19 cm. - (Cahier / Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse
Letterkunde; 16A-B) Prijs: ƒ 49, Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797) / uitg. door Arianne Baggerman en
Rudolf Dekker; met medew. van Jeroen Blaak. - Hilversum: Verloren, 1998. - 299
p.: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten, ISSN 0929-9807; 12)
ISBN 90-6550-140-1 Prijs: 49, Onder de Acacia: studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges
vóór 1830 / A.J. Hanou; met een bijdrage van J.A.M. Snoek. - Leiden: Astraea,
1997. - 245 p.: ill.; 24 cm. - (Paddemoes-reeks; 3) ISBN 90-75179-13-8 Prijs: ƒ 39,95
Dagboek 1872-1874 / Jacob David Mees; uitg. verzorgd door Thimo de Nijs. Hilversum: Verloren, 1997. - 110 p.: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten, ISSN 0929-9807;
14)
ISBN 90-6550-150-9 Prijs: ƒ 25, De duinen gillen mee! / samenst.: Willem van den Berg en Hanna Stouten. Amsterdam: Querido, 1997. - 189 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0591-1 Prijs: ƒ 12,50
Met Louis Couperus op tournee: voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies,
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Jan Willem Klein
De status van de Lancelotcompilatie: handschrift, fragmenten en
personen
Abstract - There is codicological evidence that the Lancelot Compilation was a
‘working copy’ (partly) used as a model for a manuscript of which Brussels, RL, II
115, 3 and The Hague, RL, 75 H 58 are the remains. There is also circumstantial
evidence that Lodewijk van Velthem was not only the owner of the Lancelot
Compilation, but the compiler of the manuscript as well. This means that (as the
compiler is likely to be the same as scribe B) most of the manuscript is written in
Velthem's own hand.

Inleiding
Over de codicologische achtergronden van de Lancelotcompilatie is de laatste jaren
1
wel het een en ander bekend geworden. Ook literatuurhistorisch staat de compilatie
2
volop in de schijnwerpers. Desondanks (of beter: daardoor) blijft de codex intrigeren.
Nu we een beter begrip van de materiële ontstaansgeschiedenis van het handschrift
hebben, kunnen we de nieuwe inzichten laten bezinken en uitkristalliseren. Hierbij
komen opnieuw verrassende mogelijkheden boven. Vooraleer die nieuwe
mogelijkheden te verkennen moet worden vastgesteld dat de inhoud van de term
‘Lancelotcompilatie’ niet altijd en overal dezelfde is. In de eerste plaats wordt met
‘Lancelotcompilatie’ de codex bedoeld, het fysieke object. In de tweede plaats is er
de ‘Lancelotcompilatie’ als specifiek tekstencomplex, als het ware ‘losgezongen’
van de materiële existentie. Vooral bij de literatuurhistorici worden deze beide
3
betekenislagen door elkaar gebruikt. De term ‘Lancelotcompilatie’ reserveer ik hier
voor het tekstencomplex en de term ‘Lancelotcomposiet’ gebruik ik ter aanduiding
4
van het handschrift. De ‘Lancelotcomposiet’ duid ik verder aan als: LC. Om de lijn
van mijn betoog in deze bijdrage niet te veel te hoeven onderbreken, druk ik de
achterliggende informatie over de gefaseerde genese van LC af in klein corps. Wie
5
dat allemaal wel gelooft, kan die informatie overslaan.
Het oorspronkelijke plan was een Middelnederlandse vertaling in verzen
te leveren van de Oudfranse trilogie Lancelot-Queste del Saint Graal-Mort
le Roi Artu. Van die Middelnederlandse vertaling stond tweederde van
de Lanceloet in een - thans verloren - eerste band. De rest van de
Lanceloet, de Queeste en Arturs doet waren bedoeld voor een tweede
band, die bewaard is gebleven. De Lanceloet is geschreven door vijf
kopiisten (geletterd A t/m E) die successievelijk een gedeelte van die tekst
gekopieerd hebben. Waarschijnlijk schreef kopiist B onderwijl de Queeste
(en mogelijk ook Arturs doet) af. Tijdens de vervaardiging van de kopie
is het idee ontstaan om een aantal andere romans die tot hetzelfde
stofcomplex behoren, in aangepaste vorm tussen te voegen. Hierom is
vanaf het slot van de Lanceloet het kopieerwerk door één man, kopiist
B, overgenomen en
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voltooid. Kopiist B schreef dus het slot van de Lanceloet, de Perchevael,
de Moriaen, de Queeste, de Wrake van Ragisel, de Ridder metter
mouwen, de Walewein ende Keye, de Lanceloet en het hert met de witte
voet en Arturs doet.
Zoals bekend, is er fysiek ingegrepen in de codex, en juist op plaatsen waar de ene
tekst ophoudt en de andere begint. Er zijn bladen uit regelmatige katernen gesneden
om elders weer ingevoegd te worden; er zijn stukken tekst uitgeradeerd en opnieuw
geschreven; er zijn wellicht katernen vervangen. Dit alles om verhaaltechnisch een
zo soepel en chronologisch mogelijk handelingsverloop te krijgen tussen de drie
kernteksten en de ingevoegde romans. De invoegingen hadden tot gevolg dat de
overgangskaternen (daar waar de ene tekst ophoudt en de volgende begint)
onregelmatig opgebouwd zijn.
Vooral bij de invoeging van de Perchevael is zwaar fysiek in de codex
ingegrepen. Aanvankelijk volgde de Queeste direct op de Lanceloet. De
tekstgrens lag hierbij binnen het katern: op de eerste drie folia van het
katern (een quinio, dus een katern van vijf dubbelbladen) zou het slot van
de Lanceloet moeten komen, maar die zijn leeg gebleven, omdat men
vóór voltooiing van de Lanceloet de Perchevael invoegde. Op de rest van
het katern stond al het begin van de Queeste (de tekst daarvan begint
op de tweede kolom van fol. 129R; de eerste kolom is ook blanco
gebleven). Aanvankelijk werd de Perchevael (apart geschreven in twee
quinionen) ingevoegd binnen de Lanceloettekst, en wel direct vóór de
nog leeg gebleven drie folia in het Queeste-katern die gereserveerd waren
voor het slot van de Lanceloet. Op het laatste blad van de Perchevael
waren vier kolommen leeg gebleven. Hierop begon men nu het slot van
de Lanceloet te schrijven. Dat slot werd voltooid op de drie eerste folia
vóór de Queeste. Toen men besloot om de Lanceloettekst vóór de
Perchevael te laten eindigen, sneed men het laatste Perchevaelblad (het
laatste van een quinio) plus de drie volgende folia los en plaatste die ná
fol. 98, zodat ze thans aan de Perchevael voorafgaan. Het verplaatste
laatste Perchevaelblad - waarop dus ook het vervolg van de Lanceloet is het huidige fol. 99. Het restant van de Perchevaeltekst werd
uitgeradeerd en vervangen door een verbinding tussen de voorafgaande
en de volgende Lanceloettekst. De drie op fol. 99 volgende bladen, met
bis

ter

het slot van de Lanceloet, zijn verloren gegaan; ik noem ze 99 , 99

en

quater

99
. Op de plaats van het oorspronkelijke blad voegde men een nieuw
blad in met het slot van de Perchevael; dit blad (het huidige fol. 115) heeft
een afwijkende opmaak (2 kol./pag. à ca. 45 rr./kol.). Tegelijkertijd met
deze ingreep verving men de eerste quinio van de Perchevael door een
ternio (een katern van drie dubbelbladen). De leemte die de verwijderde
drie Lanceloet-folia achterliet in het Queestekatern, is uiteindelijk opgevuld
door de invoeging van de Moriaen, die is opgeschreven in één quinio plus
drie folia.

Een werkexemplaar en een netkopie?
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Men heeft er naar gestreefd de codex op te bouwen uit quinionen (katernen van vijf
dubbelbladen), ondanks alle hierboven genoemde ingrepen. Zo vormen de drie folia
met het slot van de Moriaen samen een quinio met het restant van het katern
waarmee de Queeste begint. Ook het huidige fol. 99 (thans als elfde blad achteraan
bis

ter

quater

katern 10 geplakt) plus de nu drie verloren folia 99 , 99 en 99
(met het slot
van de Lanceloet) vormen, samen met de huidige ternio (een katern van drie
6
dubbelbladen) met het begin van de Perchevael, eveneens in potentie een quinio.
Met andere woorden, er wordt bewust voor gezorgd dat uitgesneden en/of verplaatste
bladen gecom-
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penseerd worden, zodat de aangetaste katernen aangevuld kunnen worden tot
quinionen. Het begint erop te lijken dat hier iemand bezig is met in zijn achterhoofd
het idee later een kopie te maken. Een kopie die is samengesteld uit regelmatige
quinionen en met eenzelfde mise-en-page in drie kolommen. Indien deze voorstelling
van zaken juist is, dan zouden we met een werkexemplaar te maken kunnen hebben.
Dit idee lijkt versterkt te worden als we ook de tekstbehandeling in aanmerking
nemen. Het blijkt dat niet alleen de katernbouw, waar nodig, hersteld wordt. Ook de
lege kolommen worden in het handschrift gecompenseerd door een ‘teveel’ aan
tekst elders.
Doordat door de invoeging van de Perchevael het slot van de Lanceloet
quater

(op fol. 99
) verschoven is, moeten er drie kolommen op het verso
van het laatste Lanceloet-blad blanco gebleven zijn. Deze worden
goedgemaakt door de hoeveelheid tekst op het a-typische blad met het
slot van de Perchevael. Dat folium (fol. 115) telt thans circa 180 rr. Het
oorspronkelijke, nu uitgeradeerde, slot van de Perchevael op het huidige
fol. 99 had bijna 120 rr. Het lijkt erop dat hier de tekst expres is
gemanipuleerd (langer gemaakt) om de drie blanco kolommen elders
goed te maken. Het aantal van ca. 180 rr. compenseert precies de drie
quater

lege kolommen op het verso van fol. 99
. Nu is de eerste kolom van
fol. 129R, de kolom direct voor de Queeste nog leeg. Ergens moeten we
60 regels extra vandaan halen. Deze vinden we inderdaad, en wel in
katern 16, het derde Queeste-katern. Volgens de verzentelling in de
ondermarge van de laatste bladzijde van dat katern, telt het hele katern
3660 regels. Dat is 60 rr. meer dan het normale - dat wil zeggen: meest
voorkomende - aantal van 3600. De bewaard gebleven en te reconstrueren
verzentelling op fol. 145V en 229V hebben althans dit aantal.
In dit verband is nog niet gezegd dat aan het eind van de Moriaen nog een gedeelte
van de laatste kolom blanco bleef (fol. 128Vc). De laatste drie folia van de Moriaen
compenseren de drie verplaatste bladen van het eerste Queeste-katern. Waarom
dan die laatste kolom ook niet opgevuld, zodat het een volledig volgeschreven katern
zou zijn? Het is mijns inziens mogelijk dat deze gedeeltelijk blanco kolom bijvoorbeeld
de verzen moet goedmaken die kopiist E extra geschreven heeft op zijn laatste
pagina.
De Perchevael werd op twee quinionen aanvankelijk in de Lanceloet
gevoegd en wel direct volgend op katern 10 (fol. 89-98). Dit katern werd
geschreven door kopiist E. Om ook tekstueel een goede aansluiting te
krijgen moest E op fol. 98V 30 rr. meer schrijven dan normaal. (Later is
de Perchevael uit zijn context losgemaakt en achter de Lanceloet
geplaatst.)
De lege kolommen kunnen door de overtallige versregels elders in principe in een
kopie met eenzelfde mise-en-page opgevuld worden.
Het streven van de compilator om de beschadigde katernen in potentie aan te
vullen tot regelmatige quinionen (zoals is aangetoond) en de leeg gebleven
kolommen in potentie op te vullen door extra tekst elders (dit lijkt aannemelijk
gemaakt) moet toch een reden hebben. Dat gebeurde niet zomaar. We hebben
mijns inziens te maken met méér dan alleen maar een aantal teksten die domweg
achter en tussen elkaar gezet worden om zo een gecompileerd geheel te vormen.
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Het plan moet geweest zijn om het materieel nogal chaotische geheel te kopiëren
in een codex die opgebouwd was uit regelmatige quinionen in eenzelfde lay-out (ik
kom hier aan het
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eind van deze paragraaf op terug). De rommelige indruk die het handschrift maakt,
is maar schijn. We zien hier de compilator scheppend bezig. Er wordt bovendien
op zulk fundamenteel niveau - op een bijna intieme manier - creatief in tekst en
codex ingegrepen, dat we er misschien van mogen uitgaan dat we met het
werkexemplaar voor de Lancelotcompilatie te maken hebben. Ik druk me erg
voorzichtig uit. Er is namelijk één belangrijk tegenargument. Dat is gelegen in het
verschil in regeltallen van enerzijds het Lanceloet-gedeelte en anderzijds de rest
van de codex. Het Lanceloet-deel telt (vrijwel overal) 61 regels per kolom terwijl de
rest er (vrijwel overal) 60 per kolom telt. Een katern in het Lanceloet-gedeelte heeft
7
dus 60 regels meer dan een katern in het overige gedeelte van de codex. Aangezien
het Lanceloet-deel uit tien quinionen bestaat, heeft het eerste gedeelte van de codex
600 rr. ‘overloop’. Dus al spelend met regeltallen van 60 of 61 per kolom heeft men
tot 600 rr. om daarmee in de netkopie de kolommen op te vullen die in het
werkexemplaar (gedeeltelijk) blanco gebleven zijn. De veronderstelde diepgaande
omgang van de compilator lijkt op dit punt zwakke papieren te hebben.
Niettemin zijn er andere redenen om LC te zien als een werkexemplaar, dat
bedoeld was om een netkopie uit over te schrijven. Die redenen zijn gelegen in
zowel het gekozen beginpunt (ik kom hierop terug), als in het feit dat ná de Queeste
de integratie van de toe te voegen teksten op een andere manier aangepakt is: het
werkexemplaar houdt er vanaf dat punt rekening mee dat het netexemplaar een
handschrift met ca. 66 rr./kol. wordt, in plaats van een codex met een regeltal van
60 à 61 rr./kol. Een aanwijzing hiervoor vinden we in de (later aan de codex
toegevoegde) Ridder metter mouwen. Deze tekst is geschreven in een quinio plus
een blad, dus in totaal elf folia. Het regeltal is 61 per kolom. We moeten ons afvragen
waarom hier elf folia gebruikt zijn in een codex die streeft naar een opbouw in
quinionen. De tekst had waarschijnlijk moeiteloos met ca. 360 rr. ingekort kunnen
8
worden, zodat dat elfde blad niet nodig geweest zou zijn. In totaal telt de tekst 4020
rr. Die passen precies in een quinio van 67 rr./kol. Dit komt in de richting van het
regeltal van de Lanceloet-fragmenten Brussel, KB, II 115, 3 en 's-Gravenhage, KB,
75 H 58, die respectievelijk 66 rr. en 65 à 66 regels per kolom hebben. Stel nu eens
dat de netkopie van Lancelotcompilatie geen 60 à 61 regels per kolom moest tellen,
maar rond de 66 regels per kolom. Dan is er van de Ridder metter mouwen mogelijk
zowel een afschrift geprepareerd dat als één enkele quinio in die netkopie ingevoegd
kon worden (met 65 à 66 rr./kol.), als een afschrift op elf folia in de mise-en-page
9
van de werkkopie om ook daarin - als nakomertje - opgenomen te worden. Dan is
het misschien niet toevallig dat ook de andere teksten die ná de Queeste zijn
ingevoegd tezamen in drie quinionen passen met 65 à 66 regels per kolom? De vier
teksten Wrake van Ragisel, Walewein ende Keye, Lanceloet en het hert met de
witte voet en de Torec hebben in totaal 11.800 regels en die passen exact in drie
quinionen met 65 à 66 rr./kol.!
Maar wellicht ben ik nu te subtiel bezig en zie ik dingen die veeleer aan het toeval
zijn toe te schrijven dan dat er werkelijk een mechanisme achter zit. Want waarom
zou iemand zich al deze moeite getroosten: bij het kopiëren zouden alle
onregelmatigheden vanzelf verdwijnen. De netkopie hoefde zelfs geen mise-en-page
in drie kolommen te hebben, of een regeltal van ca. 66. Althans als de kopie
sequentieel afgeschreven zou worden. Was het echter de bedoeling dat de kopie
parallel door meer-
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dere afschrijvers gekopieerd diende te worden, dan was het handig wanneer men
van te voren wist waar de cesuren tussen de eenheden zouden vallen om die te
10
kunnen verdelen over de diverse kopiisten. Welnu van de beide fragmenten
(Brussel, KB, II 115, 3 en 's-Gravenhage, KB, 75 H 58) weten we dat die door
verschillende kopiisten geschreven zijn. Het is dus mogelijk dat de fragmenten
afkomstig zijn uit de veronderstelde netkopie.
Mijns inziens is het composiethandschrift 's-Gravenhage, KB 129 A 10 het
werkexemplaar, dat - door de gefaseerde opbouw en de daarmee gepaard gaande
ingrepen - onregelmatig opgebouwd is. Elke tekst(cluster) vóór de Queeste is met
veel fysiek ingrijpen in de codex ingepast; elke tekst(cluster) ná de Queeste is als
11
aparte codicologische eenheid gemaakt en tussengevoegd. Bij het kopiëren lost
de onregelmatige bouw vanzelf op.
Wat we, samenvattend, moeten constateren is dat aanvankelijk (toen de uitbreiding
ten opzichte van het basisplan nog slechts gering was) gewerkt werd met in het
achterhoofd een netkopie in dezelfde mise-en-page van drie kolommen à 60-61
rr./kol. als het voorbeeldhandschrift. Daarna (toen bleek dat er nog heel wat meer
teksten ingevoegd konden worden) heeft men dat plan verlaten en is men
overgegaan met een planning voor de netkopie in een lay-out in drie kolommen à
ca. 66 rr./kol. Misschien met als reden dat anders een netkopie met 60 rr./kol. door
12
de uitbreiding met de andere teksten te dik zou worden. Zijn misschien de
fragmenten Brussel, KB, II 115, 3 en 's-Gravenhage, KB, 75 H 58 de schamele
restanten van die netkopie? Het antwoord vinden we in het gekozen beginpunt.

Het nieuwe beginpunt
13

Over het beginpunt van de Lancelotcompilatie heeft Draak al wat gespeculeerd.
Zij stelt allereerst vast dat het normale breekpunt om de combinatie
Lancelot-Queste-Mort Artu over twee banden te verdelen in de Oudfranse
handschriften willekeurig is: ‘Zuiver technisch - er is geen pauze of breuk in het
verhaal - valt een verdeling over twee banden ongeveer op twee/derde Lancelot
14
tegenover een/derde Lancelot plus Queste plus Mort Artu.’ Vervolgens constateert
zij dat de Lancelotcompilatie de breuk ruim 5500 verzen eerder stelt en dat dit nieuwe
15
begin verhaalkundig verantwoord is. Tenslotte merkt zij nog op dat dit nieuwe begin
kan zijn ingegeven door de toevoeging van de andere romans, waardoor het midden
op een andere plaats zou kunnen vallen. Hierdoor ‘ontstaat een nieuw probleem:
wat bevatte het verloren gegane eerste deel van het Haagse hs. buiten de
16
Lancelot-tekst? Voorlopig (?) valt dit alles niet op te lossen.’ Ik meen nu een
oplossing gevonden te hebben.
Als we de drie verloren folia aan het slot van de Lanceloet-tekst in LC meerekenen,
telde het bewaard gebleven gedeelte van die tekst een kleine 38.000 verzen. Samen
met de ruim 11.100 verzen van de Queeste en de ruim 13.400 verzen van Arturs
doet komen we in totaal op 62.500 verzen voor de drie kernteksten. Het
oorspronkelijke grondplan was immers een codex te maken met uitsluitend de
normale drie kernteksten van de cyclus: Lanceloet-Queeste-Arturs doet. Ik neem
nu aan dat de verdeling over de twee banden ongeveer fifty-fifty zal zijn geweest
èn dat het nieuwe beginpunt om
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verhaaltechnische redenen gekozen is bij het begin van een nieuwe episode. De
laatste bewering, dat de keuze verhaaltechnisch geïnspireerd zal zijn, is belangrijk
en zal ook een rol spelen bij de vermeende netkopie. Door de min of meer evenredige
verdeling van de drie kernteksten over twee banden, zal de eerste band derhalve
17
ook ongeveer 62.000 regels gehad hebben.
Doordat het oorspronkelijke plan verlaten is en er een aantal andere teksten is
ingevoegd, is de verdeling over twee banden niet meer evenredig. Die zou dan in
de netkopie hersteld moeten zijn. Indien het Brusselse en het Haagse fragment uit
die netkopie afkomstig zijn, dan zouden we daar misschien de bevestiging kunnen
vinden. Ik denk dat dat inderdaad mogelijk is, uitgaande van het Haagse fragment.
Dit fragment omvat een stuk tekst dat ook in de Lancelotcompilatie voorkomt: het
betreft de verzen 27.338-27.733 in de editie van Jonckbloet; zij staan op de folia
18
73Vc-74Vc van het handschrift. Door een gelukkig toeval heeft het Haagse fragment
een folium-aanduiding: in de bovenmarge van het recto staat in romeinse cijfers het
getal xliiij. We weten dus dat dit het 44e folium van de codex was. Echter, rekenen
we uit hoeveel tekst er op de voorgaande 43 folia gestaan kan hebben, dan komen
19
we tot slechts iets meer dan 17.000 regels. Er is dus een verschil met het berekende
begin en het feitelijke begin van fol. 44 van ongeveer 10.300 regels. Elders heb ik
dit verschil verklaard door uit te gaan van een handschrift in senionen (dus katernen
van zes dubbelbladen), waarvan één der senionen vóór die met fol. 44 verloren
20
gegaan of verplaatst zou zijn. Nu meen ik een betere oplossing gevonden te
hebben, die niet hoeft uit te gaan van senionen (toch al een betrekkelijke
zeldzaamheid bij perkamenten handschriften), waarvan er bovendien een in het
ongerede geraakt zou zijn. In de bijdrage waarin ik bovenstaande verklaring geopperd
heb, heb ik ook een alternatieve oplossing gegeven. Die hield in dat de codex waaruit
het Haagse fragment afkomstig is, begon op een punt in de tekst dat ca. 10.300
verzen verder ligt dan het begin van de Lancelotcompilatie. Daar ben ik toen niet
verder op ingegaan, want op dat moment was er geen enkele reden die
gedachtegang te volgen. Maar achteraf gezien zou die wellicht toch tot de juiste
oplossing geleid hebben. Verhaaltechnisch is het niet onmogelijk het beginpunt rond
21
vers 10.741 te stellen, waar zich een overgang in de entrelacementstructuur bevindt.
De reden voor de keuze van dit andere beginpunt zou kunnen zijn een betere
verdeling van de tekst over twee banden te krijgen, ervan uitgaande dat de codex
waaruit het Haagse fragment afkomstig is eveneens een compilatie van teksten
22
was, vergelijkbaar met (of identiek aan) de Lancelotcompilatie. Wanneer we de
tweede band laten beginnen met vers 10.741, dan zou het Lanceloet-gedeelte in
23
band twee ongeveer 27.260 regels tellen. In totaal, met de ingevoegde romans
(de Ridder metter mouwen niet meegerekend: dat was een nakomertje dat pas
24
ingevoegd moet zijn, toen de preparatie van de netkopie voltooid was) komen we
op bijna 74.000 verzen in band twee. De 10.740 verzen vóór het nieuwe beginpunt
komen natuurlijk in de eerste band terecht. Die had in eerste opzet ongeveer 62.000
verzen. Tellen we daar de 10.740 verzen bij die oorspronkelijk in de tweede band
stonden, dan had de eerste band in de uitgebreide samenstelling dus bijna 73.000
verzen. Het nieuwe beginpunt van band twee blijkt ook in dit geval het totale
tekstencomplex vrijwel te halveren.
Samenvattend. Het oorspronkelijke plan was een codex in twee banden met de
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normale cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs doet. Het verdeelpunt daarvan was zo
gekozen dat beide banden ongeveer even dik zouden worden, èn dat het begin van
de tweede band verhaaltechnisch met een nieuwe episode zou beginnen. Dit plan
is verlaten en er zijn andere Arturteksten in aangepaste en verkorte vorm
tussengevoegd. Deze manipulaties in de codex hebben uiteindelijk geleid tot het
handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10 zoals wij dat kennen. Deze codex, die we
als werkexemplaar mogen beschouwen, heeft (in ieder geval gedeeltelijk, ik kom
er op terug) als legger gediend voor een codex met een mise-en-page in drie
kolommen met ca. 66 rr./kol. Van deze netkopie is minstens het fragment
's-Gravenhage, KB, 75 H 58 bewaard gebleven. Wellicht behoort tot deze netkopie
25
ook het fragment Brussel, KB, II 115, 3. Deze netkopie begon ook weer op een
punt waar het geheel in twee ongeveer even lange gedeelten verdeeld kon worden,
èn waar bovendien een nieuwe verhaalepisode aanving. We moeten bewondering
hebben voor de compilator die dit op zijn conto heeft. Niet alleen omdat hij in beide
gevallen (zowel in zijn oorspronkelijke opzet van alleen de drie kernteksten van de
cyclus, als in de nieuwe opzet van een uitgebreide compilatie) op doordachte wijze
een nieuw beginpunt voor de tweede band koos. Maar vooral omdat hij de
ingevoegde ‘bijteksten’ vóór de Queeste (toen hij nog uitging van een netkopie met
ca. 60 rr./kol.) vrijwel naadloos in het geheel kon passen. Hierbij verving hij mogelijk
de beginquinio van de Perchevael voor een ternio, zodat die ternio en de vier slotfolia
van de Lanceloet in potentie weer een quinio vormden. Ook koos hij het aantal folia
van de Moriaen zo, dat de laatste folia met die tekst en de beginfolia van de Queeste
samen eveneens een quinio vormden. En ná de Queeste kon hij de teksten zo
bewerken dat ze in potentie in een of meer quinionen van ca. 66 rr./kol. zouden
passen. Het fundamentele niveau waarop de compilator scheppend in tekst en
26
codex heeft ingegrepen, is hiermee definitief bevestigd. De qualificatie van Van
Oostrom betreffende de ‘compilator - of dit nu Lodewijk van Velthem was of iemand
anders - die voor dit eigenzinnige verzamelhandschrift tekende en er geen been in
zag om teksten die hij voor de codex samenbracht vaak duchtig te bewerken’, is
een beetje al te geringschattend en te veel vanuit het oogpunt van de filoloog
27
bekeken. Codicologisch gezien is het een hoogstandje.
Overigens ben ik zeker niet de eerste die suggereert dat LC het werkexemplaar
28
zou zijn, en het Brusselse en Haagse fragment restanten van het netexemplaar.
Bij de anderen bleef het echter bij veronderstellingen. In dit artikel probeer ik die
veronderstellingen te onderbouwen.

De corrector
De vraag of we met een werkexemplaar te maken hebben, kunnen we mijns inziens
positief beantwoorden. Dit idee vindt bovendien steun in de slechte kwaliteit van
het perkament: inferieur perkament gebruik je voor boeken die voor jezelf bestemd
29
zijn. Hiermee zijn nog niet alle problemen opgelost. Ik heb gesteld dat LC,
handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10, de codex geweest is die als legger
gefungeerd heeft voor een handschrift waarvan de fragmenten Brussel en
's-Gravenhage de restanten zijn. Gezien de verdeling van de teksten over twee
banden met gebruikmaking
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van een nieuw, welgekozen beginpunt voor de tweede band, lijkt dit niet onmogelijk.
Echter, Draak heeft al vastgesteld dat de tekst van het fragment 's-Gravenhage,
KB, 75 H 58 niet gekopieerd is uit de Lancelotcompilatie en dat, omgekeerd, de
Lancelotcompilatie ook niet gekopieerd is uit de codex waaruit het Haagse fragment
afkomstig is, maar dat beide afzonderlijk afgeschreven moeten zijn uit een en
30
dezelfde legger. Deze voorstelling van zaken verklaart in ieder geval het feit dat
de verbeteringen en veranderingen van de corrector van de Lancelotcompilatie niet
zijn overgenomen in het Haagse fragment: dit gedeelte van de compilatie heeft niet
gediend als legger. Ik veronderstel dat men met de netkopie begon toen LC klaar
bevonden werd. Dat was nadat het werk van de corrector onderbroken werd om de
andere romans te interpoleren en nadat die daadwerkelijk geïnterpoleerd waren
(met uitzondering van de Ridder metter mouwen, zie boven). Voor die netkopie werd
het Lanceloet-gedeelte gekopieerd uit de legger die ook gebruikt is voor het
Lanceloet-gedeelte in de compilatie. Kopiist B schreef van de netkopie in ieder geval
(een gedeelte van) de eerste band, waaruit het Brusselse fragment afkomstig is.
Het gedeelte van de Lanceloet dat in de tweede band moest komen, is uitbesteed
31
aan minstens één andere kopiist. Ook hij schreef zijn pars niet over uit LC, maar
uit de oorspronkelijke legger.
Maar waarom deze werkwijze? Waarom werd het Lanceloetgedeelte dat in de
tweede band van de netkopie moest komen niet uit LC overgeschreven? Dat zou
toch veel handiger zijn, bijvoorbeeld in verband met de las naar de Perchevael? En
het betreffende gedeelte van de Lanceloet was toch al gecorrigeerd? Ik kan twee
zwaarwegende argumenten aandragen waarom men teruggegaan is naar de
oorspronkelijke legger. In de eerste plaats is daar de onzorgvuldigheid van kopiist
A van de Lancelotcompilatie. Hij schreef ruim de helft van de Lanceloettekst (namelijk
fol. 1 t/m fol. 47Vc, r. 37). Maar hij nam de tekst dermate slordig over uit de legger,
dat het een wonder mag heten dat de corrector die daar (en niet voor niets) overheen
is gegaan, er nog iets zinnigs van heeft kunnen maken. Ten tweede is er de
werkwijze van die corrector. Draak heeft aangetoond dat hij die correcties niet
32
aanbracht met de voorbeeldtekst voor zich, maar ad hoc, naar eigen inzicht. Iemand
die een officiële netkopie wil maken, heeft dus weinig aan zowel het slechte afschrift
van kopiist A, als aan de ad hoc verbeteringen van de corrector. Vooral omdat de
corrector niet louter verbetert, maar ook marginale toevoegingen heeft geplaatst,
33
die als aanwijzingen voor de voordracht worden geïnterpreteerd. Zulke aanwijzingen
zouden in de netkopie natuurlijk achterwege dienen te blijven. Maar, correcties en
(lees)aanwijzingen zijn niet van elkaar te onderscheiden. Er is geen verschil in de
wijze waarop echte correcties zijn aangebracht en die waarop de tekststructurerende
aanwijzingen zijn geplaatst. Dit zou zeker tot problemen en verwarring leiden bij het
kopiëren: wat moet er nou wel overgenomen worden en wat niet? Wanneer de
situatie zo ligt, lijkt het verstandig om voor de tekst van de Lanceloet terug te grijpen
34
naar de oorspronkelijke legger. Voor de ingevoegde teksten van de netkopie
fungeerde de codex met de Lancelotcompilatie natuurlijk wel als legger, want dat
was op dat moment het enige handschrift waarin de interpolatie van die (aangepaste)
teksten verwezenlijkt was.
Aldus is te verklaren waarom de correcties niet in de netkopie zijn overgenomen.
We moeten de corrector dan ook niet bezien in het licht van de hele compilatie,
maar uitsluitend in dat van het samenstel Lanceloet-Perchevael-Queeste-Arturs
doet. Alleen in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

113
die opbouw was hij actief. Dit standpunt heeft repercussies voor de (vermeende)
35
intenties van de corrector om (ook) aanwijzingen voor de voordracht aan te brengen.
Ik ben nooit echt gelukkig geweest met de zienswijze dat het verduidelijken van een
ondoorzichtige grammaticale en tekstuele structuur typerend voor een
36
voordrachts/voorleessituatie zou moeten zijn. In antwoord hierop tracht Gerritsen
zijn zienswijze dat de corrector voordrachtssignalen aanbrengt, te verdedigen door
op te merken dat ook wanneer de grammaticale structuur duidelijk is, de corrector
37
woorden in de marge zet. Woorden, ‘die de lezer helpt de verzen op de juiste
38
manier te intoneren.’ Let op: hij schrijft niet voorlezer! En hoe moeten wij ons de
veronderstelde voorlezer aan het werk denken, terwijl de correcties ‘soms als
39
ingenieuze cryptogrammen’ ontcijferd moeten worden? Mijns inziens probeert de
corrector (naast fouten verbeteren en dialectische kenmerken veranderen) de
gigantische, nauwelijks gestructureerde tekstmassa te structureren. De corrector
doet dat op twee manieren: hij voegt in de marge woordjes toe als ‘here’, ‘ioncfrouwe’,
‘maer’, ‘want’, ‘ay’, ‘al’, ‘ja’ enz.; en hij voegt tekentjes toe als de tiroonse et-nota en
één of meer puntjes. De tiroonse et-nota (dat er meestal uitziet als een 7 met een
dwarsstreepje; hier in de LC heeft het de vorm van een z met een dwarsstreepje)
kan gelezen worden als ende, maar kan ook als structurerend tekentje opgevat
worden dat op hetzelfde ‘begripsniveau’ als het voegwoord staat, maar niet gelezen
40
wordt. Het staat dan op hetzelfde paratekstuele niveau als het paragraafteken, dat
ook niet hardop voorgelezen wordt, maar wel de tekst structureert. Zo kunnen we
ook de puntjes opvatten. De tekststructurering krijgt dan verschillende niveaus: de
tweekleurige hoofdinitiaal met penwerk (aan het begin van een boek); de eenkleurige
initialen die binnen het boek structuur (van kapittels) aanbrengen; de paragraaftekens
(binnen de kapittels) en tenslotte de tiroonse et-nota's en (mogelijk nog een niveau
lager) de puntjes. We hebben dan, denk ik, te maken met een experiment om op
41
vier of vijf niveaus een verstekst ‘typografisch’ te structureren. (Het is veel
eenvoudiger om prozateksten ‘typografisch’ te structureren.) De marginale woordjes
geven daarnaast niet zo zeer een typografische, maar veeleer een tekstuele
structuur. Een duidelijker structuur houdt natuurlijk automatisch een betere
leesbaarheid in. Vandaar dat de relatie met een voorlees/voordrachtssituatie gelegd
wordt, maar mijns inziens ten onrechte. Blijkbaar is het experiment mislukt, want
het is niet doorgezet. Hoe het zij, in het concept van de eigenlijke Lancelotcompilatie
speelt de corrector geen rol. Op het moment dat besloten was het samenstel
Lanceloet-Perchevael-Queeste-Arturs doet door middel van andere teksten drastisch
uit te breiden, gaat de corrector af door een zijdeur om niet meer terug te keren.
We kunnen slechts gissen over wat de precieze bedoeling van of opdracht aan
de corrector was. Zeker is dat, wat de bedoeling of opdracht ook was, die nimmer
gerealiseerd is. De corrector heeft zijn taak niet ten einde gebracht en zijn werk is
daardoor in de praktijk nooit effectief geweest. Het vóórkomen van zoveel correcties
doet echter vermoeden dat het van meet af aan in de bedoeling gelegen moet
hebben het handschrift met Lanceloet-Perchevael-Queeste-Arturs doet als legger
te gebruiken. Daar wijst ook het experimentele karakter van de structurering en de
weinig subtiele manier van corrigeren op: in inkt (in plaats van het verwijderbare
stift), met gebruikmaking van een betrekkelijk brede, soms zelfs slecht versneden
pen, vaak ook inter-
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liniair. Alleen al de grofheid van uitvoering toont aan dat het niet in de bedoeling lag
de correcties in dit handschrift te verwerken (d.m.v. uitraderen van de fouten, het
geven van de goede lezingen en het ‘uitgummen’ van de marginale verbeteringen
van de corrector). Mutatis mutandis geldt dit ook voor de structurerende aanwijzingen.
Dit wijst erop dat al in een vroeg stadium (misschien zelfs bij voorbaat, maar in ieder
geval vóór de correctiefase) moet hebben vastgestaan dat de codex als
voorbeeldhandschrift moest dienen. Die status veranderde niet met het tussenvoegen
van de andere teksten.

De dramatis personae
Nu we nog nauwkeuriger weten wat er codicologisch gebeurd is, moeten we ons
op de personen concentreren die dit allemaal hebben aangericht. De centrale figuur
is de compilator. Besamusca heeft aannemelijk gemaakt dat de compilator dezelfde
42
is als kopiist B. Tussen de coulissen speelt Lodewijk van Velthem een belangrijke
rol. De andere personen, te weten de corrector en vooral de overige kopiisten,
spelen slechts betrekkelijk bescheiden bijrollen.
Dat Velthem achter de schermen aanwezig is, weten we uitsluitend doordat kopiist
B, de compilator, de aantekening ‘Hier indet boec van lancelote dat heren lodewijcs
es van velthem’ op het laatste blad van de codex opgetekend heeft. Deze notitie
43
roept allerlei problemen op rond de precieze betekenis ervan. Voorlopig laten we
deze kwestie rusten; in het vervolg van het betoog lost de problematiek rond de
aantekening zich vanzelf op. Waar we van uitgaan, is dat Velthem op z'n minst een
rol speelde bij de uitbreiding van de codex tot compilatie - dat wordt ook algemeen
aangenomen. Maar welke rol dat was, staat nog niet vast. Ik beschouw hem
vooralsnog als de man achter de schermen.
Minder onduidelijk is het optreden van de compilator. Deze figuur handelt dermate
op de voorgrond, dat we vrijwel met een solo-voorstelling te maken hebben. We
zien hem tekeergaan, jonglerend met katernen en bladen, in rap tempo teksten
producerend, die hij vloeiend met elkaar verbindt, hier tekst uitkrabbend, daar regels
bijverzinnend, zonder de verhaaldraden uit het oog te verliezen. Hij lijkt de regie in
handen te hebben. Maar heeft hij die ook? Is het niet de man achter de schermen
die de voorstelling stuurt? Laten we de vertoning nader analyseren. Er is een aantal
belangrijke beslismomenten, waarop de compilator weldoordachte keuzes moet
maken. Heeft de compilator daarbij steeds ruggespraak gehouden met de man op
de achtergrond, of had hij een zekere mate van vrijheid? Al voordat er sprake was
van een grote compilatie, is voor de combinatie Lanceloet-Queeste-Arturs doet
besloten een nieuw beginpunt voor de tweede band aan te nemen. Dit soort
veranderingen kan heel goed in overleg met Velthem, de man op de achtergrond,
gemaakt zijn. Maar ze kunnen evengoed eigen keuzes van de compilator geweest
zijn: hij was degene die zorg droeg voor de technische kant van de vervaardiging
van de codex. Dit geldt ook voor de latere, hernieuwde tweedeling, toen de bijteksten
ingevoegd waren. Op hetzelfde beslisniveau (compilator, Velthem of beiden) ligt
het omschakelen naar een hoger regeltal ter voorbereiding van een beoogde
netkopie: niet een kopie met ca. 60
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rr./kol. maar een met ca. 66 rr./kol. Daarentegen was de herstructurering van de
aangetaste katernen tot in potentie volwaardige quinionen een zaak die uitsluitend
de compilator/kopiist aanging. Dat was in beginsel een louter technische
kopiistenkwestie. Hoewel? Dan moet hij ook degene geweest zijn die de teksten
zodanig manipuleerde dat ze exact uitkwamen op het punt dat ze de aangetaste
44
katernen tot volwaardige quinionen zouden aanvullen.
Want - en nu komen we op een wel zeer cruciaal punt - de in te voegen teksten
werden niet zomaar geïnterpoleerd. De teksten vóór de Queeste moesten zo bewerkt
worden dat ook de al bestaande, gemutileerde katernen exact opgevuld werden tot
quinionen met ca. 60 rr./kol. Maar nadat het besluit gevallen was nog een aantal
teksten ná de Queeste in te voegen (waardoor de netkopie, om niet al te dik te
worden, beter een hoger aantal regels per kolom kon hebben) moesten de in te
voegen teksten passen in een codex met ca. 66 rr./kol. Hier komen boektechniek
en editietechniek samen. Hoe bewerk je bijvoorbeeld een tekst zo, dat je uitkomt
op het beoogde aantal bladen (zodat de katernbouw kloppend blijft) en het beoogde
aantal regels per kolom, daarbij rekening houdend met de verhaallijnen binnen de
bewerkte roman zelf èn met die binnen het geheel van de compilatie? Welke
episodes laat je weg bij het inkorten van de teksten, welke kun je behouden en hoe
moeten die eventueel aangepast worden? En vooral: wie beslist dat? Het komt mij
voor dat in ieder geval de verhaaltechnische kant in handen was van de man achter
de schermen, Lodewijk van Velthem. Hij bepaalde welke teksten ingevoegd moesten
worden en hun volgorde; hij bepaalde de manier van inkorten; hij had de autoriteit
de teksten zo te redigeren als hij ze in het boek wilde hebben. Hiervan uitgaande
lijkt het mij dat Velthem de te interpoleren teksten zelf in de gewenste vorm
opschreef. Hij zal toch niet mondeling aan een compilator meegedeeld hebben
welke teksten hij in die en die bepaalde volgorde wilde hebben en welke passages
er in ieder geval in moesten en welke (eventueel, bij ruimtegebrek?) weggelaten
mochten worden, waar en hoe de teksten aangepast moesten/konden worden en
waar de compilator op moest letten om de verhaaldraden en de chronologie in de
gaten te houden? Wanneer teksten op een wijze gemanipuleerd worden zoals hier
in de Lancelotcompilatie gebeurd is, dan is elke intermediair te veel. Mijns inziens
componeerde Velthem die teksten dus zelf.
Maar leverde Velthem die bewerkte teksten op een kladje in bij de compilator?
Het lijkt mij dat je, als je je toch al zo diepgaand bemoeit met de boektechnische en
tekstinhoudelijke gang van zaken, die teksten meteen al op het juiste formaat zult
toeleveren. Niet alleen in de juiste lengte, maar ook in dezelfde mise-en-page als
de hoofdcodex - in drie kolommen met ca. 60 rr./kol. - en daar waar nodig rekening
houdend met de folia die verminkte katernen moesten aanvullen tot quinionen en
op een gegeven moment ook rekening houdend met een netkopie in ca. 66 rr./kol.
Als er dan alsnog iets fout dreigt te gaan, kun je onmiddellijk bijsturen. Met andere
woorden, Velthem maakte (dit gedeelte van) de codex. De consequentie van deze
gedachtengang is dat Velthem en de compilator samenvallen.
Maar wat als we nu trachten deze voorstelling van zaken te falsifiëren door Velthem
zo lang mogelijk buiten beeld te houden? Als we er minstens vanuit gaan dat Velthem
en de compilator niet dezelfde personen waren? De compilator werkte dan geheel
onafhankelijk van Velthem. In dat geval is de ingewikkelde genese van LC,
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zoals ik die hier en elders geschetst heb, geheel op conto van de compilator te
schrijven. Hij vond en bewerkte de in te voegen romans naar eigen inzicht. Velthem
had daar dan absoluut geen bemoeienis mee. Daaruit volgt dat Velthem het
handschrift pas na voltooiing in zijn bezit gekregen moet hebben. Want de notitie
aan het slot van de codex is nu automatisch een bezittersaantekening geworden.
Een andere betekenis kan die aantekening in deze gedachtengang niet hebben.
Velthem ontving het handschrift uit handen van de compilator: die schrijft die notitie
immers nog in het boek. We stuiten nu op een aantal ongerijmdheden. In de
paragraaf over de corrector heb ik betoogd dat van het handschrift al in een vroeg
stadium (misschien zelfs bij voorbaat, maar in ieder geval vóór de correctiefase)
moet hebben vastgestaan dat hij als voorbeeldhandschrift moest dienen. Nu is het
natuurlijk mogelijk dat een voorbeeldhandschrift weggegeven of verkocht wordt,
maar het ligt niet voor de hand. Een dergelijke codex houd je zelf, al was het maar
om die nog eens te gebruiken voor een (tweede) netkopie. Ook de slechte kwaliteit
van het perkament wijst in die richting: handschriften op dergelijk inferieur materiaal
zijn a priori niet voor anderen bestemd. We mogen er dan van uitgaan dat de codex
in bezit was van de compilator. De combinatie voorbeeldhandschrift en
bezittersaantekening wijst er nu eveneens op dat de compilator en de bezitter
samenvallen. Waaruit volgt dat de compilator Lodewijk van Velthem was.
Maar laten we nog steeds proberen Velthem buiten beeld te houden. Stel nu dat
de aantekening is aangebracht toen de codex nog in de oorspronkelijke samenstelling
Lanceloet-(Perchevael)-Queeste-Arturs doet was (niets wijst erop dat zoiets niet
mogelijk is), dan moet het handschrift in die beknopte samenstelling Velthems
eigendom geworden zijn. Want ook in dit geval is de aantekening een bezittersmerk.
Anders heeft het geen zin die notitie op te nemen. Maar dan moet de compilator
het handschrift op een gegeven moment van Velthem teruggekregen hebben om
de andere teksten in te voegen en daarna weer geretourneerd aan de rechtmatige
eigenaar. Waarom? Waarom voegde Velthem die teksten niet zelf in? En wel op de
hierboven geschetste manier, door in de juiste mise-en-page, met het juiste regeltal
en op het juiste aantal folia de juiste tekst aan te leveren? Hij was ten slotte een
45
ervaren auteur (en daarmee tevens kopiist). Als hij in deze situatie een uitgebreide
compilatie gewild had, dan had hij dat redelijkerwijs zelf gedaan. Juist omdat de
precieze inpassing van de toegevoegde teksten geen intermediair veelt. Ook deze
gedachtengang leidt tot de aanname dat de compilator en Velthem één en dezelfde
geweest moeten zijn: omdat de compilatiewerkzaamheden samenvallen met het
werk dat Velthem gedaan zou hebben.
Blijft over - nog steeds Velthem buiten beeld houdend - dat de bezittersaantekening
is aangebracht toen alle andere teksten (ook de later ingevoegde Ridder metter
mouwen) in LC geïncorporeerd waren. Dit zou betekenen dat Velthem pas de hand
op LC wist te leggen nadat ook de netkopie gemaakt was: de compilator moet
immers LC gebruikt hebben om de netkopie te vervaardigen. Al die tijd zou Velthem
zich niet bemoeid hebben met de voortgang van het werk. Hij hoefde er zelfs geen
weet van gehad te hebben dat er in zijn omgeving een dergelijk tekstencomplex op
schrift gesteld werd. Pas in een later stadium, nadat ook de netkopie gemaakt was,
zou hij (toevallig?) bij de compilator het kladhandschrift tegengekomen zijn en van
hem
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overgenomen hebben. De corrector schrijft er dan nog wel even de
bezittersaantekening in. Maar het zou in deze omstandigheden logischer zijn als
Velthem zelf zijn bezittersmerk aanbracht. En op wiens instigatie zou de compilator
dan bijvoorbeeld de aanpassing aangaande de strijd tegen de Romeinen in Arturs
46
doet aangebracht hebben? Algemeen wordt aangenomen dat Velthem het brein
daarachter is. Aldus komen we weer op ons uitgangspunt terug: al in de
samenstelling Lanceloet-(Perchevael)-Queeste-Arturs doet was Velthem op enigerlei
47
wijze bij de totstandkoming betrokken. Maar dat weerspreekt de aanname dat hij
pas nà voltooiing van LC op de hoogte komt van het bestaan van het handschrift.
Overigens is hier een zwakke stee in de argumentatie: men neemt wel aan dat
Velthem verantwoordelijk is voor de passage met de strijd tegen de Romeinen, maar
het blijft een onbewijsbare veronderstelling. Dus alleen in dit geval dat Velthem
volstrekt niet wist dat deze codex met deze tekstencombinatie vervaardigd werd en
er daardoor geen bemoeienis mee had, blijven de compilator en Velthem twee
verschillende individuen. Velthem krijgt dan nog wel op een gegeven moment,
wanneer het kladhandschrift zijn taak volbracht heeft, de codex van de compilator
in handen - dat bewijst de bezittersaantekening. Dit is echter een zwakke optie.
Theoretisch is het wel mogelijk Velthem tot na de voltooiing van de compilatie buiten
beeld te houden, maar het is niet reëel, gezien de richting waarin de argumenten
wijzen. Waarom doet de compilator zijn kladhandschrift (dat hij als legger kan
gebruiken) van de hand? Waarom schrijft hij daarbij het bezittersmerk voor Lodewijk
48
van Velthem achterin het boek? Waarom doet Velthem dat zelf niet?
Juist door de status van kladhandschrift van LC en de status van werktekst van
de Lancelotcompilatie is het onmogelijk om de man achter de schermen uit het zicht
te houden. Want vanaf het moment dat Velthem daadwerkelijk meedoet, is het
onontkoombaar dat hij een rol gespeeld heeft bij de vervaardiging. Hij bepaalde dan
vrijwel zeker het concept van de Lancelotcompilatie. Maar dan komt het hele
ingewikkelde en subtiele samenstel van beslismomenten (waar kan ik welke teksten
dusdanig aanpassen dat ze precies passen in een bepaald aantal folia en zonder
dat de verhaaldraden doodlopen) om de hoek kijken, waarvoor ik hierboven al heb
laten zien dat die maar tot één conclusie kunnen leiden: Velthem was zelf de
bewerker, schrijver en invoeger van de geïncorporeerde romans. Bijgevolg zijn
Velthem en de compilator één en dezelfde figuur.
Hoe we ook proberen, het is in feite onmogelijk Velthem achter de schermen te
houden. Hij blijft zich op de voorgrond dringen. Eenmaal op het voortoneel speelt
hij ook de hoofdrol. De te nemen beslissingen en de practische uitvoering van de
gemaakte keuzes laten geen delegering van de taken toe. Samenwerking zou hier
averechts werken en niet tot het gewenste resultaat leiden, juist omdat er, zowel op
boektechnisch als op tekstueel gebied, ad hoc-beslissingen genomen moesten
worden. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de compilator niet alleen te
identificeren is met kopiist B, maar dat kopiist B ook nog eens Lodewijk van Velthem
blijkt te zijn. Met andere woorden: we hebben - althans wat betreft de gedeelten die
kopiist B geschreven heeft - te maken met een autograaf van Lodewijk van Velthem.
Kortom: de compilator heeft inderdaad de regie in eigen handen, want de compilator
is ook de man achter de schermen die de voorstelling stuurt.
Hiermee zijn de dramatis personae van dit ‘abel spel van Lancelot’ bekend: er
was één
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hoofdrolspeler, Lodewijk van Velthem, die de driedubbelrol van hoofdkopiist (kopiist
B), compilator en bezitter van het handschrift speelde, er waren vier kleine bijrollen
voor de overige kopiisten (vijf als we de kopiist van het Haagse fragment meetellen)
en de rol van de nar was weggelegd voor de corrector: hij zet ons steeds op het
49
verkeerde been.

De aftiteling
Nu is het een stuk makkelijker om de aantekening ‘hier indet boec van lancelote dat
heren lodewijcs es van velthem’ na het slot van de tekst te duiden: alle mogelijke
scenario's wijzen erop dat de notitie in ieder geval wil zeggen dat Velthem de
eigenaar geweest moet zijn. De aantekening blijkt dus in ieder geval een
bezittersmerk. Maar in welk stadium in de genese van de codex is de notitie
aangebracht? Nu we zoveel meer weten over de genese van het handschrift moeten
we ons afvragen of de aantekening al betrekking kan hebben op de codex in de
oorspronkelijke, niet uitgebreide samenstelling
Lanceloet-(Perchevael)-Queeste-Arturs doet. Het is theoretisch mogelijk. Maar de
term ‘boec van lancelote’ is dan niet de gebruikelijke naam om de trilogie mee aan
te duiden. Hierboven heb ik al beargumenteerd dat de enige reële mogelijkheid is
dat de aantekening pas bij voltooiing van de compilatie aangebracht is.
Ik heb hierboven de mogelijkheid geopperd dat er wellicht twee
compilatiehandschriften bestaan hebben, één kladexemplaar en één netexemplaar.
Het kladexemplaar werd door Velthem gehouden om eventueel nog meer kopieën
te kunnen maken. In zulke omstandigheden is het handig het ene exemplaar te
onderscheiden van het andere en aan te tekenen dat het (al) aan iemand toebehoort.
Vooral wanneer het kopiëren van het voorbeeldhandschrift - dat dan als legger
50
fungeert - aan andere kopiisten uitbesteed wordt.
51
M. Joye wil echter in de notitie geen bezittersaantekening zien, maar een colofon.
Hij probeert aan te tonen dat de notitie uitsluitend wil zeggen dat Lodewijk van
Velthem ‘op de een of andere manier bij de totstandkoming van de compilatie
52
betrokken geweest is’ en wel als samenvoeger en bewerker. Joye wijst elke
suggestie van de hand als zou de notitie wel een bezittersaantekening zijn. Het blijkt
nu dat beide interpretaties valide zijn, omdat Velthem zowel compilator en schrijver
als eigenaar van de codex was. Het argument van Joye dat Velthem zijn eventuele
vertaal- of bewerkingswerkzaamheden wel in een proloog of epiloog kenbaar
gemaakt zou hebben, maar dat niet gedaan heeft, snijdt geen hout omdat we de
53
hoofdproloog niet kennen, die in de verloren gegane eerste band gestaan heeft.

Besluit
Nu we menen te weten dat kopiist B te vereenzelvigen is met Lodewijk van Velthem,
vallen meer kwesties op hun plaats. Bijvoorbeeld het feit dat enkele van de andere
kopiisten de hulp van kopiist B inroepen, wanneer zij in moeilijkheden komen (fol.
47Vc t/m 50R in het pars van kopiist A - waar mogelijk zelfs drie oorspronkelijke
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folia door B zijn vervangen; in zowel de eerste kolom van fol. 63R als in die van 63V
54
in het pars van kopiist C; fol. 87R in het pars van kopiist D). En dat kopiist B aan
kopiist E de opdracht geeft diens laatste katern af te ronden op een bepaald punt
in de tekst, waardoor die genoodzaakt is meer dan het geplande aantal regels op
55
f. 98V te schrijven. Dat de bezittersaantekening van Velthem in de hand van kopiist
B is, leidt nu ook niet meer tot kronkelige redeneringen: hij schreef die zelf in zijn
eigen boek. Aangezien de codex al in de samenstelling
Lanceloet-(Perchevael)-Queeste-Arturs doet vrijwel geheel in Velthems hand
geschreven is, kunnen we ervan uitgaan dat het handschrift ook toen al zijn eigendom
was. Hij kon dus - als bezitter van die codex - al de latere gewaagde operaties
uitvoeren, zonder dat hij daarover verantwoording hoefde af te leggen. De inferieure
kwaliteit van het perkament wordt ook verklaard door uit te gaan van een voor
persoonlijk gebruik vervaardigde codex.
Nog eenmaal wil ik terugkeren naar de corrector. Wie was deze intrigerende
figuur, die de teksten Lanceloet-Perchevael-Queeste-Arturs doet zonder
56
voorbeeldhandschrift kon corrigeren? Hij blijkt behoorlijk goed op de hoogte van
57
de Artur-literatuur. Hij verandert typisch Vlaamse spellingwijzes in meer Brabants
58
dialect. Kortom, een ruim belezen Brabander. Aannemende dat LC in Antwerpen
vervaardigd is (wat eigenlijk nog helemaal niet zeker is), wie zou dan rond 1320 in
aanmerking kunnen komen? Veel keus zal er niet geweest zijn. Elders heb ik al
eens gesuggereerd dat er in Antwerpen meerdere samenwerkingsverbanden van
kopiisten waren: één rond de figuur van Lodewijk van Velthem en één rond (mogelijk)
59
Jan van Boendale. Er zullen in dat geval zeker contacten tussen deze
werkverbanden bestaan hebben. Maar het is ook goed mogelijk dat er slechts één
samenwerkingsverband was. Deze voorstelling van zaken past binnen het concept
van boekproductie dat ik in algemener verband uit de doeken heb gedaan: er kon
‘uit een groep zelfstandige neringdoenden een ad hoc organisatiestructuur gevormd
worden’ en ‘We kunnen de gang van zaken het beste omschrijven als een groep(je)
60
kleine zelfstandigen die, indien nodig, als team konden opereren.’ In plaats van
een splitsing in een kring rond Velthem en een kring rond Boendale, hebben we
dan één (potentieel) werkverband waarin zowel Velthem als Boendale figureerden.
Is het dan te gewaagd om achter de corrector die tweede Antwerpse literator te
61
zoeken? Het verdient op z'n minst nader onderzoek.
We kunnen besluiten met de vaststelling dat de status van LC was: werkexemplaar,
gedeeltelijk legger en, voor zover geschreven door kopiist B, autograaf van Lodewijk
van Velthem. De status van het handschrift waaruit het Brusselse en Haagse
fragment afkomstig zijn, was waarschijnlijk netkopie. In theorie is het mogelijk dat
de codex waaruit die fragmenten afkomstig zijn, een afschrift was van de netkopie.
Maar het is niet erg waarschijnlijk dat er tussen LC en die tweede codex nog een
tussenfase geweest is. Of de netkopie ook een dedicatie-exemplaar was (al of niet
62
voor een Hollandse opdrachtgever, zoals Van Oostrom wil) valt nog te bezien. De
uitvoering en het schrift lijken mij daarvoor te eenvoudig. Anderzijds weten we niet
hoe eenvoudig dedicatie-exemplaren kunnen zijn. Dat heel luxe handschriften doorgaans terecht - als dedicatie-exemplaren beschouwd worden, wil niet zeggen
dat eenvoudig uitgevoerde codices niet als zodanig gefunctioneerd kunnen hebben.
Dat zal dan te maken hebben met de status van de ontvanger. Want reken maar
dat de overhan-
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diging van een dedicatie-exemplaar gepaard ging met een beloning. En de uitvoering
van het geschonken boek zal min of meer in overeenstemming zijn met wat men
63
als beloning kon verwachten. Ook hier zou eens over nagedacht moeten worden.
Tenslotte is de vaststelling dat de Lancelotcompilatie een autograaf is natuurlijk
belangrijk voor teksthistorisch onderzoek. Vooral voor het soort onderzoek dat
Duinhoven voorstaat en dat er a priori van uitgaat dat de auteurstekst toch behoorlijk
64
65
zuiver en foutloos zal zijn geweest. Elders heb ik daar al eens tegen geageerd.
We hebben nu een basis om daar onderzoek naar te doen.

Adres van de auteur: Catsveld 112, NL-2804 BL Gouda.
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Eindnoten:
1 Klein 1990; Klein 1997a.
2 Niet in de laatste plaats door de geleidelijk verschijnende nieuwe editie in de reeks
Middelnederlandse Lancelotromans, maar ook door de daarmee samenhangende publikatie
van Besamusca en Brandsma 1992.
3 Zo spreekt Mantingh 1992 enerzijds over onder andere de ‘overdrachtsvorm van de
Lancelotcompilatie’ [= tekstencomplex] (p. 47) en de ‘auditieve receptie van de Lancelotcompilatie’
[= tekstencomplex] (p. 74), maar anderzijds over de ‘tekstgeleding (...) zoals in de
Lancelotcompilatie’ [= codex] (p. 47), ‘de Lancelotcompilatie als leeshandschrift’ [= codex] (p.
49) en - binnen één zin - ‘De ingrijpende structurele wijzigingen die de tekst bij de inpassing in
de Lancelotcompilatie [= codex] in handen van de bewerker heeft ondergaan, vormen (...)
waardevolle gegevens voor het onderzoek naar de overdrachtsvorm van de Lancelotcompilatie.’
[= tekstencomplex] (p. 73).
4 Ik bereid een artikel voor over een codicologische typologie van handschriften en de bijbehorende
terminologie. De term ‘composiethandschrift’ duidt op een kernhandschrift dat door cesuren is
te verdelen in afzonderlijke productie-eenheden. Een kernhandschrift is ruwweg een handschrift
zoals dat bedoeld is opgeleverd te worden; het is dus een eindproduct. Cesuren vallen samen
met katerngrenzen; zulke productie-eenheden zijn dus uit de codex te lichten (maar kunnen, in
het geval van composiethandschriften, niet zelfstandig bestaan: de samenhang - ook de tekstuele
- van het kernhandschrift wordt dan doorbroken).
5 Zie uitgebreid over de genese Klein 1990, p. 538-539 en Klein 1997a.
6 Klein 1997a, p. 104. Zie ook Oppenhuis 1996, p. 359.
7 Eén regel per kolom méér is 3 rr./pag. meer, is 6 rr./fol. meer, is in een quinio 60 rr.
8 De tekst had ook minder verkort kunnen worden, zodat hij in twee quinionen paste.
9 Het is goed mogelijk dat hierbij wat regels extra nodig waren, zodat we nu op het wat hoge
gemiddelde van 67 rr./kol. komen, wanneer de Ridder metter Mouwen in zijn huidige lengte niet
op elf folia, maar in een quinio geschreven zou zijn.
10 Zie voor sequentieel en parallel kopiëren: Klein 1990, p. 532-534.
11 Er zijn aanwijzingen dat men aanvankelijk de Wrake op dezelfde fysieke manier als de Perchevael
in het geheel wilde integreren. De directe aansluiting op de Queeste geeft die indruk. De
veranderde opzet van de netkopie heeft mogelijk mede tot gevolg gehad dat men in het vervolg
afzag van het aanbrengen van de in het begin van de Wrake nog ingevulde (en op de Queeste
aansluitende) kapittelnummering. Er is een cesuur tussen het begin van de Wrake en de rest
van die tekst. Vóór die cesuur zijn de kapittels genummerd, erna niet meer.
12 De extra 6 rr./kol. betekent per quinio een winst van 360 rr.; dat is per tien quinionen een winst
van een heel katern in vergelijking met quinionen à 60 rr./kol. Zie voor de relatie tekstlengte en
aantal katernen: Klein 1995a, m.n. p. 22.
13 Draak 1954, p. 4-5.
14 Draak 1954, p. 4.
15 Draak 1954, p. 4 en 5.
16 Draak 1954, p. 5.
17 Volgen we de oorspronkelijke Oudfranse verdeling, dan zou de Lanceloet ca. 5.500 regels later
beginnen en dus in totaal ongeveer 32.500 verzen geteld hebben (nl. ca. 38.000 minus ca. 5.500
verzen; in dat geval zou de eerste band ca. 67.000 verzen geteld hebben (namelijk ca. 62.000
plus ca. 5.500 verzen). Zo krijgen we inderdaad een verdeling van ongeveer 2/3 deel van de
Lanceloet in de eerste band en ongeveer 1/3 deel in de tweede band. (Ik rond hier en daar af
op hele duizendtallen: we weten de exacte regeltallen natuurlijk niet; het gaat erom of de
verhoudingen min of meer kloppen.) Trouwens, als ca. 32.500 verzen 1/3 van de tekst is, dan
is ca. 65.000 verzen 2/3 van de tekst. Besamusca komt, via een berekening door middel van
het pagina-aantal in de editie-Sommer, op omstreeks 57.500 verzen voor de eerste band:
Besamusca en Gerritsen 1997, p. 12-13.
18 Draak 1976.
19 43 folia in drie kolommen met 66 rr./kol. is 17.028 rr.
20 Klein 1997a, p. 89-90.
21 Brandsma 1992a. Vers 10.741 vormt het beginpunt van diens editie.
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22 De huidige proloog zal bij deze verandering naar dit nieuwe beginpunt verplaatst zijn en eventueel
aangepast.
23 In de Lancelotcompilatie zoals die bewaard is, had de Lanceloet ca. 38.000 verzen wanneer we
de drie verloren folia meetellen. Trekken we van dit aantal de 10.740 regels af vóór het nieuwe
beginpunt, dan houden we 27.260 over.
24 Het is mogelijk dat de legger voor de Ridder metter mouwen pas beschikbaar kwam toen men
bezig was de netkopie van de rest van de compilatie te maken. De tekst is toen in de netkopie
opgenomen, en separaat werd ook een kopie gemaakt voor LC.
25 In het vervolg ga ik er stilzwijgend van uit dat ook het Brusselse fragment behoord heeft tot die
netkopie.
26 In verband hiermee richt ik de aandacht op de verzentellingen aan het slot van (sommige)
katernen. Hoewel er maar enkele geheel of reconstrueerbaar bewaard zijn gebleven, denk ik
dat ze aangebracht zijn met het oog op de latere netkopie. Het was een methode om de
tekst(lengte) te sturen en aldus te controleren of de beoogde opbouw nog te realiseren was.
Helaas zijn de meeste verzentellingen afgesneden, zodat dit idee niet verifieerbaar is.
27 Van Oostrom 1996, p. 238.
28 O.a. Van Oostrom 1982, p. 36-37; Besamusca 1991, p. 180.
29 Dit is een constatering waarmee veel meer rekening gehouden dient te worden, maar die men
zelden als argument tegenkomt. Een opmerking in die richting: Wattenbach 1958, p. 308: ‘Man
brauchte das immer schadhaft gewordene, oft löcherige Pergament vorzüglich zu Concepten’.
Vgl. ook een opmerking in De vijfhonderdste Verjaring van de boekdrukkunst, in de beschrijving
van catalogusnummer 20 op p. 34-35 en de bijbehorende noot 2, waaruit is op te maken dat
goede kwaliteit perkament voor de verkoop was en kwalitatief minder perkament derhalve voor
eigen gebruik.
30 Draak 1976, p. 30-32.
31 Het Brusselse fragment is van de hand van kopiist B; het Haagse fragment werd vroeger ook
toegeschreven aan kopiist B, maar dat is niet het geval; het is ook niet door een van de andere
compilatie-kopiisten geschreven. Zie hierover al Duinhoven 1973, p. 179, nt. 10.
32 Draak 1976, p. 31-32.
33 Zie voor de werkzaamheden van de corrector ook Besamusca en Gerritsen 1997, p. 19-22 en
p.28-33.
34 Mogelijk zijn ook de Queeste en Arturs doet in beide compilatie-handschriften overgeschreven
uit dezelfde legger. Die legger bevatte mogelijk een 13e eeuwse Vlaamse vertaling. Vgl.
Besamusca 1991; Janssens 1992. Ook Croenen en Janssens 1994, p. 124-125: ‘Het fragment
[van Arturs doet, JWK] toont bijgevolg aan dat op het eind van de 13de eeuw een onbekende
Vlaamse dichter de hele Lancelottrilogie heeft vertaald. Het bevestigt bovendien de hypothese
dat de compilator/kopiist B deze vertaling als uitgangspunt heeft gebruikt voor de samenstelling
van de LC en dat hij deze vertaling lichtjes heeft aangepast.’
35 Zie voor de voordrachtsindicaties Gerritsen 1976 en Gerritsen 1996.
36 Vgl. Klein 1995a, p. 27.
37 Gerritsen 1996, p. 55, nt. 9. Overigens is er sprake van een misverstand: Gerritsen heeft mijn
term ‘ondoorzichtige grammaticale structuur’ opgevat als een syntactische structuur, waarvan
de grammatica ondoorzichtig is. Ik bedoel echter vooral een tekst (opgevat als een grammaticaal
bouwwerk), die (typografisch) zo ongestructureerd is neergeschreven dat de kleinere
tekstonderdelen niet meer (goed) te onderscheiden zijn.
38 Gerritsen 1996, p. 49.
39 Gerritsen 1996, p. 49.
40 Vgl. ook Gerritsen 1996, p. 52.
41 De tekstgeleding van kopiist A is afwijkend van de andere kopiisten: daar waar de andere
kopiisten paragraaftekens plaatsen, gebruikt A een tweeregelige initiaal. Naar mijn idee heeft
kopiist A de tekstgeleding uit de Vlaamse legger overgenomen. Deze gedachte is niet te vinden
in Mantingh 1992, die toch de tekstgeleding in LC bekeken heeft. Wel geeft hij (p. 61, nt. 47)
een suggestie van F. Brandsma, dat mogelijk ‘de indeling van A teruggaat op de tekstgeleding
in Oudfranse handschriften’.
42 Besamusca 1991, p. 175-179. Later lijkt hij hieromtrent minder stellig: Besamusca en Gerritsen
1997, p. 17-18.
43 Zie hierover Joye 1986 en Joye 1996, p. 172-176. Zie verder de paragraaf ‘De aftiteling’ hieronder.
44 Er zijn ook minder belangrijke beslissingen te nemen, waaronder het sturen van de andere
kopiisten (vooral bij het slot van kopiist E). Deze laat ik hier buiten beschouwing.
45 Het argument van Besamusca dat de ‘twee professies - literator en boekproducent - (...) zo
wezenlijk verschillend [lijken] dat het moeilijk voorstelbaar is dat Velthem professioneel (ook)
als afschrijver werkzaam geweest zou zijn’ (Besamusca en Gerritsen 1997, p. 19) lijkt mij voor
de middeleeuwen nog niet opgaan.
46 Zie hierover Gerritsen 1970.
47 Vgl. ook Croenen en Janssens 1994, p. 114.
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48 Gerritsen ziet in de persoon van de corrector Lodewijk van Velthem; zie Gerritsen 1996, p. 53
en Besamusca en Gerritsen 1997, p. 20-21. Dan zou Velthem de codex wel gecorrigeerd hebben,
maar niet zijn bezittersmerk erin geschreven hebben. Zie echter noot 56 hieronder.
49 Maar of zijn rol hiermee uitgespeeld is, is een tweede: misschien heeft de corrector Velthem
erop geattendeerd dat het beginkatern van de Queeste geen quinio meer was, hetgeen vervolgens
geleid heeft tot invoeging van de Moriaen om die onregelmatigheid te herstellen. Met andere
woorden, misschien is de corrector degene geweest die de boel op gang gebracht heeft.
50 Overigens moet men nu niet denken dat LC een scriptoriumexemplaar geweest is. Het is een
goeddeels autografe codex die als legger voor een netkopie kon fungeren en vermoedelijk heeft
gefungeerd. Het handschrift zelf bleef privé-bezit van een privé-persoon.
51 Joye 1986 en Joye 1996, p.172-176. Het latere artikel brengt in wezen geen nieuwe argumenten.
52 Joye 1986, p. 193-195.
53 Vgl. Joye 1986, p. 193.
54 Zie Klein 1997a: schema 1 op p. 54.
55 Zie Klein 1997a: schema 1 op p. 54.
56 Zie Draak 1976, p. 31. Het zal duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met Gerritsens idee dat de
corrector Lodewijk van Velthem zou zijn: Gerritsen 1992 en Gerritsen 1996.
57 Vgl. Brandsma 1992b, p. 110.
58 Vgl. Gerritsen 1976, p. 49.
59 Klein 1995b, p. 10.
60 Klein 1995a, citaten op p. 9, resp. p. 11.
61 W. Kuiper suggereert dat Jan van Boendale de corrector geweest is van de Ferguut (Kuiper
1989, p. 72). Maar de hand van de corrector van de Lancelotcompilatie is een andere dan die
van de Ferguut. Boendale kan dus nooit beide codices gecorrigeerd hebben (àls hij al als corrector
opgetreden heeft).
62 Van Oostrom 1982, p. 37.
63 Wat ook nog een intrigerende vraag blijft is: wat was de oorspronkelijke tekst op de
palimpsestbladen die Velthem hier en daar gebruikt heeft? Deze folia komen uit een kleiner
formaat, namelijk een tweekolommig, handschrift met een Middelnederlandse vers- tekst. Het
betreft de fol. 132, 139, 142, 218, 152, 156, 157, 205, 213, 216, 223, 226 (vgl. thans Klein 1997a,
p. 54). Hier en daar heb ik wat (delen van) woorden kunnen ontcijferen (Klein 1997a, p. 55, nt.
9). Maar de condities in de Koninklijke Bibliotheek om met UV-licht te werken zijn zo erbarmelijk
dat er uit wat ik heb kunnen ontcijferen niets zinnigs is op te maken. Ik weet zeker dat er onder
betere omstandigheden meer samenhangende tekstgehelen te achterhalen zullen zijn. Zou het
dan ook een tekst betreffen die we in verband met Velthem kunnen brengen? Of met Boendale?
64 Duinhoven 1975, p. 18-19.
65 Klein 1997b, p. 237.
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Hans Kienhorst
Fragment van een onbekende Middelnederlandse ridderroman
over Willem van Oringen
Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch b. 2, fol. 6
Abstract - In this article a new fragment of an unknown Middle Dutch chivalric poem
is edited. The fragment, owned by the Bodleian Library at Oxford, is a slip of
parchment from a fourteenth-century Flemish manuscript. It contains on each side
29 incomplete verses. The names of ‘Willem’ and ‘Oringen’ are mentioned, and the
fierce battle at Arles is brought up. The fragment therefore probably belongs to a
poem about the legendary hero William of Orange and his struggles against the
Saracen invaders in southern France as described in the Chanson de Guillaume
d'Orange and in poems from the extensive Cycle de Guillaume. In these chansons
de geste however the famous battlefield is called ‘Larchamp’, ‘Aliscans’ or ‘L'Archant’.
Yet there is a connection between Arles and the epic cycle. As can be read in
Maerlant's Spiegel historiael many of the fallen Christian knights were thought to
have been buried in the vast cemetery near the town of ‘Arleblanke’.

1. Inleiding
Folio 6 van de fragmentenverzameling Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch b. 2 is
een verticaal strookje perkament, met op elke zijde 29 onvolledige verzen uit een
Middelnederlands episch gedicht. De namen Willem en Oringen, en een verwijzing
naar gevechten bij Arles, doen vermoeden dat dit de schaarse restanten zijn van
een gedicht over de grote slag bij Aliscans, zoals die beschreven wordt in het
Chanson de Guillaume d'Orange en in enkele van de chansons de geste uit de
omvangrijke Cycle de Guillaume. Van een rechtstreekse vertaling van een Oudfrans
gedicht lijkt echter geen sprake te zijn.
In dit artikel wordt het Oxfordse fragment uitgegeven. De uitgave wordt
voorafgegaan door een codicologische beschrijving en gevolgd door een korte
1
analyse van de inhoud. Om de tekst enigszins te kunnen plaatsen zal eerst worden
ingegaan op het weinige dat in het Middelnederlands bekend is over een ‘cyclus
van Willem van Oringen’. We vernemen erover bij Jacob van Maerlant, in diens
Spiegel historiael. In concreto is alleen het Gentse Willem van Oringen-fragment
bewaard. Dat bevat de resten van een Middelnederlandse vertaling van de
uitgebreide versie van Le moniage Guillaume.
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2. Maerlant over Willem van Oringen
Het hoofdstuk Tscelden jegen die borderers in de Vierde Partie van de Spiegel
historiael (bk. I, c. 29) onderbreekt het verhaal over Karel de Grote, zoals Maerlant
dat overneemt uit de Speculum historiale van Vincentius van Beauvais. Van de
epische legenden die in dit hoofdstuk gehekeld worden, moeten vooral de chansons
2
de geste over Guillaume d'Orange het ontgelden:
41 Oec sijn some Walsche boeke,
Die werdich sijn grotere vloeke,
Die van Willemme van Oringen
3
Grote sterke ystorien singen,
45 Ende wilne beter dan Karel maken.

Door deze verhalen ontstaan misvattingen, bijvoorbeeld bij degenen die de Aliscamps
bezoeken, de uitgestrekte Gallo-Romeinse necropool die aan de zuidoostkant van
Arles gelegen is:
Si wanen die tArleblanke comen,
60 Alsi daer hebben vernomen
Die grave liggende harentare,
Dat van Willems orloghe ware;
Neent! het sijn die hoghe heren,
64 Die te Roncevale bleven met eeren.

Met de verzen 63-64 wordt verwezen naar het hoofdstuk Roelants uutfaert enten
andre, waar al sprake is van dit beroemde kerkhof tArleblanken...Int velt dat hiet
4
Aysijs [lees Aylijs]. Blijkbaar hoorde dit grafveld tot het referentiekader van Maerlants
publiek. Dat kan deze plaats gekend hebben van een van de pelgrimsroutes naar
Santiago de Compostella. Voor de bedevaartgangers die langs de Via Egidiana (de
route via Saint-Gilles-du-Gard) trokken, was Arles, gelegen aan de monding van de
Rhône, een belangrijke halteplaats. De Latijnse Gids voor de pelgrim, die onderdeel
vormt van het twaalfde-eeuwse Liber sancti Jacobi, adviseert hun, in het hoofdstuk
De corporibus sanctorum, een uitstapje te maken naar de uitgestrekte begraafplaats
juxta Arelatem urbem...qui dicitur Ailiscampis; daar rusten de lichamen van vele
5
heilige martelaren en belijders, die men om voorspraak kan bidden. In de
zogenaamde Kroniek van Turpijn of Pseudo-Turpin, die eveneens deel uitmaakte
6
van het Liber sancti Jacobi en door Vincentius werd opgenomen in zijn Speculum
historiale, krijgt de begraafplaats uitvoerig aandacht: het is een van de twee heilige
kerkhoven waar de helden van Roncevaux begraven liggen; het andere bevindt
7
zich te Bordeaux.
De associatie van het grafveld bij Arles met de ‘oorlog van Willem’ is volgens
Maerlant te wijten aan de invloed van ‘boeken in het Frans’. Wellicht heeft hij daarbij
chansons de geste als La chevalerie Vivien en Aliscans op het oog, die deel uitmaken
van de Cycle de Guillaume. Daar worden de strijdhandelingen tussen de christenen
en Saracenen niet in Spanje - zoals in het Chanson de Guillaume en Foucon de
Candie - maar in de Rhône-delta gesitueerd, globaal het gebied tussen de
Middellandse zee en de ongeveer 50 kilometer boven Arles gelegen stad Orange.
Een belangrijke rol is in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

127
deze strijd weggelegd voor Vivien, kleinzoon van Aymeri van Narbonne en neef van
Guillaume, die op het slagveld de heldendood sterft. Dit slagveld wordt in het
Chanson de Guillaume ‘Larchamp’ genoemd, en in La chevalerie Vivien en Aliscans
8
‘Aliscans’ of ‘l'Archant’, al dan niet met de toevoeging ‘sur mer’. Van de Rhône of
de stad Arles zelf is in de gedichten uit de Cycle echter geen sprake.
Wat de locatie van het slagveld betreft, wijst Jonckbloet op een passage in de
Chevalerie Vivien, waarin de Aliscans wordt beschreven als de plaats waar de
pelgrims op weg naar Jacobus nog met eigen ogen kunnen zien, hoeveel bloed er
9
vloeide op de dag waarop de jonge held in de strijd tegen de Saracenen viel:
Ains puis cel jor que Jhesu-Crist fu nez
Ne fu tel chaples né tel mortalités
Come ce jor, en Aleschans sor mer.
Del sanc des cors fu toz vermeus li prés;
Encor le voient li pelerin assez
Qui à Saint Jaque ont le chemin torné;

In de prozabewerking van La chevalerie Vivien - als onderdeel van een ‘cycle de
Vivien’ - hebben de Franse ridders zich teruggetrokken ‘ou chastel d'Arle qui est
vers celle petite montaigne oultre la plaine d'Arleschant’. Daar worden ze belegerd
10
door een Saraceense invasiemacht onder aanvoering van Desramé. De
begraafplaats Alischanz vinden we met zoveel woorden alleen vermeld in de
Willehalm van Wolfram van Eschenbach, die een zeer vrije bewerking is van het
11
gedicht Aliscans.
Maerlant komt uiteraard te spreken over het historische personage waarnaar de
epische held gemodelleerd is. In meer dan één opzicht was deze Willem immers
een ware geloofsheld:
65 Willem was een rudder goet,
Ende storte menech waerf sijn bloet
Duer Gode; sijnt wart hi hermite.

Wie zijn levensbeschrijving wil lezen wordt vervolgens verwezen naar
Saint-Guilhem-du-Désert, zo'n dertig kilometer ten noordwesten van Montpellier,
een gehucht dat tot in de tiende eeuw Gellone heette. Het is de tweede maal dat
Maerlant een locatie aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella opvoert:
Die lesen wille sine vite,
Te sente Willems, inde wostine,
70 Daer hi dogede meneghe pine,
Ende daer hi heilech es verheven,
Vint hise al van hem bescreven.

De historische Willem (ca. 750-ca. 812) was graaf van Toulouse, en een van de
paladijnen van Karel de Grote. Hij stierf in het door hem gestichte klooster te Gellone,
gelegen vlakbij de abdij van Aniane. Als krijgsheer had deze Guillaume de Toulouse
een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van de zuidelijke grensgebieden van
het Karolingische rijk tegen de Saracenen uit Spanje. Aan het eind van zijn politie-
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ke carrière trok hij zich terug als monnik, eerst in het klooster van Aniane, daarna
12
in Gellone, waar hij later als heilige werd vereerd.
Omstreeks 1125 werd door de monniken van Saint-Guilhem-du-Désert een Vita
sancti Wilhelmi geschreven, waarin ook een enkele toespeling wordt gemaakt op
de legendarische krijgsverrichtingen van de heilige, in het bijzonder de verovering
13
van Orange op de heidense koning Tibaut. Dat Maerlant met zijn verwijzing naar
het voormalige Gellone de Latijnse Vita voor ogen had, is overigens niet noodzakelijk.
Ook hier verschaft de twaalfde-eeuwse Gids voor de pelgrim ons informatie: degenen
die langs de Via Tolosana (de route over Toulouse) van Parijs naar Zuid-Frankrijk
reizen, wordt van harte aanbevolen naar Saint-Guilhem-du-Désert te gaan, om daar
het lichaam van de gelukzalige belijder Saint Guilhem te bezoeken. Diens curriculum
14
maakt deze kleine omweg meer dan goed:
De allerheiligste St.-Guilhem was een uitstekend legeraanvoerder,
graaf van koning Karel de Grote en zeker niet de minste, want hij was
een bijzonder dapper strijder, zeer bedreven in het voeren van de oorlog.
Volgens de overlevering zou hij de steden Nîmes, Orange en vele andere
door zijn machtige moed aan het christelijk rijk hebben onderworpen. Ook
zou hij een deel van het Kruis des Heren naar de vallei van Gellone
hebben gebracht, in welk dal hij zich als kluizenaar vestigde en waar hij
als belijder van Christus na zijn zalig sterven is begraven en kan worden
vereerd (...).
De vermelding van de veroveringen van Nîmes en Orange doet, evenals bij de
Vita, invloed vermoeden van de chansons de geste. Ze worden beschreven in Le
charroi de Nîmes en La prise d'Orange. Opmerkelijk is in dit verband ook, dat bij de
translatie van de stoffelijke resten van de heilige Guilhem in 1139 de rechterarm in
een aparte, draagbare schrijn geplaatst werd. Ongetwijfeld heeft dit te maken met
diens bijnaam fièrebrace, ‘sterke arm’, die de monniken uit de gedichten van de
15
jongleurs gekend zullen hebben, en waarvan zij nu handig gebruik maakten.
Tegenover de authentieke documentatie uit Saint-Guilhem-du-Désert, die - als
men de passage uit de Spiegel historiael letterlijk neemt - ter plaatse is te
16
raadplegen, plaatst Maerlant nog eens de leugenachtige chansons de geste. Hij
heeft daarbij een specifiek tekstcomplex op het oog:
Die Walsche bouke lieghen van hem,
Die uten Walschen van Haerlem
75 Clays, ver Brechten sone, dichte,
Daer scone worde in sijn ende lichte.

Misschien kende Maerlant de ‘Willem van Oringen’ van Claes van Haarlem uit zijn
17
Voornse periode. Het fragment Gent, UB, 2749,10 bevat vermoedelijk resten van
deze vertaling. Het is een gedeelte van een dubbelblad met 329, deels incomplete,
18
verzen uit Le moniage Guillaume II.

3. De Cycle de Guillaume d'Orange en fragment Gent, UB, 2749,10
Met Walsche bouke doelt Maerlant waarschijnlijk niet op een afzonderlijk Chanson
de
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Guillaume, zoals we dat nog uit één handschrift kennen (met alleen deze tekst),
19
maar op een Middelnederlandse Cycle de Guillaume. In eigenlijke zin worden
hiertoe in het Frans tien of elf chansons de geste gerekend. Vier daarvan - Les
enfances Guillaume, Le couronnement de Louis, Le charroi de Nîmes en Le prise
d'Orange - verhalen de geschiedenis van Willem van zijn eerste heldendaden tot
de bevrijding van de stad Orange. Bij dit laatste wapenfeit wordt hij geholpen door
Orable, de vrouw van Tibaut, de Saraceense bezetter van de stad. De Prise eindigt
met het huwelijk tussen Guillaume en Orable, die bij haar doop de naam Guibourc
heeft gekregen.
Madeleine Tyssens rekent de genoemde vier chansons de geste tot het eerste
deel van de eigenlijke Cycle de Guillaume. Het tweede deel bestaat uit de Enfances
Vivien, Chevalerie Vivien, Aliscans, Bataille Loquifer, Moniage Rainouart en Moniage
20
Guillaume. Soms is aan dit geheel nog het gedicht Foucon de Candie toegevoegd.
Kern van de Cycle de Guillaume is het chanson de geste Aliscans of Bataille
d'Aleschans. Het eerste deel daarvan begint midden in een voor de christenen
hopeloze strijd, waarin Vivien de dood vindt en Guillaume naar Orange weet te
ontkomen, vermomd in de wapenrusting van de heidense vorst Aerofle. In het tweede
deel wordt de eindoverwinning op de Saracenen beschreven, waarin Willem wordt
bijgestaan door zijn zwager Rainouart. Willem speelt daarna nog de hoofdrol in Le
moniage Guillaume, ‘dat het karakteristieke verhaal bevat van Willem's laatste
21
levensjaren, doorgebracht in de kloostercel en de hut des kluizenaars.’
In de Enfances Vivien en Chevalerie Vivien is de hoofdrol weggelegd voor de
heldhaftige neef van Guillaume, die aan het begin van de Aliscans door de Saracenen
gedood wordt. In de Bataille Loquifer en Moniage Rainouart staat de tragi-komische
figuur Rainouart centraal, die op de voorgrond treedt in het tweede deel van Aliscans.
Evenals deze tekst begint Foucon de Candie met een, zij het beduidend kortere,
beschrijving van de vlucht van Guillaume na de nederlaag van Aliscans. Verder is
het niet Rainouart, maar Folque of Foucon van Candie (een stad in Spanje), die de
dood van Vivien, zijn oom, wreekt.
Binnen de handschriftelijke traditie van de eigenlijke of kleine Cycle de Guillaume
zijn de meeste gedichten in onderlinge samenhang met elkaar overgeleverd, al dan
niet verbonden met chansons de geste uit de Cycle d'Aimeri. Tyssens onderscheidt
22
als zodanig drie geheel verschillende versies. Het enige concrete bewijsstuk dat
wij in het Middelnederlands van een Guillaume-cyclus bezitten, is het fragment Gent,
UB, hs. 2749,10. Gezien de Oudfranse overlevering mogen we aannemen dat dit
fragment afkomstig is uit een cyclisch handschrift. Hiervoor pleit ook de opmaak in
23
drie kolommen, die wijst op een codex met zeer veel tekst.
De Oudfranse Cycle de Guillaume moet in de middeleeuwen zeer populair zijn
geweest. In het Middelnederlands kenden we tot dusver alleen het Gentse
Moniage-fragment en Maerlants opmerkingen in de Spiegel historiael. Dat er, mogelijk
naast de cyclus die Claes van Haarlem uit het Frans vertaalde, in het
Middelnederlands meer over Willem van Oringen bestaan heeft, blijkt uit de vondst
van het Oxfordse fragment.
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4. Het fragment Oxford, BL, Ms. Dutch b. 2, fol. 6
4.1. Codicologische beschrijving
Het Oxfordse fragment is een strookje perkament, dat verticaal midden uit een blad
gesneden is. Het heeft als grootste afmetingen 159 × 33 mm. Op elke zijde staan
nog de resten van 29 onder elkaar geschreven verzen. Het begin van de verzen
ontbreekt telkens, en van de meeste is ook het eind verloren gegaan. Het ergst
beschadigd zijn de laatste zeven verzen op elke zijde, omdat onderaan het strookje
nog een stukje perkament is afgescheurd, precies bij de verticale vouw die ongeveer
over het midden ervan loopt.
Over de oorspronkelijke mise-en-page valt niets met zekerheid te zeggen. Op de
versozijde is nog te zien, dat de onderste regel ook de oorspronkelijk laatste van
de kolom was; verder zijn vaag sporen van enkele horizontale lijnen zichtbaar. De
regelhoogte ligt tussen de 5,4 en 5,8 mm.
Het schrift is een eenvoudige veertiende-eeuwse littera textualis. Of het handschrift
gerubriceerd was, valt op grond van het fragment niet vast te stellen.
o

o

Wat het dialect betreft, wijzen de vormen bem ic (r 7) en rudders (r 10) en de h
o

in harlebl[anc] (r 12) in de richting van een Vlaamse kopiist. Vermoedelijk gaat het
om een fragment van een Westvlaams handschrift.
Het strookje diende als verstevigingsmateriaal in een boekband, waarschijnlijk
als ‘scharnier’. Na verwijdering uit de band werd het met fijn gaas in een papieren
passe-partout gezet. Zo ingelijst is het als fol. 6 op een onglet bevestigd in de map
24
Ms. Dutch b. 2 van de Bodleian Library te Oxford. De Bodleian had het fragment,
met een aantal andere stukken, in november 1950 als schenking ontvangen van A.
25
Maltby & Son, boekbinders te Oxford. Over de band waaruit het strookje te
voorschijn kwam, zijn geen gegevens bekend.

4.2. Tekstuitgave
De recto- en versozijde zijn die van het strookje zoals dat thans in het album Ms.
Dutch b. 2 bevestigd is. De uitgave is diplomatisch. De letters u en v zijn
weergegeven zoals zij in het handschrift voorkomen. Ook de schrijfwijze van het
o

Romeinse cijfer in r 10 is gehandhaafd. De oplossingen van afkortingstekens zijn
gecursiveerd. Onduidelijk leesbare plaatsen zijn aangegeven door ronde haken,
waarbij voor elke verdwenen letter een punt staat. Woorden of letters die zijn
aangevuld, zijn tussen vierkante haken geplaatst. Verticale lijnen geven aan waar
een regel is afgesneden of een stukje uit het perkament ontbreekt.
1 +| dore riden
|(t)ier wonderde tien |[tiden]
| ware becomen
|zale hebbic vernom|[en]
5 [g]|hebeet onder hem d(r)|[ien]
|e waer si besien
[h]|are wapine bem i(c)| [vroet]
| dor gaet ende beblo|[et]
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Recto- en versozijde van Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch b. 2, fol. 6 (Copyright
Bodleian Library)
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|quam niemare
10 |.iij. rudders comen |
[gro]|ot waren ende str(a)|[nc]
[co]|men zeker vte harlebl|[anc]
[h]|(a)re wapine sijn so| [ontwee]
[l]|ette doe nemmee
15 |(n)eder vter sale
|hi quam te dale
[ghe]|(b)eet onder hem dr|[ien]
|heeft doe versien
[gr]|(a)ue willemme staen
20 |n helm hadde of g|[hedaen]
[gra]|ue verkende iulie|[n]
|(.) liep hi mettien
| wale sijn | |men
| her gra(u)|[e] | (.)|
25 |di ghey|
| vwe lie|[de]
[s]|prac si |
| selue (.)|
|(.)ra(c)|
1 +|(will)em die (...)|
|(.) vant int verdri(e)|[t]
|(.)e kendene niet
|(v)ter maten leet
5 [spr]|a(c) segt waer hi reet
|(.) hi [v]oer toringh|[en]
|(h)ieden sonderlinghe|
|hem bestaen
|wreke(n) saen
10 |die hi hier ontfi|[nc]
[ver]|stoet dese dinc
|ghi sult hier bliu|[en]
[r]|ouen vanden liue
[w]|(i)llem seker sijt
15 |(e)r nemmermee te ti|[jt]
[v]|oeren in mijn la|[nt]
[amo]|(r)ahiuen al te ha(n)|[t]
|sijt comen dats w|
|echsten van kerstin|[ede]
20 [m]|eest quaets
[ghed]|aen hebben ende (.)|
|v node laten ga|[en]
|eden| [sp]|rac die |[soudaen]
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|ts | | goede (.)|
25 | c in vr|
|ghere(.)|
|hen al ker|
| ghesie(n)
|(.) vl(ie)|[n]

4.3. Analyse van de inhoud
o

In het fragment komen twee plaatsnamen voor: harlebl(anc) (r 12) en oringh(en)
o

(v 6). De eerste naam staat voor Arles (Arle le blanc), de tweede voor Orange.
Beide plaatsen zijn gelegen in de Rhône-delta, die het toneel vormt van de oorlog
tussen de christenen en Saracenen zoals beschreven in La chevalerie Vivien en
o

Aliscans. Willems naam treffen we in het fragment drie keer aan, namelijk in v 1 en
o
o
14, en in r 19, waar hij graaf genoemd wordt (vgl. r 24 her graue). Verder is sprake
o
o
o
van iulien (r 21) en van een lant...(amo)rahiuen (v 17). In r 2 komt een naam voor
die waarschijnlijk eindigt op -tier.
De naam iulien is moeilijk te verklaren. In de Prise d'Orange komt een Juliëne
26
voor, ‘fille du roi Gouhant, suivante d'Orable’. Hier kan ook Guielin bedoeld zijn,
een neef van Guillaume, die in een aantal chansons uit de cyclus optreedt, zoals
in de Prise d'Orange. In dit chanson weten Guillaume, Guielin en Gillebert, vermomd
als Saracenen, het kasteel van Orange binnen te dringen. Zij worden er geholpen
door de wonderschone Orable. Het is in dit deel van de Prise - en dan nog alleen
in hs. D - dat de genoemde Juliëne kort optreedt. Dat in het Oxfordse fragment met
iulien überhaupt een vrouw bedoeld wordt, ligt niet voor de hand. Het persoonlijk
o
voornaamwoord si in r 27 lijkt eerder te verwijzen naar vwe lie(de) in het
27
voorafgaande vers; na ‘sprak’ moet dan een dubbele punt gelezen worden.
Het heidense volk of de stam van de Amoraiven komt in de Cycle de Guillaume
een aantal malen voor: zo wordt in de proloog van Le moniage Guillaume II de strijd
gememoreerd van Guillaume tegen Tibaut le rice Amoravi (vs. 12), en in Foucon
28
de Candie wordt Tibaut met lo roi d'Amoraviz aangeduid (vs. 1043, 2227).
o

In r 9-13 is sprake van een bericht dat drie imposante ridders te paard zijn
gearriveerd. Ze zijn afgestegen en monsteren hun wapenrusting. Uit de gehavende
staat daarvan kan worden opgemaakt dat de ridders uit Arles moeten komen. Iemand
o

spoedt zich naar beneden (r 14-15); de betreffende persoon is een man, blijkens
o

o

het persoonlijk voornaamwoord hi in r 16 (vgl. r 22). Het volgende vers is een
o

herhaling van r 5. Er vindt een herkenning plaats tussen graaf Willem en Julien
o

o

(r 18-21). Degene die welkom wordt geheten kan graaf Willem zijn. In r 23 e.v.
wordt de aangesprokene her graue genoemd; verder is sprake van vwe lie(de).
o

Aannemelijk is dat de claus r 23-26 van Julien is. De aankomst van de ridders werd
o

overigens al beschreven in r 4-7. Dat we niet te maken hebben met bovengenoemde
passage uit de Prise d'Orange - waar ook sprake is van drie ridders - blijkt uit het
feit dat hun verschijning wordt verbonden met de strijd tegen de Saracenen bij Arles.
Die vindt eerst plaats nadat Guillame Orange op Tibaut heeft veroverd.
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Op de versozijde gaat het om een gesprek tussen twee personen. Een daarvan is
o

mogelijk de Saraceense koning Tibaut. Ik leid dit af uit v 16-17. De andere persoon
heeft tot Tibauts grote ongenoegen iemand laten passeren, die hij niet herkende.
Misschien wordt de als Saraceen vermomde Willem bedoeld, die in Aliscans op
o

weg is naar Oringen. In dat geval kan het op de rectozijde genoemde kasteel (r 4
zale) het paleis of de toren Gloriette in Orange zijn, waar volgens de Oudfranse
tekst Guibourc verblijft op het moment dat haar echtgenoot daar, achtervolgd door
Saracenen, arriveert.
Hoofdfiguur in het Oxfordse fragment is Willem van Oringen, en de beschreven
gebeurtenissen hebben betrekking op de strijd tegen de Saracenen bij Arles. Indien
het gedicht gebaseerd is op het chanson de geste Aliscans, speelt de kwestie van
de drie ridders ons parten. In de Oudfranse tekst bereikt Guillaume namelijk in zijn
eentje Orange. Voor de poort zet hij zijn helm af, zodat Guibourc ‘le marquiz au
court nez’ aan de verminking van zijn gelaat herkent. Zij wil Guillaume overigens
29
pas binnenlaten nadat hij een aantal krijgsgevangenen heeft bevrijd. Een ander
opmerkelijk verschil is de verwijzing naar Arles. Deze stad wordt in geen van de
gedichten uit de Cycle de Guillaume in verband gebracht met de strijd tegen de
Saracenen. Wel speelt in de prozabewerking van La chevalerie Vivien het kasteel
van Arles een belangrijke rol, dat belegerd wordt door Guillaumes aartsvijand
Desramé, de vader van Orable (de latere Guibourc). Daarheen vertrekt Guillaume
met een grote troepenmacht, nadat zijn neef Gerart de Barbastre hem in Orange
van de heikele situatie van de Fransen op de hoogte heeft gesteld. Van een
aankomst in het kasteel van Arles is evenwel in de prozabewerking geen sprake.
Voor zover het zich thans laat aanzien, is de tekst op het strookje afkomstig uit een
ridderroman over Willem van Oringen. De besproken handelingen kunnen zich
afspelen na de nederlaag van de Fransen die volgt op de eerste expeditie van
Willem naar het door Saracenen bezette gebied bij Arles, zoals uiteengezet in de
Chevalerie Vivien en Aliscans. In tal van details gedraagt de Middelnederlandse
30
tekst zich echter zeer eigenzinnig ten opzichte van de Oudfranse traditie. Zeer
opmerkelijk is de verwijzing naar de slag bij Aliscans als de slag bij Arles la blanche
(Arleblanke), zeker in het licht van Maerlants kritiek op de verzonnen verhalen over
de heilige Willem. Het laatste woord over dit fragment is waarschijnlijk nog niet
gezegd.

Naschrift
Na afronding van dit artikel stootte ik nog op een fragment van Die Schlacht von
Alischanz, dat wellicht interessante perspectieven biedt voor de vroegste overlevering
van chansons de geste uit de Cycle de Guillaume in onze streken. Het betreft de
resten van een handschrift uit het vierde kwart van de dertiende eeuw (te zamen
twee volledige en twee besnoeide folia), die in de Bayerische Staatsbibliothek te
München bewaard worden onder de signatuur Cgm 5249/20. Het handschrift
(tweekoloms en met als proza geschreven verzen) is weliswaar door een kopiist uit
het Opperduitse taalgebied vervaardigd, maar de taal van de fragmenten wordt
omschreven als
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‘Mischsprache aus überwiegend niederrheinisch-mittelniederländischen mit einzelnen
31
oberdeutschen Elementen’. Zeer opmerkelijk is het voorkomen van de vorm
harentare. Het oorspronkelijke gedicht, een vertaling van de Aliscans, kan dus in
het gebied van de Nederrijn of nog westelijker tot stand zijn gekomen. De benaming
van het slagveld luidt naar het Oudfrans Archant. Voor de identificatie van het
Oxfordse fragment is het Münchense fragment niet van belang. De beschreven
handelingen behoren tot het slotoffensief van de Fransen tegen de heidenen, waarin
Rainouart een hoofdrol vervult.

Adres van de auteur: Vakgroep Nederlands KUN, postbus 9103, NL-6500 HD
Nijmegen.

Eindnoten:
1 De editie van het Oxfordse fragment is gemaakt in samenwerking met Herman Mulder. Ik dank
hem en Mikel Kors van harte voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.
2 Geciteerd wordt naar M. de Vries en E. Verwijs: Jacob van Maerlant's Spiegel historiael, met
de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc
van Velthem. 4 dln. Leiden, 1863-1879, dl. III, p. 204-205.
3 Jan van Boendale maakt hiervan in zijn Brabantsche yeesten (editie J.F. Willems, Brussel, 1839),
bk. II, vs. 4165: Grote loghene voert bringhen.
4 Spiegel historiael IV1, c. 28. Vgl. Brabantsche yeesten (n. 3), bk. II, vs. 4022-23: tArleblancke...Int

velt dat men heet Alijs.
5 Het Liber sancti Jacobi is overgeleverd in de zogenaamde Codex Calixtinus. De Gids voor de
pelgrim vormde hierin oorspronkelijk het vijfde en laatste onderdeel. De tekst is in het Nederlands
vertaald door J. van Herwaarden: Op weg naar Jacobus. Het boek, de legende en de gids voor
de pelgrim naar Santiago de Compostella. Hilversum, 1992, p. 117-181. Over de etappes van
de Via Tolosana in relatie tot de Cycle de Guillaume handelt Joseph Bédier: Les légendes
épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste, I. Le cycle de Guillaume d'Orange.
Parijs, 1908, p. 336-398. Zie ook Kurt Kloocke: Joseph Bédiers Theorie über den Ursprung der
Chanson de geste und die daran anschließende Diskussion zwischen 1908 und 1968. Göppingen,
1972 (Göppinger akademische Beiträge, 33/34), p. 87-91.
6 Namelijk als vierde boek, voorafgaande aan de Gids voor de pelgrim. De Kroniek werd in 1619
uit de codex losgehaald. Zie Van Herwaarden: Op weg naar Jacobus (n. 5), p. 17.
7 Vgl. Van Herwaarden: Op weg naar Jacobus (n. 5), p. 92-112, inz. 103-104.
8 Zie over het verschil in benaming Jeanne Wathelet-Willem: Recherches sur la chanson de
Guillaume. Etudes accompagnées d'une édition. 2 dln. Parijs, 1975 (Bibliothèque de la Faculté
de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, 210), dl. I, p. 603-609.
9 W.J.A. Jonckbloet: Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst, dl. I (Amsterdam, 1851),
p. 311-332, citaat op p. 318. In zijn editie Guillaume d'Orange. Chansons de geste du XIe et
XIIe siècles (2 dln. Den Haag, 1854) geeft Jonckbloet het tweede deel van de Chevalerie Vivien
(vs. 1576-1918) uit naar hs. Parijs, BN, fr. 368. Vgl. de aangehaalde tekst met de kritische uitgave
van Parijs, BN, ms. fr. 1448 in La chevalerie Vivien. Chanson de geste, Textes. Publiée par A.L.
Terracher. Parijs, 1923, p. 190:

Ans puis celle ore que Jhesu[s] Cris fut neis
1785 Et de la Virge estrais et esconseis,
Ne fut tex chaples ne tel mortaliteis
Con ot lou jor en Aleschans sor mer.
Dec'ans ans terre i fut vermaiz li preis;
Ancor lo voient li pelerin asseis
1790 Qui a Saint Jaque ont les chamins voés.
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In de handschriften B en B is sprake van pelgrims die a saint Gile ont lor cheminz tornez, dat
wil zeggen, naar het plaatsje Saint-Gilles-du-Gard, gelegen ten westen van Arles. Ook hier gaat
het om een bedevaartplaats en belangrijke etappe op de weg naar Santiago de Compostella,
waaraan in de Gids voor de pelgrim ruim aandacht wordt besteed. Vgl. Van Herwaarden: Op
weg naar Jacobus (n. 5), p. 133-138.
Chevalerie Vivien ed. Terracher (n. 9), p. 214-287, citaat op p. 239. Vgl. p. 250 r. 20-21, waar
de overgang naar het volgende kapittel luidt: ‘Mais a itant se taist ores l'istoire d'eulx et parle
des Sarrasins et de ceulx qui en Arle estoient asseigiés.’ Arle komt één keer voor in de Prise
d'Orange (editie Cl. Renier, Parijs, 1966), C(E), vs. 1338: ‘Desi a Arle ont lor voie acuellie’ (bron:
A. Moisan: Répertoire des noms propres de personnes et de lieux cités dans les chansons de
geste françaises et les oeuvres étrangères dérivées. 2 dln. in 5 bdn. Genève, 1986 (Publications
romanes et françaises, 173), dl. I, p. 999).
Vgl. Bédier: Légendes épiques (n. 5), p. 374. Zie ook W.J. Schröder und G. Hollandt: Wolfram
von Eschenbach: Willehalm, Titurel. Text, Nacherzählung, Anmerkungen und Worterklärungen.
Darmstadt, 1971 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 10), noot 52 op p. 411-412.
Zie over de ‘werkelijke’ Willem van Oringen in relatie tot het epische personage, Bédier: Légendes
épiques (n. 5), p. 142-205, en Kloocke: Joseph Bédier (n. 5), p. 17-45. Zie ook Jeanne
Wathelet-Willem: Recherches (n. 8), p. 509-523.
Een samenvatting van deze Vita is te vinden in boek VI van de Historia ecclesiastica, die Odericus
Vitalis, een monnik van de abdij van Saint-Evroul in Normandië schreef. Zie The ecclesiastical
history of Orderic Vitalis. Edited and translated by Marjorie Chibnall. Oxford, 1972, dl. III, p.
218-227. Vgl. Bédier: Légendes épiques (n. 5), p. 116-122.
Geciteerd naar Van Herwaarden: De weg naar Jacobus (n. 5), p. 138-139.
Vgl. Bédier: Légendes épiques (n. 5), p. 122-130, en Kloocke: Joseph Bédier (n. 5), p. 70-78.
In het Middelnederlands komt ‘Fierebras’ als naam (niet als epitheton) voor in een, naar wordt
aangenomen, verloren gegaan fragment dat in 1860 door P. Blommaert werd uitgegeven in deel
5 van de Annales du Comité Flamand de France. Zie de heruitgave in G. Kalff:
Middelnederlandsche epische fragmenten. Groningen, 1885, p. 168-179. De naam komt
voluit-geschreven voor in vers 99.
Vgl. de epiloog van Mariken van Nieumeghen (editie D. Coigneau, 1982), inz. vs. 1130-1136.
Daarin is sprake van een tekst onder de boete-ringen die boven Emmekens graf te Maastricht
hangen:

Ende onder die ringhen ghescreven met letteren gave
Haer regnacie ende penitencie die si besuerde,
Hoe ende wanneer dit ghebuerde.
17 Een poging ene ‘Klaas van Haarlem’ omstreeks 1200 aan het Hollandse hof te situeren doet
W.J.A. Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dl. I, 4e dr. [enz.]. (Groningen,
1888), p. 194-195. Vgl. Idem, Middennederlandsche dichtkunst (n. 9), p. 322 e.v. Zie over de
naam zoals die voorkomt in Boendales Brabantsche Yeesten, de aantekening van Willems (n.
3) bij Bk. II, vs. 4196, en J.F. Willems, ‘Fragment van het oude riddergedicht Willem van Oranje’.
In: Belgisch museum 1843, p. 186-208, inz. p. 203-208. Met ‘Claes van Haerlem’ zou Nicolaas
Persijn van Haarlem (1224-1255) bedoeld kunnen zijn, die bekend stond als ‘vertrouweling aan
het hof van Rooms-Koning Willem II van Holland (†1256), de vader van Floris V voor wie Maerlant
zijn Spiegel historiael schreef’. Zie W. van Anrooij: ‘Aquitanië en de herkomst van de Hollandse
e

graven, een 14 -eeuwse traditie’. In: W. van Anrooij e.a.: Holland in Wording. De
ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw.
Hilversum, 1991 (Stichting ‘Comité Oud Muiderberg’, 5), p. 125-142, inz. 139-141 (citaat op p.
141).
18 Een beschrijving van dit fragment geeft H. Kienhorst: De handschriften van de Middelnederlandse
ridderepiek. Deventer, 1988 (Deventer Studiën 9), p. 220-221, H120. De tekst is onder de titel
Willem van Oringen naar de editie Willems (n. 17) uitgegeven door Kalff: Epische fragmenten
(n. 15), p. 99-120.
19 Mogelijk heeft Claes van Haarlem op basis van verschillende teksten uit de Cycle de Guillaume
een ‘Karelroman Willem van Oringen’ gedicht (vgl. F. van Oostrom: Maerlants wereld. Amsterdam,
1996, p. 435-436). De situatie is dan vergelijkbaar met Ulrich van Türnheims Rennewart, die
een ‘mengsel’ is van de chansons de geste Aliscans, Bataille Loquifer en Moniage Rainouart.
De vertaling van een cyclus, te vergelijken met die van de driedelige kern van de
Lancelotcompilatie, ligt vooralsnog meer voor de hand. Zie over de enigszins verwarrende titel
Willem van Oringen ook Jonckbloet: Middennederlandsche dichtkunst (n. 9), p. 321-322.
20 M. Tyssens, ‘Le style oral et les ateliers de copiistes’. In: Mélanges de linguistique romane et
de philologie médiévale offerts à Maurice Delbouille. 2 dln. Gembloux, 1964, dl. II, p. 659-657,
hier 662 e.v. Een complete Engelse vertaling van de eigenlijke cyclus, m.i.v. La chanson de
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Guillaume, geeft Guérard Piffard, A translation of the cycle of Willame of Orange. 3 dln. University
Microfilms International. Ann Arbor, Michigan, 1977.
Jonckbloet: Nederlandsche letterkunde (n. 17), p. 190. Vgl. Guillaume d'Orange. Four
twelfth-century epics. Translated, with an introduction, by Joan M. Ferrante. New York-Londen,
1974, p. 10, waar deze zes gedichten binnen de ‘kortere Cycle de Guillaume’ eveneens als één
groep worden beschouwd, namelijk de ‘gedichten over Willem’. Daarnaast onderscheidt Ferrante
een (jongere) groep ‘gedichten over figuren uit de Aliscans’.
Zie M. Tyssens: La geste de Guillaume d'Orange dans les manuscrits cycliques. Parijs, 1967.
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, 178).
Opmerkelijk is in dit verband, dat de kopiist van Gent, UB, 2749,10 ook een aandeel had in de
productie van een ander cyclisch handschrift in drie kolommen, namelijk de Haagse
Lancelotcompilatie (Den Haag, KB, 129 A 10). Verder werkte hij mee aan een driekoloms
handschrift, dat mogelijk een cyclus van ‘romans antiques’ bevatte (blijkens fragment Brussel,
KB, 19.613, fr. 5, dat de resten van een berijmde geschiedenis van Julius Caesar bevat. Zie H.
Kienhorst en H. Mulder: ‘Copiisten van Middelnederlandse literaire handschriften’. In: Dokumentaal
15 (1986), p. 93-95. Zie ook J.W. Klein: ‘“Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk”. Een herijking
van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’. In: TNTL 111 (1995),
p. 1-22, inz. 7-8).
Op de huidige rectozijde van het strookje is rechtsboven met potlood 6r geschreven, op de
versozijde een v.
De andere fragmenten zijn: Ms. Lat. bib. b. 1, fol. 68, Ms. Lat. liturg. b. 7, fol. 122-123, Ms. Lat.
misc. a. 2, fol. 22, Ms. Lat. misc. b. 12, fol. 97-99, Ms. Fr. c. 4, fol. 55.
Moisan, Noms propres (n. 10), I, p. 633. De vindplaats betreft Prise d'Orange ed. Regnier, D,
vs. 543.
Bovendien is het de vraag, of de Vlaamse kopiist in het geval van een vrouw niet soe geschreven
zou hebben.
Zie Moisan: Noms propres (n. 10), I, p. 150 en 918-919. In de Prise d'Orange is een strafexpeditie
van de kant van Tibaut aangekondigd, omdat Guillaume de stad Orange en zijn echtgenote
Orable, de latere Guibourc, veroverd heeft.
De tweede keer dat Willem in dit gedicht de stad bereikt, is nadat hij koning Lodewijk om
versterking is gaan vragen. Evenals Aliscans begint ook Foucon de Candie met de vlucht van
Willem na de slag bij Aliscans naar Orange. Deze scène neemt nauwelijks meer dan 200 verzen
in beslag. Ook hier zijn geen overeenkomsten met het Middelnederlands aan te wijzen.
Dat laatste bleek na vergelijking met de Oudfranse cyclus ook voor het fragmentarisch
overgeleverde gedicht Huge van Bordeeus. Zie H. Kienhorst en J. Tersteeg: De Brusselse en
Nijmeegse fragmenten van Huge van Bordeeus. Teksteditie, identificatie en plaatsing. Groningen,
1995 (Cahiers voor Nederlandse letterkunde, 2), inz. p. 57-65.
Karin Schneider, Die Fragmente mittelalterlicher deutscher Versdichtung der Bayerischen
Staatsbibliothek (Cgm 5249/1-79). Stuttgart, 1996 (ZfdA Beiheft 1), p. 42-43.
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Ralf Grüttemeier
Vlaamse zakelijkheid?
*
Over de nieuwe zakelijkheid als poëticaal concept in Vlaanderen
Abstract - The debate on the question whether the literature of the Netherlands and
of Flanders is one or whether there are in fact two literary systems - one Dutch, one
Flemish - is discussed in a case study: the use of the concept ‘Nieuwe Zakelijkheid’.
Not only do the remarks regarding ‘Nieuwe Zakelijkheid’ published in Flemish journals
turn out to be based on the same values of idealistic esthetics as in the Netherlands,
but the ideas concerning ‘Nieuwe Zakelijkheid’ in the Netherlands and in Flanders
are in other ways closely tied to each other as well. One can conclude that in the
interbellum period the bonds and correspondences are too close to speak of two
literary systems.

1. Inleiding
In het in Antwerpen uitgegeven ‘Maandblad voor boekenvrienden’ Contact verzuchtte
hoofdredacteur Maurice Gilliams in 1936: ‘Voor ons, Vlamingen, is het een curieuze
vaststelling dat wij niet steeds tot de “Nederlandsche” letteren worden gerekend en
1
toegelaten.’ Gilliams zou zich daarom vermoedelijk ook onder de critici van Ton
Anbeek hebben geschaard, toen deze in zijn Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1885-1985 de Vlaamse literatuur buiten beschouwing liet:
De achtergrond van deze radicale beslissing is mijn overtuiging dat de
Vlaamse en de ‘Hollandse’ literatuur aparte grootheden zijn, met een in
2
hoge mate onafhankelijke ontwikkeling en eigen thema's [...].
Het lijkt Anbeek weliswaar zinvol om de middeleeuwse Nederlandse literatuur
samen met de middeleeuwse Latijnse in een boek te behandelen, maar:
Wanneer twee literaturen niet of nauwelijks op elkaar reageren, is zo'n
eenheidsbehandeling minder aantrekkelijk. En dat laatste is nu mijns
inziens het geval met de Vlaamse en Hollandse literatuur van de laatste
3
twee eeuwen.
Deze opvatting van Anbeek heeft de nodige oppositie opgeroepen. Zo neemt
Martien J.G. de Jong een diametraal tegenovergesteld standpunt in. In een artikel
met de programmatische titel ‘Eén Nederlandse letterkunde’ meent De Jong
te kunnen vaststellen dat er in het huidige literaire communicatieproces
weinig of geen sprake kan zijn van een belangrijk specifiek Vlaams of
4
een alleen tot Holland beperkt literair circuit.
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Ook wanneer men er rekening mee houdt dat bij het schrijven van een geschiedenis
van de Nederlands(talig)e literatuur overwegingen meespelen die ‘altijd ideologisch,
5
cultuurpolitiek gestuurd’ zijn, zoals Hugo Brems terecht opmerkt, wordt daardoor
de tegenspraak nog niet verklaard. Dit geldt a fortiori wanneer men een blik werpt
op Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Deze literatuurgeschiedenis wil een
beeld van de hele Nederlandstalige literatuur geven:
Letterkundig gezien behoren Noord en Zuid dicht bijeen en we doen er
6
wijs aan dat in het grote Europa zo vaak als mogelijk te demonstreren.
Reeds de verbinding van letterkunde en politiek in één zin zou reden genoeg
kunnen zijn om een vraagteken te plaatsen bij de descriptieve waarde van de eerste
hoofdzin van dit citaat. Maar ook de minder achterdochtigen zullen wellicht nogmaals
naar het ‘woord vooraf’ terugbladeren wanneer zij het beeld van het interbellum dat
Michel Dupuis in deze literatuurgeschiedenis schetst, vergelijken met de presentatie
van Forum door J.J. Oversteegen enkele bladzijden verder. Oversteegen vraagt
zich af welke opvattingen en doelstellingen de Vlaamse en Nederlandse
redactieleden van Forum gemeen hadden, zodat ‘een gezamenlijk tijdschrift van
polemische signatuur erdoor gerechtvaardigd kon worden? Antwoord: vrijwel geen
7
enkele.’ Weliswaar rept ook Dupuis van ‘soms erg uiteenlopende resultaten’ in het
interbellum in Nederland en Vlaanderen - daarbij denkt hij vooral aan de invloed
8
van de psychoanalyse die zich in Nederland eerder en sterker zou doen gelden.
Maar dat neemt in zijn visie niet weg
dat, tijdens het interbellum, in beide landen een zelfde hang naar
vernieuwing zich manifesteert [...]. Wanneer in 1932 Forum van de grond
komt, hoeft aan beide kanten van de grens de stoot tot vernieuwing
eigenlijk allang niet meer te worden gegeven. Het is zelfs opmerkelijk dat,
ruw genomen, in Noord en Zuid dezelfde hoofdstellingen, en wel langs
9
vrij vergelijkbare kanalen, tot uiting komen.
De tegenspraak op het overkoepelende niveau van de literatuurgeschiedenis één letterkunde of twee? - lijkt hier in het klein met betrekking tot het interbellum
nog eens te worden over gedaan - ‘dezelfde hoofdstellingen, en wel langs vrij
vergelijkbare kanalen’ of ‘vrijwel geen enkele’ gemeenschappelijkheid? Deze vragen
zullen in dit artikel worden onderzocht aan de hand van een concrete casus: het
gebruik van het poëticale concept Nieuwe Zakelijkheid. De Nederlandse tak van
Forum - in het bijzonder Ter Braak en Marsman - stond erom bekend dat men er
10
een gedecideerd negatieve mening over de Nieuwe Zakelijkheid op na hield. Deze
betrekkelijke eenduidigheid in de beeldvorming vergemakkelijkt het in kaart brengen
van verschillen en overeenkomsten tussen Noord en Zuid op dit punt. Daar komt
nog bij dat in beide landen de Nieuwe Zakelijkheid vanwege haar Duitse oorsprong
een importfenomeen was - de uitgangssituatie is daardoor min of meer gelijk. In het
onderhavige artikel richt ik me op het gebruik van het concept Nieuwe Zakelijkheid
11
in enkele Vlaamse tijdschriften.
Naar de Nieuwe Zakelijkheid in Vlaanderen is nog geen systematisch onderzoek
gedaan. Wel treft men regelmatig uitspraken aan waarin enkele auteurs met de
Nieuwe Zakelijkheid in verband worden gebracht. Zo verwijt bijvoorbeeld Paul
Schampaert Hans Anten naar aanleiding van diens Van realisme naar zakelijkheid
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dat hij in zijn studie te weinig aandacht voor de Vlaamse auteurs gehad zou hebben.
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onrechte, aldus Schampaert, want zijn romans hebben niemand anders dan Elsschot
‘tot de onbetwistbare kampioen van de nieuwe zakelijkheid in de Nederlandse
12
literatuur gemaakt’ . Naar de redenen voor deze apodictische uitspraak kan de
13
lezer alleen gissen.

2. Neue Sachlichkeit
Het begrip Nieuwe Zakelijkheid is de letterlijke vertaling van de Duitse term Neue
Sachlichkeit, die in 1923 door G.F. Hartlaub tijdens de voorbereiding van een
schilderijen-tentoonstelling voor het eerst werd gebruikt. De tentoonstelling vond
uiteindelijk plaats in 1925 in de Städtische Kunsthalle van Mannheim onder de titel
14
‘Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus.’ Omdat het
begrip in Vlaanderen hoe dan ook geïmporteerd moet worden is in deze context de
vraag van belang hoe die import is verlopen: rechtstreeks vanuit Duitsland of via
een Nederlandse omweg?
Wanneer men afgaat op de chronologie van de eerste vindplaatsen luidt het
antwoord: met betrekking tot de beeldende kunst via Duitsland, met betrekking tot
de letterkunde via Nederland. In de eerste mij bekende verwijzing naar Nieuwe
Zakelijkheid in een Vlaams tijdschrift wordt de Duitse term gebruikt (zonder
hoofdletters). In Dietsche Warande en Belfort van januari 1931 maakt A.J. Hallez
de balans op van de beeldende kunst en konstateert dat het jaar 1930 getuige is
geweest van de nederlaag van het expressionisme:
nu staat men in het rijk der ‘neue sachlichkeit’ van het zaaklijke, dorre
15
pijnlijk-stipte weergeven der werkelijkheid.
Hallez ziet niet veel in deze stroming in de beeldende kunst. In 1931 formuleert
16
hij nog voorzichtig dat de ‘neue sachlichkeit’ ook maar ‘de inzet tot wat anders’ is.
Maar daarna duikt de term in zijn kunstkritiek pas weer op in 1933 en dan in het
Nederlands, in een recensie van Jan Engelmans Torso. Hallez bespreekt het boek
zeer positief en citeert met instemming een uitspraak van de tot de kring rond De
Gemeenschap horende dichter Engelman tegen ‘nietszeggende leuzen als “nieuwe
17
zakelijkheid” en “surrealisme”’. De term heeft in Vlaanderen met betrekking tot
beeldende kunst nauwelijks een eigen invulling gekregen, zodat F. Morlion in 1934
in zijn beschouwingen over ‘De hoofdwendingen der moderne kunst’ nog steeds de
Duitse term gebruikt en daarmee ook een Duits fenomeen meent te beschrijven.
Volgens Morlion eindigt het Duitse expressionisme in verstarring ‘en dat noemde
men “die neue Sachlichkeit”’. Die verstarring staat voor Morlion gelijk aan ‘een
geestelijke zelfmoord’:
De schilder doet nu de moeite niet meer den vorm uiteen te voelen, hij
laat de natuurverschijning zooals ze is, maakt ze alleen maar strakker,
kouder, hatelijker. Geen heftige tegenstand meer tegen burgerdom,
materialisme, naturalisme: de schilder maakt het burgerlijke burgerlijker,
het stoffelijke stoffelijker, hij is realistischer dan de werkelijkheid. Geen
heftige aanval, of spot of afkeer, maar een genuanceerd ontmenschelijken,
18
ontgeestelijken, ontbinden van al wat hij ziet.
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De Nederlandse term Nieuwe Zakelijkheid komt in de door mij bekeken tijdschriften
voor het eerst in december 1931 voor. In De Tijdstroom werd toen een fragment uit
een interview geplaatst dat de Vlaamse dichter Urbain van de Voorde had gegeven
aan het Amsterdamse blad De Tijd:
En is de nieuwe zakelijkheid geen simpele erkenning van het nutteloze
van alle cultureele pogingen tot wijziging van het jongere geslacht? En
is de nieuwe zakelijkheid geen simpele erkenning van het nutteloze van
alle cultureele pogingen tot wijziging der wereldorde en der levensvormen?
Is ze geen moe berusten in en aanvaarden van het bestaande, hoe het
19
zich ook verhoude en ontwikkelde?
Ook de chronologisch hierop volgende vindplaats betreft het overnemen uit een
Nederlandse publicatie, deze keer fragmenten uit het artikel ‘De Spartaansche Stijl’
van Anthonie Donker in Critisch Bulletin van december 1931. Daaruit citeren zowel
Jong Dietschland op 1 januari 1932 in de rubriek ‘Wat anderen schrijven’ - een
rubriek die trouwens zeer vaak met Nederlandse bijdragen werd gevuld - als Hooger
Leven op 28 februari 1932 onder de titel ‘Naar een nieuwen stijl?’. Het beeld dat
daarin van de Nieuwe Zakelijkheid wordt gegeven, is cultuur-historisch van aard:
Wij beleven - het wordt steeds duidelijker - den overgangstijd naar een
nieuwen levensstijl, die op groter soberheid, zakelijkheid, evenwicht en
schoonheid door doeltreffendheid gericht is. Ondecoratief, onvormelijk,
20
maar strak en sober.
En enkele regels verder:
Fascisme en nationaal-socialisme, booze bolwerken van den ouden
stijl, trekken diplomatiek partij van het nieuwe stijlverlangen, probeeren
het naar schijn heroiek te leiden en kleeden het militarisme in nieuwe
21
zakelijkheidsbuisjes.
Deze eerste verwijzingen naar Nieuwe Zakelijkheid blijven echter incidenteel en
22
worden niet in verband gebracht met Vlaamse kunstproducten - dat gebeurt pas
in de loop van 1932 naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling
van F. Matzke: Jugend bekennt: So sind wir! onder de titel De jeugd getuigt: zoo
zijn wij bij uitgeverij Het Kompas in Mechelen, waarin het beeld van de Duitse
nieuw-zakelijke jeugd wordt getekend. Ik zou daarom in het vervolg de stelling willen
verdedigen dat de opname van de Nieuwe Zakelijkheid in de actieve woordenschat
van de Vlaamse letterkundigen - in de zin van: een aan de Vlaamse situatie
gerelateerd gebruik maken van de term - in eerste instantie via Duitsland op gang
23
kwam.
24
Een van de eerste Vlaamse reacties op het genoemde boek komt in december
1932 uit de pen van André Demedts in het door hemzelf opgerichte tijdschrift De
Tijdstroom. Demedts' negatieve houding tegenover wat hij ‘nuchtere zakelijkheid’
noemt, is evident: ‘Mijn kameraden en ik staan vierkant tegen de houding waar
Matzke over getuigt.’ Het voornaamste argument is dat Demedts c.s. ‘geheel en
volledig’ willen zijn en daarbij ‘het ideale’ willen nastreven - juist dit idealistische
25
geheel mist hij echter in de ‘berustende’ nuchtere zakelijkheid. In dit opzicht blijft
de kritiek van Demedts constant - vier jaar later formuleert hij met het oog op de
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Nieuwe Zakelijkheid in het algemeen en Marcel Matthijs (naar aanleiding van diens
roman Doppen en zijn held Leo Vercruysse) in het bijzonder:
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De nieuwe Zakelijkheid wordt gedurig bedreigd door het gevaar dat het
naturalisme schier nooit kon ontwijken: haar volgelingen trachten de
werkelijkheid van het leven uit te beelden, door slechts de donkere en
sloopende krachten die in hun helden liggen te laten handelen, zonder
er ooit rekening mee te houden, dat een mensch zooals Leo Vercruysse,
bij wien elk geestelijk élan ten slotte afgestorven is, even uitzonderlijk
26
aandoet als de romantische heldenfiguren van Conscience.
De kritiek dat de Nieuwe Zakelijkheid zou ‘berusten’, dat zij zich neer zou leggen
bij de bestaande maatschappij was ook de kern van het reeds eerder in De
Tijdstroom (1931) gedeeltelijk geciteerde interview met de Vlaamse dichter Urbain
van de Voorde (zie boven). Een vergelijkbare formulering van het bezwaar maar
met een andere nuance vindt men een half jaar later in mei 1933 in de redactie van
De Tijdstroom bij Jan Vercammen. Hij ziet Marcel Matthijs' Herfst als uitdrukking
van de ‘neue sachlichkeit’:
Voor ons staat de neue sachlichkeit te dezer zake wel voor een gevaar.
We hadden alleen liever gehad dat dit verhaal van verwoestingen door
kapitalisten en militaristies gezinde mensen aangericht niet zo pessimisties
27
was gebleven, dat niemand de kracht heeft voor een opgang.
De opvatting dat de Nieuwe Zakelijkheid een affirmatieve, anti-idealistische tendens
zou hebben, krijgt reliëf tegen de achtergrond van de in Vlaanderen dominante eis
aan literatuur dat de werkelijkheid moet worden veranderd en dat ook de kunstenaar
daaraan moet bijdragen. Dat geldt beslist ook voor De Tijdstroom, opgericht in
oktober 1930 en verschenen tot eind 1934. Blijkens de ‘Verantwoording’ van de
‘Redaksie’ in het eerste nummer gaat het De Tijdstroom om de opbouw ‘ener
28
persoonliker en menseliker’ kunst na ‘al de eksperimenten der laatste jaren’. Welke
dat zijn wordt niet gezegd - ex negativo zou je kunnen concluderen dat daaronder
al die kunstuitingen moeten worden verstaan waarin het ‘etiese beginsel’ niet
‘richtinggevend’ optrad, want dit beginsel geldt immers ‘én voor het leven én voor
de schoonheid’. Het ethisch beginsel ligt voor Demedts en de zijnen in eerste
instantie in het katholicisme: ‘[...] wij geloven het te bezitten in de door God
29
veropenbaarde en door de Heilige Roomse Kerk voorgehoudene leer’. Het
religieuze is daarbij het ene been, terwijl het andere door het ‘verdiept
gemeenschapsleven’ wordt gevormd. Deze idealen wil De Tijdstroom volledig en
onafhankelijk dienen: ‘Wij zullen dit doen, niet alleenlijk buiten en boven de politieke
partijen en verdeeldheden die ons volk verscheuren - doch gaande vóór het volk
zelf’, schrijft André Demedts in een redactionele verantwoording. Deze voortrekkersrol
benadrukt hij in de oproep om ‘stoottroepen’ te vormen ‘voor het kristendom, de
30
gerechtigheid en de waarheid’. ‘Sociaal katholicisme’ noemt Demedts elders zijn
visie, waarin hij graag de opbouwende beginselen van nationaal-socialisme en
fascisme geïncorporeerd zou zien. Al wenst hij niet voor volgeling van Hitler en
Mussolini te worden uitgemaakt, toch beschouwt hij zichzelf als onpartijdig genoeg
‘om voor het goede en schone dat het fascisme en nat.-socialisme willen, deze
31
bewegingen naar hun waarde en beteekenis te achten en te eerbiedigen.’
Tegen de achtergrond van de eis dat literatuur een belangrijke maatschappelijke
taak heeft, moet dus het verwijt worden gezien dat de Nieuwe Zakelijkheid ‘berustend’
zou zijn. Dit verwijt speelt in het Nederlandse debat nauwelijks een rol - wel in het
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Duitse. Tot hier toe lijkt de Vlaamse omgang met de Nieuwe Zakelijkheid vooral
een Vlaams-Duitse aangelegenheid, waarbij het Nederlandse debat rond de term
nauwelijks een rol speelt. Deze indruk klopt echter maar ten dele. Vanaf 1933 blijkt
de term niet alleen qua taal, maar ook in axiologisch opzicht steeds meer een
Nederlandse invulling te krijgen.

3. Nieuwe Zakelijkheid
Drie jaar na zijn eerste reactie op Matzke verwijst Demedts wederom naar De jeugd
getuigt: zoo zijn wij in een bespreking van Walschaps De vierde koning in Hooger
Leven. Demedts' negatief oordeel over de Nieuwe Zakelijkheid blijft hetzelfde, maar
wordt nu iets voorzichtiger geformuleerd en tevens met een verwijzing naar de
Vlaams-Germaanse volksaard verdedigd:
Achteraf heb ik gemeend in te zien, dat er aan de nieuwe zakelijkheid
een zielsgesteltenis en een wereldaanschouwen ten grondslag liggen,
die wij ons moeilijk eigen maken. Ik heb moeten aanvoelen dat er iets
vreemds in stak, iets dat zich slecht verenigde met onze aangeboren
neigingen en mogelijkheden. Het kan ook zijn, dat ik me vergis, doch in
het reportage-realisme, dat nieuwe zakelijkheid geheten werd, dreigt zulk
vervlakkend naturalisme, zulk overwicht van de rationalistische mens,
dat ik het verzet van ons Germaans bloed ertegen bijna vanzelfsprekend
33
vind.
Zoals uit de laatste regels blijkt, geldt Demedts' negatieve houding tegenover de
Nieuwe Zakelijkheid niet alleen het cultureel verschijnsel en de levensbeschouwing
Nieuwe Zakelijkheid, maar ook het letterkundig fenomeen. Met de formulering
‘reportage-realisme’ lijkt Demedts naar Hendrik Marsmans ‘De aesthetiek der
reporters’ te verwijzen. Marsmans verwoording van zijn principiële kritiek op de
Nieuwe Zakelijkheid verscheen in Forum in maart 1932. De stem van Marsman
klinkt ook op de achtergrond in Demedts' bespreking van Jef Lasts Zuiderzee en
Willem Elsschots Tsjip in De Tijdstroom van december 1934, waar hij echter niet
expliciet van Nieuwe Zakelijkheid rept. Demedts' bezwaar tegen Elsschot luidt dat
deze de mens zou betasten ‘als een pop, nooit tracht hij door te dringen tot het
34
innerlijk wezen, tot de diepere werkelijkheid, die zijn vlak realisme voorbij zien blijft’.
Precies hetzelfde bezwaar formuleert Marsman op verschillende plaatsen in zijn
opstel, daarbij mikkend op de Nieuwe Zakelijkheid in het algemeen. Volgens
Marsman is de Nieuwe Zakelijkheid ‘verkeerd gericht als zij den mensch voorbijziet
35
voor zijn omgeving’.
Het geleidelijke doordringen van het Forum-beeld van de Nieuwe Zakelijkheid in
Vlaanderen in de loop van 1932 en 1933, blijkt wellicht nog duidelijker uit de manier
waarop de Nieuwe Zakelijkheid in de kritieken en essays van Jan Vercammen ter
sprake komt. Als gezegd stapt Vercammen pas in juni 1933 over naar de
Nederlandse vertaling van de Duitse term (zie noot 23). Op dat moment betekent
Nieuwe Zakelijkheid bij Vercammen iets als een correctie op wat men in Nederland
36
onder ‘sappige Vlaamse vertelkunst’ verstaat, een standpunt dat hij ook in zijn
37
recensie van onder andere Gerard Walschaps Carla naar voren brengt. Vercammen
stelt dat Walschap de Nieuwe Zakelijkheid tot een eigen stijl heeft verwerkt,
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dat we als nergens bij Walschap, die pregnante dichtheid hebben
ondergaan, die soberheid die we zolang en zoveel hebben gemist. En in
die zin, zal de doortocht van de nieuwe zakelijkheid wel van een
38
onschatbare waarde zijn geweest.
Maar alleen in die zin, want er kleven twee grote bezwaren aan de Nieuwe
Zakelijkheid in het algemeen en aan die van Walschap in het bijzonder:
Eerstens een onduidelijkheid, die kwasi-mysterieus is gewild, maar
eenvoudig verwarring wordt. En tweedens, de verwording van de
39
romankunst tot reportage, laat het dan nog goede zijn.
Dat tweede bezwaar lijkt een rechtstreekse verwijzing naar de door Marsman
gebruikte oppositie tussen de reporter en de nieuw-zakelijke schrijver enerzijds en
40
de ware kunstenaar anderzijds: de eerste beeldt af, de tweede verbeeldt.
Vercammen spreekt in dat verband ook wel van ‘vulgair realisme’:
Van nieuwe zakelijkheid tot vulgair realisme is maar één stap, een stap
waarop we Walschap wel nog niet hebben betrapt, maar wiens gevaar
zich niettemin ook voor hem klaar aftekent, en waaraan zijn epigonen
41
niet zullen ontkomen.
Wat echter enerzijds op de instemmende receptie van Marsmans oordeel over
de Nieuwe Zakelijkheid lijkt, sluit anderzijds aan bij een belangrijk punt van het
literaire debat in Vlaanderen in het interbellum: de afkeer van beschrijving, de tendens
tot versobering. Dat is een van de centrale eisen die aan het Vlaamse proza na
1927 wordt gesteld en die met de namen Roelants, Walschap en Zielens wordt
42
verbonden. Een dergelijke functie kent bijvoorbeeld Demedts aan Elsschot toe:
zijn ‘stijlvol praten’ was ‘als een geneesmiddel nodig’, het was ‘goed na de
43
woordenkramerij van het expressionisme’, ‘na de bombast en de valsche gloed’.
Evenals dat het geval was bij Marsman wordt de Nieuwe Zakelijkheid slechts
44
gewaardeerd als een reactie, als een noodzakelijke ‘overgang’ in de literatuur. Bij
Marsman was het fenomeen Nieuwe Zakelijkheid goed als ‘reactie op een
45
onvruchtbaar psychologisme’, voor Vercammen ligt de waarde van de Nieuwe
Zakelijkheid in de versobering op stijlgebied. Die ‘overgang’ kan weliswaar een
46
‘grote zuivering’ tot stand brengen, maar is uiteindelijk niet meer dan een
47
doorgangsstation dat geen intrinsieke waarde heeft. En wanneer toevallig toch
grote kunst onder het banier van Nieuwe Zakelijkheid ontstaat, dan is dat ‘ondanks
48
zichzelf’, zoals Marsman zou zeggen. Net zoals Marsman de Nieuwe Zakelijkheid
‘onduldbaar als norm’ acht omdat dat ‘een achterstellen van den mensch bij zijn
49
omgeving’ zou betekenen, komt ook Vercammen tot de conclusie:
Moest de nieuwe zakelijkheid almachtig worden, hoevelen, die nu
50
bewonderen, zouden roepen om een mens!
In dat verband hoort ook dat Vercammen herhaaldelijk spreekt van het gemis aan
51
‘hart’ in de Nieuwe Zakelijkheid. Samenvattend kan men dus constateren dat net
als bij Marsman de Nieuwe Zakelijkheid - met een op Vlaanderen toegesneden
52
repoussoir - hooguit als ‘overgang’ en als reactie positief wordt beoordeeld en dat
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men het er volkomen over eens is dat de Nieuwe Zakelijkheid nooit ‘norm’ mag
worden.
Ook Gerard Walschap zelf blijkt de visie van Marsman op de Nieuwe Zakelijkheid
met zijn eigen pleidooi voor versobering op stijlgebied te hebben versmolten:
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Wanneer men er het werk der moderne journalisten bij uitstek, der
‘sociale reporters’ zooals men ze heet, op naleest, ondervindt men dat
zij het moderne leven, met al zijn haast, overprikkeling en bewegelijkheid,
onverroerbaar vastleggen in een stijl van de nuchterste en beknoptste
zakelijkheid. En hoe dynamisch! [...] Als reporter was Londres
impressionist. De jongere generatie wil van die streken niet meer weten,
53
zij eischt nieuwe zakelijkheid.
De Nieuwe Zakelijkheid kreeg echter niet alleen met betrekking tot de stijl een
bonus als ‘remedie’. De eerste keer dat Paul de Vree de Nederlandse term Nieuwe
Zakelijkheid gebruikt - het is dan al december 1935 - ziet hij in de met de Nieuwe
Zakelijkheid verbonden literatuuropvatting een middel om de kortere vorm van de
novelle tegenover de roman een hart onder de riem te steken:
Het beoefenen van de novelle zet ons echter voor het wezen van dit
genre, ik bedoel voor de eischen en karakteristieken van het genre. Het
moet ons desgevallend niet verwonderen hoe eigen belevenis en
contemporaine tijdsgebeurtenis direkt worden ondergebracht. In dien zin
zijn roman en novelle onmiddelijk van elkander te onderscheiden: dit
verklaart misschien ook waarom de nieuwe zakelijkheid de novelle weer
54
in eere moet herstellen.
De schrijver die De Vree hier voor ogen heeft en die hij in 1938 herhaaldelijk met
55
de Nieuwe Zakelijkheid in verband brengt is Marcel Matthijs. De Vree is op dat
moment vrijwel de enige die de term nog in de literatuurkritiek hanteert:
Populist van nature en adept van de nieuwe zakelijkheid is Matthijs
wellicht de eerste zuivere vertegenwoordiger van den twintig-eeuwschen
massa-mensch in Vlaanderen.
Als typisch voor het proza van Matthijs beschouwt De Vree daarbij ‘dat inhoud
en vorm, d.w.z. de waarheidsliefde en het objectief rapport elkaar volkomen dekken’.
Typisch zou ook de ‘weerzin voor pathos’ zijn, waardoor Matthijs zich tevens duidelijk
56
van Walschap en Zielens zou onderscheiden. Deze nieuw-zakelijke stijl van Matthijs
gebruikt De Vree bovendien om zijn sinds het midden van de jaren dertig toenemende
kritiek op Walschap te verwoorden:
Wat den vorm betreft, die is niet minder eigen en esthetisch verantwoord
en vooral gezuiverd van filmische invloeden, die het werk van Walschap,
57
bijvoorbeeld, van literair standpunt bezien, beschaduwen.
Elders definiëert De Vree zijn opvatting van Nieuwe Zakelijkheid n.a.v. Matthijs'
werken in het algemeen als volgt:
Hij vermijdt het pathos en de tendenz. Wellicht is dit het onderscheid
tusschen expressionisme en nieuwe zakelijkheid, het lucied, logisch en
objectief waarnemen van de laatste tegenover het subjectief doelstellend
58
ordenen van de eerste.
Ook wanneer men de opmerkingen van De Vree over de Nieuwe Zakelijkheid
59
beschouwt als een verdwaalde echo bij een debat dat al lang passé is, dan nog
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sluit de stilistische versobering die De Vree bij Matthijs constateert aan bij de
algemene teneur van vijf jaar eerder.
Als tussenbalans zou men kunnen stellen dat de receptie van de Nieuwe
Zakelijkheid in de Vlaamse letterkunde op gang komt als een specifiek Vlaamse
verwerking van een Duits fenomeen. Pas in de loop van 1933 en daarna krijgt de
term
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zowel terminologisch als ook poëticaal een Nederlandse invulling, die sterk door
het standpunt van Marsman bepaald lijkt te zijn. Wat de stijl betreft wordt de Nieuwe
Zakelijkheid gekoppeld aan een reeds bestaande vernieuwingstendens (de afkeer
van de breedvoerige beschrijvingen bij Roelants, Zielens en vooral Walschap). Het
voornaamste poëticale bezwaar in Vlaanderen is echter hetzelfde als bij Marsman:
tussen kunst en reportage bestaat een wezenlijk verschil, dat de op de precieze
weergave van de werkelijkheid gerichte aanhangers van de Nieuwe Zakelijkheid
over het hoofd zien.

4. Epigonisme
Behalve door Marsmans oppositie ‘afbeelden versus verbeelden’ werd het
Nederlandse debat rond de Nieuwe Zakelijkheid vooral bepaald door het
epigonisme-verwijt. Meer in het bijzonder verweet Menno ter Braak de auteurs van
de Nieuwe Zakelijkheid één schrijver na te volgen: de Rus Ilja Ehrenburg. Voor het
eerst brengt Ter Braak deze stelling naar voren in zijn artikel ‘Ehrenburg maakt
school’, een recensie van onder andere Jef Lasts Partij remise, verschenen op 25
maart 1934 in Het Vaderland. Ter Braak giet zijn karakterisering van de
Ehrenburgschool in de vorm van een polemische metafoor: ‘Het patent van de
61
worstmachine is gegeven’. Hij heeft daarbij vooral ‘het stijlprocédé Ehrenburg &
62
Co.’ op het oog, dat volgens hem de literatuur opoffert aan de film. De stelling dat
de nieuw-zakelijke auteurs Ehrenburg-epigonen zouden zijn, heeft in grote mate
het beeld van de Nieuwe Zakelijkheid in Nederland in het interbellum en daarna in
63
de literatuurgeschiedschrijving bepaald.
Wanneer Demedts in december 1934 in zijn recensie van Elsschots Tsjip en Lasts
Zuiderzee tot de conclusie komt ‘Niets zou zoo gevaarlijk worden als een school
64
die Elsschot naloopt’ , dan lijkt hij op de hoogte van het artikel van Ter Braak. Het
verbaast dan ook niet dat het oordeel van Demedts over Lasts Zuiderzee identiek
is aan dat van Ter Braak over Partij remise (Zuiderzee heeft Ter Braak op dat
moment nog niet besproken). Demedts concludeert:
Last heeft zich nog te weinig van Ehrenburg losgemaakt. Het inlasschen
van cijferreeksen en statistieken herinnert al te sterk aan den jongen
65
Rus.
In 1937 komt Demedts in Contact met een soortgelijk verwijt met betrekking tot
66
Maurits Dekker naar voren, bij wie hij de ‘onverteerde invloed van Ilya Ehrenburg’
constateert: een knap ‘schilder van zeden en milieu’, maar hij dringt niet door tot
67
‘de diepste regionen van het menschelijke wezen’ .
Zou men de opvatting van Demedts echter simpel als Ter Braak-epigonisme
interpreteren, dan zou dit voorbij gaan aan het feit dat Ehrenburg ook in de Vlaamse
letterkunde in het interbellum een centrale, aan de (Nieuwe) Zakelijkheid gerelateerde
rol speelt. Zo houdt hoofdredacteur Victor Leemans in Jong Dietschland Ehrenburgs
‘zakelijkheid’ in de zin van zakelijke kennis voor aanbevelenswaardig:
De zakelijkheid die ten grondslag ligt aan Ehrenburg's ‘Leven der auto's’
moge een vingerwijzing zijn voor alle katholieke dichters die sociale
68
thema's uitwerken.
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Ook Ernest van der Hallen is zeer positief over Ehrenburg wanneer hij zijn roman
De droomfabriek bespreekt. Van der Hallen blijkt op de hoogte te zijn van Ter Braaks
karakterisering van Das Leben der Autos als ‘geniaal pamflet’ in 1931 in Critisch
Bulletin, waar hij op 3 juni 1932 in Jong Dietschland zijn eigen karakterisering van
Ehrenburgs boek als ‘het epos van onze sentimentaliteitskultuur’ tegenover plaatst.
Daarnaast werkt Van der Hallen met dezelfde normen die ook Marsman hanteert:
Ehrenburgs boek is
zakelijk-objektief als een reportage, zich vrijwel beperkend bij de feiten
69
en toch aandachtig voor de wondere diepte van het menschenhart.
De term ‘Nieuwe Zakelijkheid’ komt bij Van der Hallen niet voor, maar een week
later valt in hetzelfde tijdschrift deze kwalificatie in een met ‘P.S.’ ondertekende en
naar Van der Hallen verwijzende recensie wel:
Onder de auteurs der nieuwe zakelijkheid die thans het meest opgang
70
maken, neemt Ilja Ehrenburg een vooraanstaande plaats in.
Ongeveer een jaar later is het enthousiasme van Van der Hallen echter bekoeld.
In september 1933 lijkt hij reeds te anticiperen op de worstmachine van Ter Braak.
Naar aanleiding van Erich Kästners Fabian spreekt Van der Hallen van het ‘recept’
en de ‘formule’ van Ehrenburg:
‘Fabian’ is een roman volgens het recept van de latere boeken van Ilja
Ehrenburg, alleen seksueel brutaler. Ehrenburg heeft leesbare romans
geschreven volgens de formule: de struktuur en het zakelijk en zedelijk
komplex der huidige grootstad getuigt van de verwording eener kultuur
die enkel nog te redden is door de levensbeschouwing van het
71
kommunisme en de ijzeren vuist van een Sovjet-diktatuur.
Nog evidenter is de centrale plaats van Ehrenburg in verband met de Nieuwe
Zakelijkheid en het daaraan gekoppelde epigonisme-verwijt in de Vlaamse
literatuurkritiek, wanneer men de kritieken van Gerard Walschap bekijkt. In de reeds
genoemde rubriek ‘Zeven dagen letterkunde’ van 26 juni 1932 uit Hooger Leven,
waarin Walschap voor het eerst de term Nieuwe Zakelijkheid in dit blad gebruikt,
3

staat ook een bespreking van 8.100.000 m zand van M. Revis, voor velen de meest
typische roman van de Nederlandse Nieuwe Zakelijkheid. Het oordeel van Walschap
liegt er niet om:
En dit biographietje wordt benuttigd tot een kritiek op het kapitalisme
en op den geest van den kapitalist. Kees van Dool is de hollandsche
David Golder, naast welken amerikaanschen jood hij evenwel hopeloos
in het niet verzinkt en M. Revis, de schrijver van het boekje, is de
hollandsche Ehrenburg, met dit verschil dat Revis Ehrenburg kopiëert.
[...] tien jaar na de openbaring van Ehrenburg, doet Nederland hem al
na. En handig. Er ontbreekt alleen dat ondefinieerbare aan dat hoofdzaak
en alles is: het overtuigende, het meeslepende, het absolute van den
72
Rus.
Een jaar later blijkt dezelfde opvatting uit de meervoudsvorm, als Walschap het
73
over de ‘Ilja Ehrenburgs, de stylisten der nieuwe zakelijkheid’ heeft. Wat het gebruik
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tieke rol in de Nederlandse en de Vlaamse literaire kritiek - waarbij de Vlaamse
standpunten chronologisch gezien vóór de invloedrijke verwoordingen van dit
74
standpunt door Ter Braak liggen. Heeft Ter Braak zijn oordeel uit Vlaanderen
overgenomen?

5. Conclusie
Het lijkt me niet zinvol om in dit verband over invloed en overname te gaan
speculeren. Gezien de kwistigheid waarmee Forum-auteurs in het algemeen en Ter
75
Braak in het bijzonder met het epigonisme-verwijt in het rond strooiden, is het
allesbehalve waarschijnlijk dat Ter Braak iemand nodig had om hem in verband met
Ehrenburg en de Nieuwe Zakelijkheid op dat idee te brengen. Bovendien blijken de
overeenkomsten zeer algemeen van aard. Relevanter is de constatering dat zowel
in Vlaanderen als ook in Nederland aan de opvattingen over de Nieuwe Zakelijkheid
dezelfde esthetische norm ten grondslag lag: te weten die van ‘originaliteit versus
76
epigonisme’.
Hetzelfde zou ik willen stellen met betrekking tot de geschetste parallellie in het
oordeel van Marsman enerzijds en van Demedts en Vercammen anderzijds, ook al
ligt het hier iets anders. De verregaande overeenkomsten met Marsman tot in de
formuleringen toe wijzen erop dat hier wel degelijk sprake is van rechtstreekse
ontleningen. Maar wat de kern van Marsmans betoog betreft ligt het ingewikkelder.
Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit dat Walschap op 1 februari 1931, dus ruim een jaar
vóór ‘De aesthetiek der reporters’, de oppositie ‘kunstenaar versus journalist’ gebruikt.
Walschap bespreekt in dat nummer van Hooger Leven zowel Het leven der auto's
van Ehrenburg als ook Das Geld schreibt van Upton Sinclair (in de vertaling van
Elias Canetti) en komt tot de conclusie: ‘Ehrenburg's boek is een kunstwerk, dat
77
van Sinclair journalistiek.’ Ook hier heeft het weinig zin over invloed en overname
te speculeren. De verklaring voor de overeenkomst tussen de Vlaamse en de
Nederlandse kritiek op dit punt moet op het vlak van de esthetische normen worden
gezocht, waarbij in dit geval de oppositie ‘afbeelding versus verbeelding’ van kracht
is. De kunstenaar verbeeldt, de journalist beeldt af. Walschap maakt daarmee
gebruik van een oppositie die een lange traditie heeft en, afgaande op Jean
Weisgerber, in Vlaanderen bijvoorbeeld al bij Virginie Loveling te onderscheiden
valt:
De schrijver, zo zegt zij in ‘De Waarheid in de Kunst’ (1877), is iets heel
anders dan een journalist die belast is met de rubriek ‘Misdaden, rampen
en ongelukken’. Hij versmelt zijn indrukken ‘tot een geheel (...), dat der
waarheid in het algemeen getrouw blijft, maar geenzins de koude
lichtteekening van wezenlijke karakters uitmaakt, of eene ware gebeurtenis
78
voorstelt’.
De opposities ‘afbeelding versus verbeelding’ en ‘epigonisme versus originaliteit’
kunnen daarbij in een verdere abstrahering herleid worden tot de zogenaamde
79
‘idealistische esthetica’. De vorming van deze esthetica kan ongeveer in het midden
van de 18de eeuw worden getraceerd en is verbonden met namen als Kant, Schiller,
80
Moritz en Hegel. De geschetste overeenkomsten tussen Marsman en Ter
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Braak enerzijds en Demedts , Vercammen en Walschap anderzijds zijn dus
uitdrukking van gedeelde esthetische normen, die aan de hand van de Nieuwe
Zakelijkheid op vrijwel identieke wijze gekonkretiseerd worden. Breder geformuleerd:
zowel in Vlaanderen als in Nederland domineert - ondanks alle verschillen op
levensbeschouwelijk en poëticaal niveau - de idealistische esthetica in de oordelen
van de meest vooraanstaande critici in het interbellum; bovendien komt de
actualisering van deze normen met betrekking tot de Nieuwe Zakelijkheid zo
verregaand overeen dat het moeilijk is om de oorsprong van de belangrijkste
kritiekpunten te achterhalen. Neemt men daar nog de vele verwijzingen naar elkaar
bij, en het feit dat in beide landen Ehrenburg als ijkpunt bij het beoordelen van de
Nieuwe Zakelijkheid fungeert, dan is de conclusie gewettigd dat het interbellum niet
het beeld geeft van een ‘in hoge mate onafhankelijke ontwikkeling’, waar ‘twee
82
literaturen niet of nauwelijks op elkaar reageren’ (Anbeek). Uit de reactie op de
Nieuwe Zakelijkheid en het gebruik van de term valt op te maken dat de
literatuurkritiek en de literatuuropvattingen in beide landen in het interbellum
vergaande overeenkomsten vertonen, ook al vallen zij niet samen tot ‘één letterkunde’
waarin het voor de schrijver en de literatuurhistoricus niet uitmaakt of een artikel in
Vlaanderen danwel in Nederland verschijnt.

Adres van de auteur: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Niederlandistik,
11
FB , D-26111 Oldenburg
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Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een werkbeurs van het Vlaams-Nederlands Comité.
Gilliams 1936: 6.
Anbeek 1990: 16.
Anbeek 1996: 199.
De Jong 1996: 219.
Brems 1996: 214.
Schenkeveld-Van der Dussen 1993: VIII.
Oversteegen 1993: 665.
Cf. Dupuis 1993: 650v.
Dupuis 1993: 650.
Cf. Grüttemeier 1995.
Onderzocht werden de volgende tijdschriften tussen 1927 en 1940: Contact, Dietsche Warande
en Belfort, Hooger Leven, Jong Dietschland, Nieuw Vlaanderen, Onze tijd, Seinen, De Tijdstroom,
DE. VL.AG, De Vlaamsche Gids en Vormen. De keuze werd gemaakt op basis van de volgende
selectiecriteria: 1. tijdschriften waarin reeds vindplaatsen van ‘Nieuwe Zakelijkheid’ bekend
waren, 2. medewerking van auteurs waarvan reeds bekend was dat zij het begrip gebruikten,
3. spreiding over de verschillende levensbeschouwingen (liberaal, Vlaams-nationalistisch,
katholiek en socialistisch). In mijn onderzoek heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de
systematische ontsluiting van een deel van het onderzoeksgebied door de Bibliografie van de
Vlaamse tijdschriften (cf. Roemans/ Van Assche 1960 e.v.) en door het proefschrift van L.
Missinne (1994).
12 Cf. Schampaert 1985: 130.
13 Een vergelijkbare, niet beargumenteerde stelligheid kan men vinden in de Zuidafrikaanse
literatuurgeschiedenis Momente in die Nederlandse letterkunde: daarin ziet men Elsschot ‘as
karakteristieke verteenwoordiger van die nuwe saaklikheid’ (Van der Elst/ Ohlhoff/ Schutte 1988:
364). Vooral in literatuurgeschiedenissen wordt ook Elsschots roman Kaas vaker genoemd als
voorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid (cf. Chamuleau/ Dautzenberg 1991: 171), waarbij niet duidelijk
wordt welke opvatting van Nieuwe Zakelijkheid eraan ten grondslag ligt en in hoeverre Kaas
daar al dan niet aan voldoet.
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De andere Vlaamse auteur die tegenwoordig nog geregeld - maar eveneens ad hoc - met de
Nieuwe Zakelijkheid in verband wordt gebracht is Gerard Walschap (cf. Weisgerber 1964: 38;
Musschoot 1993: 695).
Cf. Adkins 1988.
Hallez 1931: 62.
Cf. Hallez 1931: 64.
Cf. Hallez 1933: 216.
Alle citaten cf. Morlion 1934: 752.
Cit. Tijdstroom 1931: 38.
Cit. Jong Dietschland 1932a: 12.
Cit. Jong Dietschland 1932a: 13. Reeds op 10 juli 1931 werd in dezelfde rubriek Donkers
bespreking van Albert Soergels bloemlezing van Duitse poëzie gedeeltelijk geciteerd, waarin
echter geen Nieuwe Zakelijkheid, wel ‘zakelijkheid’ voorkwam: ‘Wat mij allermeest fascineert
zijn fantasie, mystiek (de fantasie der religieuze bevindingen) of (en: want ze kunnen elkander
doordringen) zakelijkheid, nuchter, gestaald en doorstraald tegelijk.’ (cit. Jong Dietschland 1931:
462)
Hetzelfde verschijnsel ziet men ook met betrekking tot Nieuwe Zakelijkheid in de architectuur:
naar aanleiding van Gerrit Rietvelds opstel ‘Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur’
als schrift 7 van De vrije bladen nodigt Hooger Leven Rietveld uit om de kern van zijn betoog
nog eens te presenteren. Dat doet Rietveld in het nummer van 11 augustus 1932, waarbij hij
als volgt door de redactie wordt ingeleid: ‘Nieuwe Zakelijkheid is het modewoord sedert enkele
jaren, maar in Vlaanderen schijnen wij nog zo ver niet te zijn. [...] Wat ons betreft, dwepen wij
nog niet met een bepaling volgens dewelke het huis slechts dient om de ongewenschte invloeden
der natuur buiten te sluiten en de gewenschte binnen te halen. Maar dit is het moment niet om
in critische bijzonderheden te treden. De nieuwe zakelijkheid heeft het woord.’ (cf. Rietveld 1932:
1290) Op 2 oktober 1932 bespreekt ‘J.H.’ in Hooger Leven onder verwijzing naar Rietveld het
‘lijviger en definitiever’ werk van J.B. van Loghem Nieuwe Zakelijkheid, built to live in, vers une
architecture réelle, neues bauen (J.H. 1932: 1482-1483). In Jong Dietschland worden fragmenten
uit twee Nederlandse reacties op Rietveld geciteerd, te weten een ‘antwoord’ op Rietveld en
Van Loghem uit de Maasbode (cit. Jong Dietschland 1932c) en een reactie van Jan Engelman
uit de Nieuwe Eeuw (cit. Jong Dietschland 1932d).
Ook een kleine twee jaar later is de Nieuwe Zakelijkheid in de architectuur uitsluitend een
Nederlands fenomeen blijkens het artikel van A. Mols (1934) in Hooger Leven en het fragment
dat Dietsche Warande en Belfort (cf. 1934: 469v.) in juni 1934 in de vaak op Nederland gerichte
rubriek ‘Ringsteken’ uit Van Loghems ‘Leven en werk’ overneemt.
Deze stelling wordt bevestigd wanneer men naar de terminologie van enkele critici kijkt,
bijvoorbeeld die van Jan Vercammen. Vercammen zal later nog uitgebreid ter sprake komen
omdat hij van alle Vlaamse critici uit het interbellum in het begin van de dertiger jaren wellicht
het vaakst in zijn artikelen naar de Nieuwe Zakelijkheid verwijst. Deze reeks aan verwijzingen
komt in mei 1932 op gang wanneer zijn lovende recensie van J.B. Steffes (Hg.): Vom Naturalismus
zur neuen Sachlichkeit verschijnt. Daarin vermeldt hij de stelling van Godfried Hasenkamp dat
Nieuwe Zakelijkheid en kommunisme zouden samenhoren. (cf. Vercammen 1932a: 382). In zijn
artikelen van september 1932 (Vercammen 1932b) en mei 1933 (Vercammen 1933a) spreekt
hij nog steeds van ‘neue sachlichkeit’. Hij stapt pas in juni 1933 over naar de Nederlandse
vertaling van de term (cf. Vercammen 1933b).
Dezelfde terminologische overgang van Duits naar Nederlands is bij Paul de Vree te vinden. In
zijn lange studie ‘Het letterkundig fenomeen vanaf het begin der 20e eeuw’, in afleveringen in
Jong Dietschland verschenen, maakt De Vree één keer melding van ‘Neue Sachlichkeit’ en wel
op 17 februari 1933: ‘De geesten worden weer door piekerende belangen en politieke drijverijen
opgeslorpt. Ligt misschien darin het keeren naar de Neue Sachlichkeit in Duitschland niet, en
het ernstig-worden van velen die aan de boutade van de eerste vredesjaren deelnamen. We
zien 't klassicisme, hoe koud 't ook aandoet, veld winnen.’ (De Vree 1933: 108). De studie in
acht afleveringen is trouwens gedateerd ‘Antwerpen 1931-1932’. In 1935 is De Vree (1935: 6)
overgegaan naar het Nederlandse begrip.
Jong Dietschland brengt in de reeds genoemde rubriek ‘Wat anderen schrijven’ op 7 oktober
1932 fragmenten uit een Nederlandse recensie, die van pater J. van Heugten uit De
boekenschouw: ‘zich zakelijk tegenover de dingen te plaatsen is een goede troost voor gescheiden
gelieven, voor huilende kinderen en bestolen reizigers, maar het is een slecht recept voor
dichters’, stelt de pater daarin. Zijn conclusie ligt in het verlengde hiervan: ‘een rijke ader is er
aan de nieuwe zakelijkheid [...] niet ontsprongen.’ (cit. Jong Dietschland 1932b: 652)
Demedts 1932b: 140.
Demedts 1936: 620v.
Vercammen 1933a: 266.
Cf. Tijdstroom 1930: 1.
Tijdstroom 1930: 1.
Alle citaten cf. Demedts 1932a: 434.
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Demedts 1933: 37.
Cf. Grüttemeier 1995: 46 et passim.
Demedts 1935: 2115.
Demedts 1934: 122.
Marsman 1932: 150.
Cf. Vercammen 1933b: 319.
Cf. Vercammen 1933d: 67.
Vercammen 1933d: 69.
Vercammen 1933d: 69. Vercammen spreekt in zijn recensies herhaaldelijk positief over de
versobering die aan de Nieuwe Zakelijkheid is te danken (cf. Vercammen 1933b: 319, 1933c:
407v., 1933d: 65, 1933e: 111, 1934a: 448, 1934c: 69, 1934d: 136), waarbij echter geregeld ook
naar de problematische kant van de Nieuwe Zakelijkheid wordt verwezen.
Cf. Marsman 1932: 148vv.
Vercammen 1933d: 67.
Cf. Weisgerber 1964, Missinne 1994.
Cf. Demedts 1934: 122.
Cf. Vercammen 1933c: 408.
Marsman 1932: 150.
Vercammen 1933c: 408.
Dezelfde strekking treft men ook bij Demedts (1934: 122) aan die van mening is ‘dat deze kunst
een einde is en moet blijven’.
Cf. Marsman 1932: 146.
Cf. Marsman 1932: 150.
Vercammen 1933d: 69.
Cf. Vercammen 1933c: 407; 1933d: 69; 1934b: 506. Ook Marsman (1932: 148) gebruikt het
‘hart’ expliciet in zijn kritiek op de Nieuwe Zakelijkheid: ‘De neiging, de richting der zakelijkheid
is te uitsluitend gericht op de omringende uiterlijkheid, te weinig - wat zij ook moge beweren op het hart van den mensch.’
Wat niet wegneemt dat ook in Nederland stilistische versobering een belangrijk programmapunt
in de roep om vernieuwing van het proza sinds halverwege de jaren twintig was (cf. Anten 1982).
Walschap 1932: 1029v. Ook elders blijkt Walschap (cf. 1933: 1050) de Nieuwe Zakelijkheid
vooral als stijlfenomeen op te vatten, wanneer hij van ‘de stylisten der nieuwe zakelijkheid’
spreekt. Als stijlverschijnsel zien de Nieuwe Zakelijkheid ook Buckinx (1937), Gilliams (1937)
en Lissens (cit. Onze Tijd 1938).
De Vree 1935: 6.
Dat had vijf jaar eerder al onder andere Vercammen 1933a gedaan.
Alle citaten cf. De Vree 1938a: 29.
De Vree 1938a: 30.
De Vree 1938b: 207. Het ontbreken van een tendens keert bij De Vree elders terug als
‘scepticisme’ dat hij met Nieuwe Zakelijkheid in verband brengt, in tegenstelling tot het ironisch
optimisme van het expressionisme (Walschap), het utopisme van het naturalisme (Zielens) en
het cynisme van het verisme (Fonteyne). (cf. De Vree 1939: 184)
Het is de vraag of men gezien het niet al te frequente gebruik van de term Nieuwe Zakelijkheid
van een debat mag spreken. Maar ook wanneer men constateert dat de term een zeer bescheiden
rol in de Vlaamse letterkunde heeft gespeeld, dan lag het relatieve hoogtepunt van die rol tussen
1933 en 1935 - vergeleken met Nederland een zekere vertraging in het begin, maar het slot
ervan valt weer wel samen. Wellicht zou men De Vrees herbezinning op de Nieuwe Zakelijkheid
in verband kunnen brengen met zijn medewerking aan het Duits-Nederlandse nummer van DE.
VLAG dat midden 1938 verschijnt en waarvoor De Vree (1938b) het overzicht over het Vlaamse
proza schrijft. Dat hij daarbij op zoek gaat naar oriënterende aanknopingspunten voor Duitse
lezers is denkbaar.
Dat blijkt ook uit het feit dat Demedts anno 1935 Walschaps Adelaïde zonder meer tot de ‘nieuwe
zakelijkheid’ rekent, (echter niet zonder achteraf op te merken dat dat niet de ‘meest Vlaamse’
Walschap is, waarop Demedts (1935: 2115) zijn reeds geciteerde tegenstelling tussen de Nieuwe
Zakelijkheid en het ‘Germaans bloed’ laat volgen), terwijl hij in zijn positieve recensie van het
boek in 1930 met geen woord over Nieuwe Zakelijkheid rept (cf. Demedts 1930).
Een andere indicatie voor de inburgering van de term in de jaren 1933 tot 1935 is dat Jozef
Simons Nieuwe Zakelijkheid als aanduiding voor een levenshouding zo algemeen bekend acht
dat hij hem in maart 1935 gebruikt ter karakterisering van een van de personages uit zijn roman
Victor Ceuleman in een voorpublicatie in Dietsche Warande en Belfort (cf. Simons 1935: 194f.).
Cf. Ter Braak 1949: 139.
Cf. Ter Braak 1949: 140.
Cf. Grüttemeier 1995: 25vv.
Demedts 1934: 122.
Demedts 1934: 123.
Demedts 1937: 3.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

67
68
69
70
71
72

73

74

75
76

77
78
79
80
81

82

Demedts 1937: 4.
Leemans 1931: 661.
Alle citaten cf. Van der Hallen 1932: 365.
P.S. 1932: 383.
Van der Hallen 1933: 622.
Walschap 1932: 1030. Vijf maanden nadien, in november 1932, spreekt Ter Braak in Forum
van ‘het grove cliché van een Ehrenburg’: ‘Want hoe zonderling het ook moge schijnen in een
tijd die het procédé van een Feuchtwanger en zelfs het grove cliché van een Ehrenburg (met
de daarbij behoorende domheid incluis) als meesterlijk pleegt te beschouwen: er is een schrijfstijl
die geen domheid nodigheeft om te kunnen bestaan [...].’ (Ter Braak 1932: 673)
Cf. Walschap 1933: 1050. Maurice Gilliams beschouwt eveneens de Nieuwe Zakelijkheid als
een formule, echter zonder expliciet naar Ehrenburg ter verwijzen. De Nieuwe Zakelijkheid
‘berust voor 3/4 op een verveelend gebruik van karakterlooze, kort afgeknapte zinnetjes. Die
schrijftrant is knutselwerk, waar ik geen waardering voor heb.’ (Gilliams 1937: 4) De auteur die
in dit geval het ‘misverstand’ van de ‘zogenaamde Nieuwe zakelijkheid’ beoefent is - André
Demedts. Gilliams bespreekt hier diens roman Het leven drijft.
In dat verband kan men ook naar het reeds aangehaalde citaat van Jan Vercammen (cf. 1933d:
67) verwijzen, die immers reeds 1933 stelt dat de ‘epigonen’ van Walschap niet aan ‘vulgair
realisme’ zullen ontkomen. Zie eveneens noot 72.
Cf. Den Boef 1991.
Dit blijkt ook uit het in Dietsche Warande en Belfort met ‘W.’ ondertekende commentaar op een
interview dat 's-Gravenzande met Simon Vestdijk heeft gevoerd. Het interview werd gedeeltelijk
in de rubriek ‘Kanttekeningen’ overgenomen, waarbij onder andere de uitspraak van Vestdijk
geciteerd werd: ‘Ik heb vooral een afkeer van bepaalde leuzen en acht die voor een klein land
fnuikend. Een prozaist met een “manier” loopt veel eerder vast dan de eenzijdige dichter. [...]
Geen stijl van “nieuwe zakelijkheid” als het onderwerp het niet eischt.’ (cf. W. 1933: 471) Het
commentaar hierop luidde: ‘Onze afkeer van leuzen kan slechts grooter zijn dan die van den
heer S. Vestdijk, maar ons inzicht in den aard van den kunstenaar is totaal anders. [...] Onze
opvatting: Le style c'est l'homme. En ten tweede, voor den schrijver bestaat het onderwerp tout
court niet. Hij heeft niets dan het onderwerp zooals hij het door het prisma van zijn persoonlijkheid
ziet. En dàt onderwerp kan slechts in één enkelen stijl behandeld worden: den zijnen.’ (W. 1933:
472, cursief in het citaat)
Walschap 1931: 190.
Weisgerber 1964: 22v.
Cf. Grüttemeier 1995: 27vv.
Cf. Schulte-Sasse 1976, Bürger 1983.
Naar aanleiding van een speciaal nummer van Dietsche Warande en Belfort met de titel ‘Zoo
verhalen de Vlamingen’ formuleert Demedts in september 1931 - dus vóór ‘De aesthetiek der
reporters’ - zijn variant op de oppositie tussen afbeelden van de realiteit versus scheppen van
een diepere realiteit. Hij maakt de in de anthologie verzamelde auteurs het verwijt: ‘Zij scheppen
zelden naar de ganse werkelijkheid. Zij blijven nog al te veel aan de oppervlakte, hun mensen
zijn de vormen van de mens al te dikwijls zonder de inhoud, en de manier waarop zij die personen
laten leven en drijven naar de ontknoping, laat ons veelal koud en onberoerd, omdat die
ontwikkeling ons niet klaarder de zin des levens doet verstaan.’ (Demedts 1931: 373)
Los van de hier onderzochte casus zou men dit, voor wat betreft Vlaanderen, nog kunnen
adstrueren door onderzoek naar het veelvuldig overnemen van Nederlandse artikelen en het
bespreken van Nederlandse literatuur in Vlaamse tijdschriften.
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Eep Francken
Literatuur voor het oude en het nieuwe Zuid-Afrika?
Bart Nel van J. van Melle en de Afrikaner natievorming
Abstract - There is a big gap between the South African and Dutch reactions to J.
van Melle's novel Bart Nel. For this phenomenon a number of causes could be
pointed out. One of these is the central theme of this article: that for nation-building
processes in South Africa literature has been a matter of major concern from 1875
to the present day.
In de jaargang 1995 van dit tijdschrift wijst Wium van Zyl op het grote aantal
1
Nederlandstaligen dat in de Afrikaanse literatuur hoort tot de ‘mannen van betekenis’.
Met recht schrijft Van Zyl uitvoerig over de schrijver J. van Melle, die op het op
zichzelf al interessante speelveld van de Neerlando-Afrikaanse culturele
wisselwerking één van de boeiendste figuren is. Hij dankt dit vooral aan zijn roman
Bart Nel, de opstandeling, verschenen in Amsterdam-Sloterdijk op de grens van
1936 en 1937, een kwart eeuw nadat Van Melle uit Nederland naar Zuid-Afrika was
geëmigreerd.
Bart Nel wordt in de Afrikaanse literatuurkritiek gerekend tot de belangrijkste
romans en algemeen beschouwd als de allerbelangrijkste van voor 1960. In
Nederland is het boek daarentegen helemaal vergeten en is ‘Van Melle’ alleen maar
een snoepmerk. Om deze volstrekte tegenstelling te begrijpen moet men kijken naar
de rol die de Afrikaanse literatuur vervuld heeft en vervult in het kader van
natievorming.
De Afrikaner ‘natie’ is in de eerste plaats een natie in de zin van een gemeenschap
met een eigen cultuur en een eigen taal; daarnaast heeft in de geschiedenis een
ander idee, dat van natie in de zin van een eigen staat, ook een rol gespeeld. De
Afrikaner natie in de eerste zin staat in Zuid-Afrika nog volop in de belangstelling,
maar de ijveraars voor een Afrikaner staat zijn vandaag de dag te beschouwen als
randfiguren.
Zoals bekend heeft de V.O.C. de zuidelijke punt van Afrika in het midden van de
zeventiende eeuw gekoloniseerd. Rond 1800 namen de Britten er de macht over.
Traditioneel kent een kolonie spanning tussen de oorspronkelijke inwoners, die
onderdrukt worden, en de laterkomers die tevens de machthebbers zijn. Die spanning
heeft in Zuid-Afrika een dubbel gezicht gekregen.
Vanuit Europa is het traditionele koloniale kader in Zuid-Afrika duidelijk te
herkennen. De oorspronkelijke inwoners zijn immers de Hottentotten en
Bosjesmannen, en voorts de Khosa's, Zoeloes en andere zwarte groepen; de
latergekomen machthebbers zijn de blanken.
Maar voor de Nederlandstalige blanken in het Zuid-Afrika van de negentiende
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eeuw had dit koloniale schema een andere invulling. Zij waren in Afrika geboren,
net als hun ouders en grootouders. Hun familie was er dus al generaties gevestigd.
Zij beschouwden zichzelf dan ook als autochtoon, en bovendien als onderdrukt door
latergekomen machthebbers: de Britten. Tussen beide blanke groepen bestond
vanaf het begin een sterke rivaliteit die zoals men weet in de negentiende eeuw bij
herhaling tot oorlog geleid heeft, en die in onze tijd nog niet helemaal is verdwenen.
Vanuit deze rivaliteit is de blanke Nederlandstalige groep, waaronder overigens
veel afstammelingen van Duitsers en Fransen, zich steeds meer met Afrika gaan
identificeren. Benamingen als Afrikaners en Afrikaans moet men zien in dit verband:
wij Afrikaners zijn degenen die in Afrika thuishoren, jullie Britten helemaal niet. Veel
Britten in Zuid-Afrika bleven dan ook spreken van Dutch of eventueel van Boers.
In de loop van de negentiende eeuw ontstond er een Afrikaner ideologie, waarvan
de binding met het land een belangrijk element is. Het patriarchale familie-denken
hoort er bij. Ook de godsdienst, het calvinisme, speelt een grote rol, en daarnaast
de taal. De Britten bestuurden de Kaapkolonie in het Engels en probeerden ook het
onderwijs en het kerkelijk leven te verengelsen. In het laatste kwart van de
negentiende eeuw leidde dit tot georganiseerde actie onder de Afrikaners, waarbij
de taal op de voorgrond stond maar tegelijk bredere nationalistische doelen werden
nagestreefd. In deze zelfde tijd ontstaat ook de Afrikaanse literatuur.
Uiteraard werd er aan de Kaap sinds de zeventiende eeuw al geschreven,
aanvankelijk in zeventiende-eeuws Nederlands. Ook toen de spreektaal zich in
andere richting had ontwikkeld, bleef men nog lange tijd algemeen-Nederlands
schrijven. De activiteit ter propaganda van het Afrikaans sinds 1875 is vooral te zien
als gericht tegen de groeiende invloed van het Engels, maar doordat men nu voor
het eerst bewust koos voor het Afrikaans als de meest eigen taal, is de beweging
ook enigszins tegen het Nederlands gericht. Tot de paradoxen van de geschiedenis
hoort overigens het flinke aantal pas geïmmigreerde Nederlanders onder de leidende
figuren, en ook onder de eerste schrijvers van (in hun geval nogal twijfelachtig)
Afrikaans.
De schrijver speelt in de Afrikaanse gemeenschap aanvankelijk de rol die hij
traditioneel vervult in kleine taalgemeenschappen die voor hun rechten opkomen.
Hij inspireert, gaat voor, verwoordt de idealen van de gemeenschap. Hij presenteert
de groepsideologie in een aantrekkelijke vorm. Zijn werk is begrijpelijk voor wie
lezen kan. Hij heeft een duidelijke boodschap en die luidt: wees voluit Afrikaner.
Hier kan men wijzen op het ontstaan van de Afrikaanse verschijningsvorm van
de streek- of Heimatroman: de plaasroman. De Afrikaner ideologie krijgt in dit genre
zijn uitdrukking in verhalen over het leven op de plaas, de reusachtige
Zuid-Afrikaanse boerderij, waar de band met de Afrikaanse grond sterk is, God
eerbiedig gediend wordt en de boer als Zijn plaatsvervanger op aarde goed en
rechtvaardig aan allen leiding geeft. De plaas is niet gekocht maar door de
voorouders van de boer gesticht, hoe langer geleden hoe beter; de plaas bezit een
2
eigen begraafplaats waar de voorouders ter aarde zijn besteld.
Is de Afrikaner ideologie dus in de eerste plaats gericht tegen het Engels en de
Engelsen, in de werkelijkheid van Zuid-Afrika hadden beide groepen blanken
natuurlijk behalve met elkaar ook te maken met de gekleurde meerderheid. De
negentiende eeuw is niet alleen de eeuw van Anglo-Boerenoorlogen, maar ook de
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eeuw waarin heel Zuid-Afrika onder blanke overheersing werd gebracht. De
geschillen tussen Brit en Boer draaiden ten dele om de manier waarop men de
gekleurde bevolking behandelde: de Britten schaften de slavernij af, de Boeren
zagen hierin schijnheiligheid en meenden dat Groot-Brittannië lieveheertje speelde
op hun kosten.
Voor de Afrikaanse ideologie en de Afrikaanse literatuur is vooral de positie van
de kleurlingen, de ‘bruinmense’, interessant. De Afrikaanse taal wordt aanvankelijk
vooral gezien als hún taal: de toneelschrijver Boniface (rond 1830) liet zijn
personages keurig Nederlands spreken, maar de (komische) kleurlingrollen Afrikaans.
Documenten uit dezelfde tijd laten zien dat dit in strijd met de toenmalige realiteit
is: de blanken spraken in die tijd al lang geen Euro-Nederlands meer.
Na 1875 zien we een ander beeld: men ontwikkelde een Afrikaanse schrijftaal en
een Afrikaanse literatuur, waar de Afrikaners Afrikaans spreken (tenzij het gaat om
een overloper die zich ‘engelserig’ aanstelt). De boodschap ‘wees Afrikaner’ gold
overigens voor blanken: in het kader van de segregatiepolitiek raakten de andere
Afrikaanssprekenden voor lange tijd buiten beeld. In de Afrikaanse literatuur bleven
niet-blanken nog heel lang uitsluitend bijfiguren, meestal met een komische functie;
kleurlingschrijvers waren er weinig.
In de twintigste eeuw zien we twee grote reacties tegen deze sterk ideologisch
bepaalde literatuur. De eerste, vanaf de jaren dertig, richt zich vooral op de poëzie
en streeft naar literatuur die oorspronkelijker, persoonlijker en moderner is, waarbij
de vooropgezette antwoorden verdwijnen om ruimte te bieden aan twijfel. Nog in
1966 haalde Verwoerd, de voorman van het apartheidsbewind, in een toespraak
fel uit naar de centrale figuur van deze ontwikkeling, de dichter en essayist N.P. van
Wyk Louw. Verwoerd verlangde van schrijvers steun voor zijn ideologie, hij zag ze
als ingenieurs van de geest in de zin van Stalin, maar aan die verwachting konden
3
de Afrikaner schrijvers al lang niet meer voldoen.
Dezelfde Louw heeft ook de tweede wending in de Afrikaanse literatuur ingeleid:
die in het proza gedurende de jaren zestig. In Vernuwing in die prosa (1961) wees
hij de eerste tekenen aan van een modernisering van het proza die hij voor
noodzakelijk hield. In deze tijd ontstond inderdaad een beweging van jonge schrijvers,
met André P. Brink als belangrijk criticus en romancier.
Wat ‘Dertig’ voor de Afrikaanse poëzie wilde, wilde ‘Zestig’ voor het proza: moderne
literaire romans en verhalen in plaats van traditionele didactiek, internationaal niveau
in plaats van provincialisme. Uit de Franse literatuur wist Brink dat een roman
geëngageerd kan zijn zonder daardoor zijn literaire karakter te verliezen. Dit wilde
hij zelf ook: met zijn werk in de Zuid-Afrikaanse maatschappij staan (want dit achtte
hij in de apartheidstijd meer dan ooit noodzakelijk), maar tegelijk schrijver blijven.
Het betekende onder meer dat hij afstand moest houden van clichés, maar zich
moest verdiepen in het karakter van de mens en aan het licht moest brengen wat
daar verborgen was gebleven. Het betekende voor zijn romantechniek dat hij alle
literaire middelen moest aanwenden die van zijn gading waren, dus het traditionele
palet vergaand moest verbreden. Brink had twee grote strijdpunten: tegen de
apartheid, voor de literatuur - het ging erom die twee te combineren.
De Afrikaanse literatuur is dus in grote trekken te zien als een oppositie-litera-
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tuur. De oppositie ging eerst tegen het Engelse bewind, de schrijvers droegen bij
aan de vorming van een Afrikaner natie. De Dertigers wilden de poëzie bevrijden
en hun oppositie is dus niet direct politiek. Zij schreven in een tijd van democratie
voor blanken, een gemengd Engels-Afrikaans bewind. Zij stelden zich wel kritisch
op, maar bewaarden toch de loyaliteit aan de zaak van de Afrikaners, welke dat ook
precies was. Van Wyk Louws bekendste essaybundel heet: Lojale verset.
De reactie: ‘te weinig verzet, te veel loyaliteit’ ligt voor de hand. Scherper oppositie
tegen het bewind vinden we bij de Zestigers; hun werk werd door de regering dan
ook herhaaldelijk verboden. Ook deze oppositie wilde overigens loyaal zijn aan de
Afrikaanse cultuur, die naar Brinks overtuiging tot ondergang gedoemd is tenzij de
4
band met de apartheid wordt verbroken. De Afrikaner De Klerk schafte als president
de apartheid uiteindelijk inderdaad af, in 1990. In het Zuid-Afrika van Nelson Mandela
zijn er over natievorming twee tegengestelde opvattingen. De ene, aangehangen
door de president, is dat Zuid-Afrika moet streven naar één natie, de bekende
regenboognatie met vele culturen. Daartegenover staat de sceptischer houding dat
zo'n natie gezien de grote onderlinge verschillen onhaalbaar is, dat het streven
ernaar voert tot een slangenkuil en men dus beter een tandje lager kan schakelen,
op weg naar een federatie van naties.
In de Afrikaanse literatuur van de laatste decennia vervaagt de kleurgrens een
beetje, maar vooral tussen Afrikaanssprekenden van verschillende kleur. In romans
en verhalen zijn serieuze personages die kleurling zijn uiteraard geen uitzondering
meer. In de literaire wereld worden overeenkomstige veranderingen nagestreefd:
Afrikaanse uitgevers lijken met een kleurling-schrijver even blij als Nederlandse met
een auteur van Turkse of Marokkaanse afkomst.
Nu Bart Nel, de opstandeling. In hoeverre is de geschiedenis van deze Nederlandse
roman inderdaad beter te begrijpen in het licht van wat ik verteld heb?
5
De verschijning van Bart Nel wordt officieel vermeld in het begin van januari 1937;
in het boek zelf staat 1936. Ik noemde de roman ‘Nederlands’, maar daarbij past
een nuancering. Hij heeft namelijk sterke Zuid-Afrikaanse trekken: niet alleen speelt
het verhaal zich helemaal in Zuid-Afrika af en zijn alle personages Zuid-Afrikanen,
maar bovendien zijn alle dialogen in het Afrikaans. Het boek is dus tweetalig.
Het kwam uit bij de Wereldbibliotheek, die de tweetaligheid kennelijk geen
belemmering vond voor het brede publiek dat de doelgroep van die uitgeverij vormde.
De Wereldbibliotheek was in de jaren dertig het contact met de avant-garde kwijt,
had geen literair tijdschrift en verwaarloosde de poëzie. De uitgeverij was afhankelijk
van auteurs als Scharten-Antink, Nico van Suchtelen en Ernest Claes, en zocht
6
naar opvolgers voor deze successchrijvers.
Mogelijk heeft deze zwakke positie van de uitgever ertoe bijgedragen dat het boek
in de kritiek van die tijd weinig aandacht krijgt. Invloedrijke critici als Ter Braak, Du
7
Perron en Vestdijk zwijgen erover. Onder de reacties zijn er een aantal heel kort
en/of tamelijk oppervlakkig. Meestbesproken onderwerpen zijn nog de tweetaligheid
en de band tussen Nederland en de Afrikaners.
De tweetaligheid komt ter sprake bij ongeveer de helft van de recensenten. De
meeste daarvan zien er een bezwaar in, maar een tegenovergesteld geluid klinkt
bij
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G. Besselaar, die zich uitleeft in lof voor het ‘smijdige, smeuïge, sappige’ Afrikaans
en afsluit met de verzuchting: ‘We hebben nog geen boek onder de oogen gehad,
dat een Hollander of Vlaming sneller Afrikaans zal leren en er op verliefd maken.’
Besselaar, hoogleraar Afrikaans in Amsterdam, komt als taalpropagandist aan
literatuurkritiek niet toe.
Meer ter zake zijn de reacties die beklemtonen dat in Bart Nel de historische
achtergrond geen hoofdzaak is, dat het eerder gaat om de uitbeelding van het
innerlijk der hoofdfiguren (Haantjes, Houwink). De religieuze kant van de thematiek
komt aan de orde in Hooger leven, wat bij dat tijdschrift ook wel verwacht mag
worden. De criticus is een zekere D., misschien dezelfde als A[ndré] D[emedts] die
elders een veel korter stuk over Bart Nel publiceerde. Hun (of:zijn?) oordeel is lovend.
D. komt met de (anno 1937 misschien nog niet zo aftandse) redenering dat Van
Melles werk een prettig contrast vormt met de ‘“Hollandsch Binnenhuisje”-kunst’ en
de ‘koekjes-met-thee-romans’.
De oordelen van de critici lopen uiteen maar zijn gemiddeld niet ongunstig. Er
volgden dan ook herdrukken, zij het een paar jaar later. Er zijn er kort na elkaar dan
zelfs drie, in de jaren 1941-'43, niet toevallig allemaal onder de Duitse bezetting.
Na de bevrijding was alle belangstelling verdwenen; de schrijver kon zelfs geen
uitgever meer vinden voor een nieuwe, nu helemaal Nederlandse editie.
Maar in Zuid-Afrika is het zoals gezegd heel anders gegaan. In 1942 heeft Van
Melle zijn boek in het Afrikaans vertaald onder de titel: En ek is nog hy (‘En dat ben
ik nog altijd’). De Afrikaanse kritiek (die overigens ook in 1937 al op de Nederlandse
uitgave gereageerd had) was niet negatief, maar naar mijn indruk toch gemiddeld
8
iets zuiniger dan de Nederlandse. Een herdruk laat dan ook - volgens de bibliografie
9
van W.F. Jonckheere’ - op zich wachten tot 1951; Van Melle kiest nu voor de titel
Bart Nel, zonder meer.
Het wonder van Bart Nel komt in de jaren zestig en zeventig. Opeens is er een
10
grote doorbraak en volgen de drukken elkaar in hoog tempo op. Voor 1960-'81
tellen we in eenentwintig jaar ook eenentwintig drukken; dit verkoopsucces is
overigens verbonden met een groeiende waardering in de universitaire kritiek. In
1967 zet André Brink Bart Nel op een voetstuk. Hij spreekt over ‘stellig ons beste
11
tradisionele roman’, en gaat nog verder als hij Sewe dae by die Silbersteins, het
chef d'oeuvre van zijn Zestiger-bentgenoot Etienne Leroux, omschrijft als: ‘'n beter
roman [...] as enigeen wat voor hom in Afrikaans verskyn het (met uitsondering
12
waarskynlik van Bart Nel)’. Hij zegt hier twee dingen: Bart Nel is de allerbeste
roman, maar ook: het is een Afrikaanse roman, dus geen Nederlandse.
Bart Nel, de opstandeling, het Nederlandse boek uit 1936, is in eigen land een
dood boek geworden, maar in Zuid-Afrika een klassiek meesterwerk. Het is verfilmd
en staat op de literatuurlijsten. Wat heeft de band tussen literatuur en natievorming
nu te maken met dit mirakel? In 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog,
was Zuid-Afrika een zelfbesturend deel van het Britse rijk. De Boerenoorlog, de
oorlog die de Afrikaanse boerderijen vernielde en vrouwen en kinderen in verderfelijke
concentratiekampen bracht, was twaalf jaar geleden beëindigd. Het hele Britse rijk
raakte nu in oorlog met Duitsland; Zuid-Afrika automatisch ook. Het moest daarom
ten strijde tegen het aangrenzende Duitse gebied, Zuid-West-Afrika (Namibië).
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Maar velen voelden dit als een overval op een goede vriend ten bate van de grote
vijand: waarom de jongens die de Britse kampen overleefd hadden laten sneuvelen
voor het Britse belang? Toen het parlement besloot de inval toch door te zetten brak
er een gewapende opstand uit die door het Zuid-Afrikaanse leger moest worden
neergeslagen; de leiders gingen de gevangenis in.
Deze opstand, bekend als ‘die Rebellie’, speelt een grote rol in Bart Nel. Bart, de
hoofdfiguur, is een Afrikaner boer, een principiële man die doet wat hij naar zijn idee
moet doen, zich in Afrikaans nationaal belang bij de Rebellie aansluit, maar daardoor
uiteindelijk zowel zijn bedrijf als zijn gezin kwijtraakt. Zijn vrouw ziet de opstand
namelijk helemaal niet idealistisch maar als een pure mannenzaak die alleen maar
aanzet tot haantjesgedrag en Bart afhoudt van wat zij bij uitsluiting zijn werkelijke
plicht vindt: zijn gezin en zijn bedrijf. Als Bart in de gevangenis zit trouwt zij met een
ander.
Op verschillende manieren is Bart Nel verbonden met de traditionele Afrikaner
ideologie. Het boek behandelt nationale Afrikaanse geschiedenis. Bart maakt een
principiële keuze in het belang van de Afrikaanse natie en is voorbeeldig in zijn
volharding, ook als de opstand mislukt. Het begrip ‘Boer’ wordt geïdealiseerd,
losgemaakt van boer als beroep of Boer als Afrikaner: ‘Die Boere sal nog eendag
13
algar Boere word’. Het boek sluit bovendien enigszins aan bij de plaasromans, al
ontbreekt de idyllische sfeer.
Maar dit is maar één kant. Er is beslist geen zwart-wit-verhouding tussen Bart als
good guy die alles voor zijn volk overheeft en zijn vrouw als keiharde egoïste; eerder
zijn ze allebei zo eigenwijs dat dit hun liefde voortdurend bedreigt. Het gaat er
uiteindelijk vooral om dat de titelheld en zijn vrouw Fransina ondanks hun
onverflauwde liefde tragisch uit elkaar drijven. Bart wordt een soort van Job-figuur.
Zijn eenzaamheid komt aan het slot in een religieus en algemeen-menselijk kader
te staan en overstijgt het belang van de Rebellie.
De roman heeft in Zuid-Afrika bovendien de aandacht getrokken door opvallende
vormaspecten. Het gaat onder meer om de zakelijke, eenvoudige, zo niet droge
stijl, en de afstandelijke houding van de verteller. Allebei moeten ertoe bijdragen
dat de roman indruk maakt door understatement, door weglaten. Daarnaast valt op
dat de bouw van de roman a-chronologisch is.
Als we met deze gegevens teruggaan naar Zuid-Afrika, dan zien we dat ten tijde
van de eerste publicatie het traditionele landelijke proza met nationale strekking
nog dominant was. Bart Nel is landelijk proza met een nationaal onderwerp, maar
gaat tegen de traditie in door zijn vormvernieuwing, die op gespannen voet staat
met het natie-vormende idee van de literatuur voor het hele volk. In de Afrikaanse
kritiek is deze kwestie ook aanwijsbaar: twee critici mopperen over de chronologie,
14
waarbij er één zelfs specifiek opkomt voor het belang van ‘die gewone leser’. Aan
de andere kant blijkt de criticus Beukes, naar eigen zeggen leraar aan de High
School for Boys te Pretoria, zijn tijd vooruit als hij zegt dat Van Melles normale
zwakte, eentonige stijl, in dit boek juist een kracht vormt. (In Nederland kon Van
Melles romantechniek niet meer als nieuwlichterij gelden, zodat hij in het rustige
fonds van de Wereldbibliotheek op zijn plaats was.) Van Zyl vermeldt overigens ook
twee hinderpalen voor een directe acceptatie in Zuid-Afrika: de ‘herkenbaar
Nederlandse
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ironie’ (in plaats van de Zuid-Afrikaanse gemoedelijke humor) en Van Melles
15
‘eigenzinnige wereldbeschouwing’.
In dit kader is de uitkomst, vrij gunstige kritiek maar weinig spectaculaire
verkoopcijfers, nog zo vreemd niet. De tijd van Bart Nel moest nog komen. In de
jaren vijftig laten Afrikaner critici zich van tijd tot tijd lovend over het boek uit; S.C.
Hattingh herhaalt de opmerking van Beukes: ‘Hy is deur kritici daarvan beskuldig
dat sy styl vlak emosieloos en sonder beeldende krag is; in werklikheid is juis die
16
teenoorgestelde waar.’ Toen de dichter Van Wyk Louw zich voor de Vernuwing
van die prosa inzette, kreeg Bart Nel van hem wel een eervolle vermelding, maar
geen uitgebreide behandeling. Eén van de romanciers die de door Louw
aangekondigde vernieuwing doorvoerden, de al bij herhaling genoemde Brink, is
ook één van de critici die Bart Nel wel uitvoerig besproken hebben. In zijn werk
wordt aannemelijk dat Bart Nel goed past bij de ideeën van de zestigers zoals ik ze
geschetst heb: geëngageerde literatuur die zijn literaire karakter niet verliest. De
diepgaande behandeling van de mens, die volgens Brink niet mag worden opgeofferd
aan het engagement, kan hij in Bart Nel aanwijzen; net als de vernieuwing van de
17
romantechniek die hij bovendien nastreeft.
Het nationaal Afrikaans belang van Bart Nel ligt in Brinks visie niet in de eerste
plaats bij Van Melles beschrijving van de Rebellie, maar bij de kwaliteit van de
roman. Brink hecht aan het voortbestaan van het Afrikaans. Net als zijn verre
voorgangers uit de negentiende eeuw ziet hij hierbij een functie voor de literatuur,
maar het is niet meer dezelfde functie. Literaire kwaliteit is in de plaats van de
didactiek getreden. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar opnieuw blijkt de feitelijke
ontwikkeling in de waardering van Bart Nel achteraf mooi te passen bij het
veranderende denken over natievorming. Of sceptischer uitgedrukt: het wonder
blijkt geen wonder.
Tenslotte de vraag of Bart Nel ook een rol kan spelen in de nieuwe Zuid-Afrikaanse
natie, de veelkleurige regenboognatie van bisschop Tutu. Bij het jaarlijkse Afrikaanse
kunstfestival 1996 werden de bezoekers verrast door een groep zwarte studenten
Afrikaans, gekleed in ‘t-hemp’ met daarop: ‘En ek is nog hy’. ‘Houden jullie dan zo
van Bart Nel?’ werd hun gevraagd. Een meisje zei: ‘ja, maar we houden nog meer
van Fransina.’ En het is waar: Fransina, Barts vrouw, is natuurlijk feministisch op
te vatten, maar je kunt haar ook, algemener, zien als vertegenwoordigster van grote
groepen zonder macht die hardnekkig weigeren zich op hun kop te laten zitten.
Volgt de Zuid-Afrikaanse natie deze interpretatie, dan is de toekomst aan J. van
Melle.

Adres van de auteur: Opleiding Nederlands R.U.L., Postbus 9515, NL-2300 RA
Leiden.
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Dirk Boutkan en Maarten Kossmann
Over sjwa-apocope in het Nederlands
Abstract - The regularity of the deletion of word-final shwa in Dutch has given rise
to discussion. In this article the authors argue that we are dealing with a phonetic
development, due to which the final shwa of a syntagm (not of a word) is regularly
deleted except for the position after d.

1. Inleiding
In de loop van de late middeleeuwen onderging het Middelnederlands een aantal
fonologische veranderingen. Eén van de belangrijkste hiervan was het wegvallen
van sjwa op het woordeinde. In ieder geval vanaf de dertiende eeuw vindt men
dialectisch in bepaalde posities gevallen van sjwa-apocope (Marynissen 1996: 408;
vgl. ook Van Reenen & Van den Heuvel 1997). In het huidige Nederlandse taalgebied
is sjwa nog in verschillende relictgebieden voorhanden, met name in de Saksische
dialecten en in het Zuidwesten (vgl. Weijnen 1991: 108-9 en de kaart op p. 275).
Ook in het gebied waar de apocope heeft plaatsgevonden zijn er bepaalde woorden
en categorieën waar de auslautende sjwa bewaard is. Dit feit heeft aanleiding tot
discussie gegeven. Met name van Loon (1986: 97-102, 1996: 156) heeft meerdere
malen gewezen op de complicaties die deze onregelmatigheid heeft voor de
neogrammatische methode. In plaats van met een blind werkende klankwet, al dan
niet doorkruist door analogiewerking, lijken we met een morfologisch geconditioneerd
1
proces te maken te hebben.
In dit artikel willen wij een bespreking geven van het probleem van de
sjwa-apocope en daarbij aantonen dat een acceptabele beschrijving van dit proces
binnen het neogrammatische kader mogelijk is. Wij baseren ons op het materiaal
van het huidige Standaard-Nederlands (ABN). De situatie in de dialecten wordt
kortheidshalve buiten beschouwing gelaten.

2. Het materiaal
In het ABN is sjwa meestal afgevallen, vgl.
Mnl. ic neme

NNl. ik neem

Mnl. hane

NNl. haan

Mnl. ic brachte

NNl. ik bracht

De finale sjwa is echter in de volgende categorieën bewaard (vgl. ook van Loon
1986: 97-8, Schönfeld/Van Loey 1970: 113-4):
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a. in versteende uitdrukkingen, bv. met name, zegge en schrijve. In de rest van
dit artikel wordt deze categorie buiten beschouwing gelaten.
b. in de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, bv.
een grote man
het witte huis
c. in de verbuiging van de rangtelwoorden, bv.
een tweede huis
een eerste kind

Uit deze vormen blijkt dat het rangtelwoord zich niet gedraagt als een bijvoeglijk
naamwoord, waar men immers geen sjwa in deze positie aantreft (een wit huis).
d. in de vervoeging van het zwakke preteritum, bv.
hij kookte
hij wandelde
e. in de nominale suffixen -de, -te, waarmee abstracta gevormd worden, bv.
vreugde
kunde
liefde
hitte
dikte
gedachte
f. in een groep losse woorden, bv.
linde
orde
dille
aanname
vete
hoeve
tarwe
weduwe

In veel gevallen is er sprake van variatie tussen woorden met en zonder sjwa, al
dan niet met specificering naar betekenis of register, bv.
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aanvrage - aanvraag
proeve - proef
keuze - keus
leuze - leus

3. Behoud van sjwa in de bijvoeglijke verbuiging
Het behoud van sjwa in de bijvoeglijke verbuiging is slechts in beperkte mate een
probleem. Er is geen reden om aan te nemen dat de wegval op woordniveau
plaatsvond en niet op het niveau van de (nominale) woordgroep. De adjectiefuitgang
komt nagenoeg uitsluitend in gedekte positie voor. Als we ervan uitgaan dat sjwa
alleen op het einde van een nominale woordgroep is weggevallen, is het behoud
ervan in de adjectiefuitgangen geen uitzondering op de regel.
Er bestaan goede redenen om aan te nemen dat het woordgroepsniveau van
belang is. In Zuid-Nederlandse dialecten waar het geslachtsonderscheid mannelijk
- vrouwelijk bewaard is, vindt men in gedekte positie behoud van de mannelijke
adjectief-uitgang -en, terwijl deze uitgang in andere gevallen altijd is verkort tot -e,
2
bijvoorbeeld in het Tilburgs:

den drêugen dag ‘de droge dag’
enen brèùnen bèèr ‘een bruine beer’

maar:

lopen > lôope
toren > tôore

Het verbogen adjectief treedt ook, zij het zelden, op in niet-gedekte positie, vgl.

Het gaat om de witte!

De auslautende sjwa moet in deze gevallen als analogisch naar de prenominale
adjectieven worden beschouwd. In vormen die in familienamen versteend zijn, vindt
men nog de regelmatige wegval van sjwa, bijvoorbeeld De Wit, De Groot (vgl. van
Loon 1986: 97).
Tot slot blijven doubletten met betekenisdifferentiatie van het type een grote
schrijver - een groot schrijver over. Het is zeer wel mogelijk dat het hier historisch
niet om gevallen van sjwa-deletie gaat, maar om een semantische herinterpretatie
van het oude naamvalsonderscheid tussen nominatief sterk mannelijk, Mnl. groet,
en accusatief sterk mannelijk, Mnl. grote (vgl. Franck 1910: 166; ook Schönfeld/Van
3
Loey 1970: 114, 150).
Een andere categorie die meestal in prenominale positie optreedt is het
rangtelwoord. Ook hier vinden we behoud van de uitgangsvocaal.
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4. Behoud van sjwa in grammaticale suffixen
De sjwa is behouden in de grammaticale suffixen -de, -te (verleden tijd), -de, -te
(nominale abstracta). Het gaat hier om vormen die oorspronkelijk -de of -ede luidden.
In het zwakke preteritum is de oudste vorm -ede, vgl. Mnl. levede ‘leefde’, dankede
‘dankte’; latere Mnl. vormen hebben syncope en eventuele stemtoonassimilatie,
vgl. leefde, dancte.
De abstracta op -te en -de gaan terug op -ede, vgl. Mnl. hoghede ‘hoogte’,
lenghede ‘lengte’, wijdde ‘wijdte’. De vormen op -te zijn ontstaan door
stemtoonassimilatie na syncope, en later analogisch uitgebreid naar andere gevallen,
vgl. lengte.
Om het behoud van de sjwa in deze gevallen uit te leggen, heeft men functionele
verklaringen voorgesteld. Behoud van sjwa zou noodzakelijk zijn geweest om
homonymie te voorkomen.
Homonymievermijding kan alleen het behoud van sjwa in het zwakke preteritum
verklaren. Hier zou apocope samenval met presensvormen opleveren, vgl. maakte
> **maakt. Een dergelijke verklaring is niet mogelijk in het geval van de abstracta.
Er bestaat in het Nederlands immers geen enkel bezwaar tegen woorden als gewicht,
gezicht, komst, etc.

5. Behoud van sjwa in lexemen
Behalve in de grammaticale categoriën die hierboven besproken zijn, is sjwa ook
in een aanzienlijke groep losse woorden bewaard, soms als doubletvorm bij een
woord met apocope. Een vluchtige bestudering van de NNl. woorden met sjwa op
het woordeinde - waarbij NNl. ontleningen uiteraard niet in de beschouwing betrokken
worden - leert dat er enige duidelijke tendensen bestaan:
a) Bij woorden van het type korte vokaal gevolgd door een consonant en sjwa
(geschreven in de Nl. spelling met een dubbele medeklinker) bestaat een neiging
tot doublet-vorming, vgl. kribbe - krib. Dit neemt niet weg dat in bepaalde gevallen
de vorm met apocope of die zonder apocope gegeneraliseerd is, vgl. tobbe, kudde,
nek (Mnl. necke).
b) In de overige gevallen (met uitzondering van woorden die op een d eindigen)
bestaat er een duidelijke neiging tot apocope van sjwa. Toch blijft er bij de meeste
4
slotconsonanten een residu van vormen met een -e over, bijvoorbeeld.

toelage, zege, horige, getuige
wake
aanname
lijfeigene, gaarne, deerne
schare, mare, vore
boete, vete, akte, lente, meute
gave, have, groeve, hoeve
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tarwe, weduwe
wijze

Ook hier zijn veel doubletten te vinden.
c) Na de consonant d is de situatie omgekeerd aan die bij de andere consonanten.
Hier is sjwa vaker behouden dan afgevallen.
5

Behoud van sjwa treffen we aan in de volgende gevallen:
1. na -Vd- (vgl. ook Schönfeld/Van Loey 1970: 114):

schade, gade, lade, vlade, made, kemenade, genade, spade, wade, zwade,
bede, schede, mede, hoede, armoede, roede, rede, trede, vrede, zede, beide,
heide, weide, zijde, bode, zode, koude

Van Loon (1986: 98) beschouwt behoud van sjwa in woorden van dit type als invloed
van de schrijftaal, terwijl de spreektaal hier vormen met wegval van een
intervokalische -d- gevolgd door vokaalcontractie heeft (vgl. moede - moe). Hoewel
dit in veel gevallen mogelijk is, is het bij sommige woorden onwaarschijnlijk. Men
denke hierbij vooral aan woorden waar de vorm met sjwa de enig mogelijke is, zoals
woede en made. Ook het optreden van intervokalische -d- of een reflex daarvan in
de dialecten pleit tegen de genoemde verklaring, vgl. Tilburgs maoj < maje < made.
6

2. na -Cd-:

hulde, schande, bende, lende, ellende, legende, hinde, linde, winde, sponde,
stonde, zonde, aarde, wierde, orde, horde (=‘vlechtwerk’)

Wegval van sjwa is geattesteerd in een aantal woorden, o.a.:

smaad, jood, snood
naald, hemd, mand, waard, zwoerd, koord

Daarnaast bestaan er doubletten:
vreugd - vreugde
gild - gilde
eind - einde
stond - stonde
wond - wonde
gaard - gaarde
kaard - kaarde
gard - garde
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Met uitzondering van eind en wond klinken, tenminste volgens het taalgevoel van
de auteurs, de geapocopeerde vormen minder natuurlijk.

6. Overzicht
Uit de bestudering van de lexicale gevallen met behoud van sjwa blijkt dat de
apocope betrekkelijk regelmatig is, met uitzondering van de positie na d. Hier vindt
wegval minder vaak plaats en is juist het aantal gevallen met -e in de meerderheid.
Op basis van dit gegeven kan het behoud van -e in een aantal grammatikale suffixen
begrepen worden. Het gaat hier immers om suffixen die - tenminste in een belangrijk
deel van hun allomorfie - de vorm -de hebben. Het behoud van de sjwa hoeft in
deze gevallen dus niet functioneel verklaard te worden, maar volgt uit de algemene
tendens van vocaalbehoud na d.
Sjwa-behoud in de vormen op -te van het zwakke preteritum (maakte, enz.) is
analoog naar de vormen op -de. In enkele gevallen waar suffigering van -te
samengaat met verandering van de stam (type Mnl. brachte, dachte) is de sjwa niet
hersteld. Het verlies van de slotvocaal in Mnl. hadde, NNl. had is te verklaren naar
het voorbeeld van de meestal sterke hulpwerkwoorden, vgl. werd, kon.
In de nominale abstracta is de geschiedenis iets ingewikkelder. Hier moet men
aannemen dat de sjwa afkomstig is uit de tegenwoordig slechts lexicaal bewaarde
vorm -de (vgl. vreugde, liefde). In de vormen met -te is de sjwa waarschijnlijk eerst
weggevallen (bv. 16e, 17e eeuw schaamt, vgl. Schönfeld/Van Loey 1970: 235) en
daarna hersteld (schaamte). Het laatste proces betrof ook gevallen waar nooit een
-e op het woordeinde had gestaan zoals geboorte (Mnl. ghebort) en de Hoogduitse
leenwoorden gehalte, gestalte < Gehalt, Gestalt. In de loop van de ontwikkeling van
het Nieuwnederlands heeft de allomorf -te steeds meer aan ruimte gewonnen en
de vorm -de grotendeels verdrongen.

7. Conclusies
Concluderend kan men het volgende stellen:
1. sjwa-apocope vindt uitsluitend plaats aan het einde van een woordgroep. De
prenominale adjectiva en de rangtelwoorden zijn derhalve van apocope uitgesloten.
2. sjwa is meestal behouden na d.
Met deze twee regels en met een aantal plausibele analogieën achteraf kan men
de belangrijkste categoriën van uitzonderingen op de regels voor sjwa-apocope
verklaren zonder al te ver van de basisprincipes van de neogrammatische taalkunde
af te wijken.

Adres van de auteurs: Pieterskerk-Choorsteeg 7A, NL-2311 TR, Leiden
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Eindnoten:
1 Zie ook Goossens (1987: 166) met verwijzingen naar de oudere discussie en Boutkan (1997:
216). Een vergelijkbare problematiek en discussie spelen met betrekking tot het Fries, vgl. Dyk
(1996) en Hoekstra (1997).
2 De -n is in dit dialect overigens niet in alle gevallen bewaard, maar alleen voor volgende d, b, h
en vocaal (Boutkan-Kossmann 1996: 45-6). Dezelfde conditioneringen gelden voor het behoud
van de -n in het lidwoord (Boutkan-Kossmann 1996: 45). De in de Tilburgse voorbeelden gevolgde
spelling is die van Sterenborg (1984).
3 Een aanwijzing hiervoor is dat dit type constructie eerder bij mannelijke woorden lijkt op te treden,
vgl. een groot man, *een goed moeder,? een groot schrijfster. Verder lijkt de uitgangsloze vorm
beperkt te zijn tot contexten waar eertijds de sterke uitgangen optraden, vgl. *de groot schrijver.
Voor andere verklaringen zie Schönfeld/Van Loey (1970: 151).
4 Bij de voorbeelden streven wij niet naar volledigheid; overigens zijn soms alternatieve verklaringen
mogelijk, bv. lente < Mnl. lenten met regelmatig behoud van sjwa na wegval van Mnl. -n?
5 Vgl. ook Van Loons (1986: 98) voorzichtige suggestie in deze richting inzake de substantieven
op -de.
6 Men zou de regel voor sjwa-wegval aan kunnen scherpen door een onderscheid te maken tussen
nomina met -V:Cde, die normaliter wegval hebben (naald, koord) en nomina met -VCde, waar
de sjwa meestal behouden blijft.

Signalement
Het reisjournaal van / Simon Michaël Coninckx (1772-1775); Inleiding
en tekstuitgave Gruido Wulms en Jozef Smeyers. - Brussel: Facultés
Universitaires Saint-Louis, 1997. - 2 dln.; 19 cm. - (Cahier / Studiecentrum
18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde; 16A-B)
Prijs: ƒ 49, In 1772 vertrok Simon Michael Coninckx vanuit Sint Truiden naar Rome. De 22-jarige
student van het seminarie van Luik ging er zijn priesteropleiding voltooien aan het
Collegium Germanicum. Vanaf de stop in Frankfurt hield hij een journaal bij tot hij
in december van dat jaar aankwam op zijn bestemming. In 1795 maakte hij ook een
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verslag van zijn terugreis. Beide teksten zijn fotografisch gereproduceerd in deze
uitgave. Vermoedelijk oordeelden de editeuren dat Coninckx netjes genoeg schreef
voor de moderne lezer. En niet ten onrechte. Zijn reisaantekingen heeft hij met vaste
hand bijna zonder doorhalingen (over)geschreven. Het vrij eenvoudige Frans levert
evenmin moeilijkheden op. Het besluit om de tekst slechts summier in te leiden en
toe te lichten, is dan gerechtvaardigd.
Het geheel is een weinig pretentieus reisverhaal. De meeste plaats wordt
ingenomen door korte beschrijvingen van de plaatsen en landschappen waar de
priester-in-spe doorheen reisde. Af en toe maakt hij aardige observaties. Bijvoorbeeld
wanneer hij opmerkt dat in Zuid-Duitsland de Verlichting nog nauwelijks is
doorgedrongen. Elders, in Florence, verklaart hij zich tegenstander van adellijke
privileges. Woeste bergen leidden bij hem tot melancholieke dromerijen. In dit alles
weerspiegelt zich de tijdgeest, schrijven de inleiders.
Na zijn terugkeer leefde Coninckx, afkomstig uit de gegoede burgerij, rustig in
zijn geboorteplaats Sint Truiden. Hij publiceerde zowel in het Frans als in het
Nederlands. Zijn Dichtwerken haalden zelfs een oplage van enkele duizenden. Dit
reisverslag, hoewel heel aardig, zal het wel met minder lezers moeten doen.
Rudolf Dekker
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F. de Tollenaere
Etymologica: de geborduurde pantoffels van het MNW
Il n'y a pas de lexicographes sans gaffes, Kurt Baldinger
Abstract -- The Middle Dutch dictionary (MNW) has an entry muultapisserie ‘worked
slippers’ from a document A.D. 1524. Judging from the context, muultapisserie
seems corrupt; the manuscript, which unfortunately has been lost, probably had the
reading muyrtapisserye ‘wall-tapestry’. As a consequence there is no such word as
MDu. mule ‘slipper’. The ill-fated entry muultapisserie has had unintended
consequences not only for Dutch but also for French lexicography and etymology.
Het MNW heeft drie lemma's MULE; het eerste met de betekenis ‘muil, pantoffel’.
1
Afgezien van Kiliaan (1588) ‘Muyl, Mulleus, sandaleum: calceamenti genus’, steunt
deze veronderstelde betekenis alleen op één plaats: ‘Dan comt tot hem sijn wijf [...]
spinnende met enen rocke, een sleter omtrent haer mule’. Die plaats wordt in de
Bouwstoffen van het MNW gedateerd op ± 1350. Verdam komt vermoedelijk tot zijn
2
interpretatie ‘pantoffel’ op grond van een fiche met een te kleine context, zo vaak
een hinderpaal voor de traditionele lexicograaf, onder meer ook voor een redacteur
van het WNT. Hij ziet echter duidelijk, dat de door hem veronderstelde betekenis
‘eigenlijk niet goed (past) in den samenhang’. Uit het artikel SLETER blijkt, dat Verdam
tenslotte heeft ingezien, dat mule hier alleen maar ‘muil, mond’ kan betekenen.
Desniettegenstaande treedt in een recent Nederlands etymologisch woordenboek
deze mule van het wijf thans op met de betekenis ‘pantoffel’, plus de datering 1350
en bovendien ook nog als ontlening aan het Latijn.
Verdam verwijst ter vergelijking nog naar zijn artikel MUULTAPISSERIE, dat hij
beschouwt als een samenstelling bij mule ‘pantoffel’. Muultapisserie zou betekenen
‘geborduurde pantoffels’. Die interpretatie berust op één plaats in een tekst uit
Antonius Matthaeus, Veteris AEvi Analecta 1, 222 (a. 1524). In de eerste, de Leidse
druk van 1698, staat de tekst in deel 1, p. 345. Verdam citeert echter uit de tweede
druk van 1738.
Het citaat komt uit een ‘Inventaris van 't geene na myns Genadighen Heeren
overlyden opten huyse Duersteden gevonden is. x April. Ann. xxiv’, d.i. 1524. In de
door Verdam geciteerde tweede editie luidt de tekst op p. 222 van deel 1 als volgt:
In myns Genadigen Heeren Camer. IX. Twaelf stucken muyltapisserye.
3
Twee stucken genayde tapisserye. Noch vyf stucken ruge voet tapisserye
die seer versleten syn.
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Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de tekst zou gaan over de muilen van bisschop
Philips van Bourgondië ‘opten huyse Duersteden’. In het handschrift heeft
waarschijnlijk gestaan niet muyltapisserye maar muyrtapisserye, dit wil zeggen
wandtapijten. De vijf stuks voet tapisserye zijn vloerkleden.
Wat in het handschrift stond, is niet meer na te gaan. In het tweede deel van de
Bouwstoffen bij het MNW heeft G.I. Lieftinck in 1943 aangetekend ‘Hs.: verloren
gegaan’. Dit werd me op 7 november 1997 bevestigd door Mw. P.T.M. van Hezik,
van het Rijksarchief Utrecht, die me schreef: ‘J. Sterk die in zijn monografie Philips
van Bourgondië (1465-1524) bisschop van Utrecht als protagonist van de
renaissance, zijn leven en maecenaat (Zutphen 1980) ook alle boedelinventarissen
heeft bestudeerd en zelfs gepubliceerd, schrijft op p.269: “Van die inventaris, gemaakt
na Philips overlijden op 7 april 1524, is het origineel thans spoorloos” (noot 2 aldaar)’.
Het kan pedant lijken om de aandacht te vestigen op een vergissing van Verdam,
blijkbaar het gevolg van het ontbreken in zijn excerpt, en vandaar ook in de tekst
van het MNW, van het woord voet als weerga van muyl- voor muyr-. Daar komt nog
bij de grote haast waarmee hij verplicht was te werken. Men zei wel eens: hij heeft
al een artikel klaar voor hij onderaan de trap is. Ieder die het artikel muultapisserye
in het MNW leest, zal direct beseffen dat er geen sprake kan zijn van de pantoffels
van bisschop Philips van Bourgondië. Ik zou deze kwestie niet hebben aangesneden,
als deze vergissing van Verdam geen gevolgen had gehad voor de Nederlandse
en ook voor de Franse lexicografie en etymologie.
Dit veronderstelde mnl. mule heeft carrière gemaakt in het etymologisch
4
woordenboek van J. Franck (1892), vandaar ook in dat van N. van Wijk (1912), in
5
6
de door A. Kluyver bewerkte aflevering 8 (1908) van deel IX van het WNT, in J.F.
Bense, A Dictionary of the Low-Dutch Element in the English Vocabulary (1939), in
aflevering 4 (1964) van het NEW van J. de Vries, en in de door F. de Tollenaere
bewerkte 13de druk (1983) van het kleine etymologisch woordenboek, een Aula
7
boekje, van J. de Vries. Het Middelnederlands Lexicon van W.J.J. Pijnenburg en
T.H. Schoonheim (1997) hebben dit mule ‘pantoffel’ gelukkig niet meer. Dit in
tegenstelling tot het Middelnederlandsch Handwoordenboek van J. Verdam
(1908-1911) en de onveranderde herdruk, van het woord sterne af opnieuw bewerkt,
door C.H. Ebbinge Wubben (1932). Hiermee had, althans voor de Nederlandse
lexicografie, het mule-leed geleden moeten zijn; helaas is dat niet het geval.
Vervelend is dat dit mule ook zijn weg heeft gevonden in de Franse etymologische
lexicografie en wel in het kapitale Französisches etymologisches Wörterbuch deel
VI, III, 201b (1969) van Walther von Wartburg. Die stelt in zijn artikel Mulleus, dat
het mnl. woord ontleend moet zijn aan het Frans. En òf de oudste betekenis ‘pantoffel’
heeft in het Oudfrans geleefd, maar er zijn geen bewijsplaatsen van opgetekend,
òf het lat. woord mulleus is vroeg in het Mnl. ontleend, en kan in de betekenis
‘pantoffel’ later in het Frans uit het Ndl. ‘zurückentlehnt’ zijn. Onder voetnoot 4 bij
dit artikel heet het:
die chronologie der belege (i.v.m. de betekenissen ‘pantoffel’ en
‘kakhiel’) lässt keine sichere entscheidung zu, weil auch im mndl. der
erste gesicherte beleg für muil ‘pantoffel’ erst in dem wort muultapisserie
‘brodierte pantoffeln’ von 1524 vorliegt.
De Dictionnaire étymologique de la langue française, zesde druk (1975), van O.
Bloch
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en W. von Wartburg, heeft Wartburgs weinig overtuigende voorstelling van zaken
als volgt samengevat:
e

‘esp. de pantoufle’, 1556. déjà au xiv s. pour désigner des
8
engelures au talon. Lat. mulleus (calceus) ‘brodequin rouge’, attesté vers
MULE

e

700 sous la forme mule, passé au néerl. (muil), d'où il est revenu au xiv
s. au sens actuel.

Conclusie:
Het is zonder meer evident, dat het Franse mule ‘pantoffel’ op geen enkele manier
schatplichtig kan zijn aan het Nederlandse woord muil.
Het is duidelijk, dat de lezing muultapisserie (1524) in de Analecta, verzameld
door Antonius Matthaeus, de Nederlandse noch de Franse etymologen een bruikbare
9
bewijsplaats voor een verondersteld mnl. mule ‘pantoffel’ aan de hand doet.
Integendeel het MNW heeft het FEW, en vandaar het woordenboek van Bloch
en von Wartburg, opgezadeld, weliswaar niet met wat de Fransen ‘un mot fantôme’
noemen, maar wel met een pseudo Middelnederlands mule ‘pantoffel’, dat uit
Middelnederlandse teksten niet werd opgetekend.

Adres van de auteur: Beatrixlaan 7, NL-2361 SB Warmond.

Eindnoten:
1 Naar Dick Wortel meedeelt, reeds in H. Junius, Nomenclator (1567): ‘Mulleus..., calceus alto
solo, vt Isidorus scribit; olim regum, postea patriciorum gestamen, nunc delicatorum hominum,
voce antiquitatem redolente. Al. Meulen, B. Muylen, G. Mules, It. Muli, Sp. Mulas’. Kiliaan (1599)
heeft, afwijkend van (1588), na ‘calceamenti genus’ uit Junius toegevoegd ‘alto solo’, en ook de
Franse, Italiaanse en Spaanse vormen. Kiliaan, Dictionarivm Tevtonico Latinvm (1574) heeft
het woord nog niet.
2 Het is een citaat uit het het Kerelslied, waarvan Ch. Carton, nog vóór zijn uitgave van de
Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen in 1848 of 1849, de tekst
had meegedeeld aan Kervijn de Lettenhove. Die liet die afdrukken in het tweede deel (1847)
van zijn in het Frans geschreven geschiedenis van Vlaanderen. Noch Carton noch Kervijn hebben
ooit kunnen vermoeden, hoezeer de publicatie van het Kerelslied de Vlaamse romantiek, o.m.
Conscience, De Kerels van Vlaanderen, en later de Vlaamse Beweging en het beginnende
Vlaams nationalisme, zou beïnvloeden. Kerel, in zijn oorspronkelijke context, ‘boer, lomperd’,
werd een geuzennaam. Het Kerelslied is nummer 85, zie aldaar vers 19, in de uitgave van de
Liederen en Gedichten uit het Gruuthuse-handschrift door K. Heeroma in 1966.
‘Een sleter omtrent haer mule’: gezien zijn twijfel omtrent de betekenis ‘pantoffel’ in de context,
veronderstelde Verdam, dat de vrouw òf met kakhielen liep, òf dat ze werd ‘voorgesteld kiespijn
hebbende, in dit geval [...] met een ouden doek om haar hoofd’. K. Heeroma vertaalde ‘met een
lap voor haar gezicht, nl. tegen de stoffigheid bij het spinnen’. Beiden zien de situatie rationeel
en verliezen daarbij de essentie van het lied uit het oog, namelijk dat het er voor de dichter op
aankomt de boerin belachelijk te maken. De sleter is een mnl. snuutdoec, wat in Vlaanderen
snuit(d)oek heet of heette, ‘te Brugge: halsdoek of doek dien de vrouwlieden om den hals dragen’,
Schuermans (1865-1870). Zelfs dat bescheiden teken van vrouwelijke ijdelheid gunt de dichter
de vrouw van de kerel niet. Het Vlaamse dialect kende de oudere betekenissen van snuit(d)oek,
t.w. ‘zakdoek’, vandaar ‘hals- of hoofddoek der vrouwen’, nog vermeld in Is. Teirlinck (1921-22).
In een nog latere betekenis ‘grote, gebreide, meestal zwarte, tot een driehoek in tweeën gevouwen
schouderdoek, dus een sjaal’, lijkt het woord nu vrijwel uitgestorven.
3 Verdam interpreteert ruge als ‘rugge’; dit is het gevolg van het wegvallen van het woord voet in
zijn excerpt. Ruge is mv. bij ruuch ‘ruw, grof’.
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4 Franck, vandaar ook bij Van Wijk, schrijft û: ‘Muil vr. Uit glb. mnl. mûle [...] ontleend aan fra.
2
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8
9

mule’. Dit is in overeenstemming met zijn Mittelniederländische Grammatik § 5, p. 4: ‘L ä n g e n .
Û hatte bereits, wie im Frnz. und im Nnl. die Aussprache von û; der betreffende Laut in frnz.
Wörtern wird durch dasselbe Zeichen wiedergegeben wie das germ. û’.
Met dank aan Dick Wortel voor het jaartal.
Dick Wortel wijst me nog op WNT deel XVI, afl. 7 (1929), kol. 947, waar J. Heinsius muyl
tapisserye definieert als ‘waarschijnlijk: tapisserie bestemd om er muilen van te maken’ met het
citaat uit Matthaeus. Pal daarop vermeldt hij ook, zonder bewijsplaats, muurtapisserie.
Niet meer in de 15de (1991) en 20ste (1997) druk.
Vgl. bij Kiliaan, Dictionarivm Tevtonico-Latinvm (1574): ‘Muyle oft cackuerssen. Pernio, gal. mule
au talon’. In Kiliaan 1588 en 1599 luidt het lemma Muyl.
Na de Tweede Wereldoorlog is i.p.v. bewijsplaats onder Belgische invloed het neologisme
attestatie mode geworden.
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Boekbeoordelingen
Zeemans lexicon: woord en woordbetekenis bij Michiel de Ruyter / L.
Koelmans. - Zutphen: Walburg pers, cop. 1997. - XVI, 186 p.; 24 cm
ISNB 90-6011-971-1 Prijs: 69, In de handelseditie van zijn proefschrift Teken en klank bij Michiel de Ruyter (Assen,
1959) schreef L. Koelmans op p. 5 vol goede moed: ‘Het is de bedoeling van de
auteur, de beschrijving van De Ruyter's taalgebruik voort te zetten. De vormleer is
grotendeels bewerkt, de syntaxis en een uitvoerige woordenlijst zijn in voorbereiding’.
Een kleine 40 jaar later heeft Koelmans met Zeemans Lexicon een deel van zijn
oude bedoeling gerealiseerd, en het restant ervan aan het einde van zijn ‘Woord
vooraf’ bekrachtigd: ‘de volgende bestemming: Het Nederlands van Michiel de
Ruyter, morfologie, woordvorming en syntaxis’.
Evenals Koelmans' dissertatie is Zeemans Lexicon gebaseerd op de overgebleven
brieven en scheepsjournalen van De Ruyter. De 180 dichtbedrukte bladzijden met
twee kolommen die het eigenlijke lexicon beslaat, heeft Koelmans, behalve door
een ‘Lijst van afkortingen’ en een ‘Lijst van verkort aangehaalde literatuur’, door een
‘Inleiding’ van vier pagina's vooraf doen gaan. Deze getuigt van de weerbarstigheid
van het materiaal waarmee de samensteller van dit lexicon van een zeeman heeft
moeten worstelen. Allereerst met betrekking tot de selectie van de trefwoorden. De
opgegeven woorden 1) zijn in het WNT geheel onbesproken, of 2) hebben bij De
Ruyter een betekenis die in het WNT ontbreekt, of 3) verdienen aanvullende
aandacht, of 4) zijn in het WNT met minder dan drie bewijsplaatsen uit
zeventiende-eeuwse teksten voorzien; namen zijn in de regel niet opgenomen. Het
zal duidelijk zijn dat het derde criterium het vaagst is, maar de opname van een
lemma als houte (= houten, vervaardigd van hout) kan hiermee worden verdedigd
(opmerkelijke spelvorm), evenals die van bij voorbeeld steynge (= steng) dat niet
alleen een ongewone schrijfwijze heeft maar, behalve vrouwelijk zoals in het WNT,
door De Ruyter ook mannelijk blijkt te worden gebruikt.
De Ruyters inconsequente manier van spellen plaatste Koelmans voor de vraag
welke variant hij als trefwoord zou gebruiken. Hij heeft ‘veelal gekozen voor de
spelvariant die de hedendaagse spelvorm het meest benadert, ook al is die in de
handschriften niet de dominante’. Het komt me voor dat daarmee een aanvaardbare
keuze is gemaakt, maar het valt te betreuren dat de spelvormen, zeker wanneer
die nogal sterk afwijken van het trefwoord, niet alle zijn opgenomen, mét verwijzing
naar de gekozen trefwoordvorm: wie bij De Ruyter leest ‘alsoo het ons seer naer
het leeger soude gebracht hebben’ (Zeemans Lexicon p. 83), zal niet meteen op
de gedachte komen dat onder ‘lager’ moet worden gezocht. En waarom fungeert
bij voorbeeld hasardeeren als trefwoord voor een artikel waarin alleen een citaat
wordt gegeven met asardeeren: hier is toch geen sprake van een keus uit spelvormen
uit het werk van De Ruyter? Ook vraag ik me af waarom lemma's als licentiëren,
punctueellijk, vehement zijn opgenomen, waarbij de gebruiker van het woordenboek
slechts wordt verwezen naar lysenseeren, ponttewelyck, vyament: de eerste drie
vormen komen in de aanhalingen uit de brieven en reisjournalen van De Ruyter in
het geheel niet voor, en er zal nauwelijks iemand te vinden zijn die wil weten hoe
De Ruyter vehement schrijft - iets waar Koelmans aan lijkt te denken als hij op p. X
schrijft dat chirurgijn is opgenomen met een verwijzing naar De Ruyters suyrsyryn.
En waarom is hostagyer niet als trefwoord opgenomen dat in het citaat s.v.
houtebassa voorkomt, daar wordt toegelicht, maar in het WNT ontbreekt? Dezelfde
vraag stel ik met betrekking tot een drietal voorbeelden van woorden die, ‘[v]aak
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verhaspeld, naar de vorm en soms ook naar de betekenis’, blijkbaar hebben behoord
tot De Ruyters woordenschat: ‘ampersangt, avveseren, rikkemendêêre, enz. enz.’:
in déze noch in een beschaafder vorm zijn ze in Koelmans woordenboek opgenomen.
‘Het ambtelijk bargoens van de zeventiende eeuw is in dit Lexicon ruim
vertegenwoordigd’, schrijft de samensteller (p. XII), maar de afwezigheid van deze
drie voorbeelden doet vrezen dat ook ‘enz. enz.’ wel eens zouden kunnen ontbreken.
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De artikels zijn alfabetisch geordend. Daarbij doen zich, afgezien van de hierboven
vermelde problemen, ook andere voor. Koelmans heeft nu eens samenstellingen
opgenomen in de vorm waarin ze bij De Ruyter (het meest?) voorkomen: aen
branden, maar concludeert uit aen te bynden tot het lemma aen bynden, uit vyellen
aen, val aen en aen te vallen tot aen vallen, terwijl er toch ook werkwoorden als
aennemen, aensyen etc. zijn opgenomen; het trefwoord voetvolck berust op een
citaat waarin voet volkeren staat, en naast één aanhaling met halversteyng, dat als
lemma optreedt, staan er twee waarin de woorddelen los zijn geschreven (zie ook
Zeemans Lexicon p. X).
De structuur van de artikels is helder. Achter het trefwoord volgt de vermelding
van de woordsoort die aan de orde is; is een woord gebezigd in verschillende
categorieën, dan zijn deze onderscheiden (zie bij vb. aen). Vervolgens worden,
tussen haakjes én aanhalingstekens, een of meer synoniemen of
betekenisomschrijvingen geboden, die gevolgd worden door een of meer
bewijsplaatsen. Indien meer betekenissen zijn onderscheiden, dan zijn deze alle
van citaten voorzien. Bij die citaten zijn soms taalkundige kanttekeningen geplaatst;
zo vinden we bij sulck: ‘in sulken is vaak het lidwoord een vervat’ en de informatie
dat een woordgroep met sulcken ‘subj.’ is.
De aangeduide onvolkomenheden maken het boek geenszins ondeugdelijk en
onbruikbaar. Integendeel: het vormt een nuttige aanvulling op het WNT en een
belangrijke bijdrage tot onze kennis van het zeventiende-eeuws: menigeen zal zijn
voordeel kunnen doen met Koelmans' Zeemans Lexicon. Het is te hopen dat de
auteur zijn oude plan: het vervaardigen van een taalkundig drieluik voor De Ruyter,
op korte termijn zal kunnen volvoeren.
G.R.W. Dibbets

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 Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 1997.
- VIII, 254 p.: ill., portr.; 23 cm
ISNB 90-801021-6-4 Prijs: ƒ 27,50
Grammaticaal Spektakel roept gemengde gevoelens op. Aan de ene kant laat de
bundel zien tot hoeveel fascinerende observaties taalkundig onderzoek kan leiden;
aan de andere kant blijkt de taalkunde toch nogal wat moeite te hebben met dat
‘spektakel’ aan observaties. De grote meerderheid van artikelen in deze feestbundel
beschrijft verschijnselen, laat zien waar bestaande taalkundige theorieën - daarbij
meestal tenminste die van het ‘feestvarken’, de substantiële taalbeschrijving - in
gebreke blijven in hun behandeling van dat verschijnsel....en daar blijft het dan bij.
De artikelen gaan als een nachtkaars uit. Gelukkig zijn er ook een paar verfrissende
uitzonderingen, en ook voor geïnteresseerden in historische taalkunde is er wat te
halen in Grammaticaal Spektakel. Hieronder zal ik van elk van de drie categorieën
(nachtkaarsen, verfrissingen, historisch) enkele voorbeelden geven.
De schrijvers van de ‘nachtkaarsen’ zijn zich vaak bewust van het ietwat
vrijblijvende of onbevredigende karakter van hun bijdrage. Ruygh noemt zijn bijdrage
over de relatie tussen van en de Griekse genitief ‘slechts een ietwat
impressionistische schets’ (p. 203). Elffers schrijft in de conclusie van haar stuk (p.
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69) over de onaccentueerbaarheid van modale partikels dat haar onderzoek daarnaar
nog in de ‘exploratieve fase’ verkeert. Broekhuis geeft een overzicht van beperkingen
op het attributief en predikatief gebruik van deelwoorden, en geeft aan het slot (p.
34) toe dat de observaties ‘niet meer dan de tendensen’ aangeven: ‘vaak verschijnen
er predikatief gebruikte adjectieven die niet verwacht worden op grond van deze
tendensen, maar dit betreffen vaak gevallen die nogal idiosyncratisch aandoen.
Duidelijk is wel dat verder onderzoek gewenst is om tot een meer volledige
beschrijving te komen’. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Natuurlijk, ook over impressionistisch, exploratief en verkennend onderzoek moet
gerap-
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porteerd kunnen worden, en juist een feestbundel is daar een goed medium voor.
Bovendien maken zoveel observaties dat er ‘gelukkig genoeg over (blijft) waar een
vasthoudend taalkundige zich het hoofd over kan breken’ (Luif, p. 178). In deze
bundel is alleen wel erg veel in het observerende, verkennende en inventariserende
stadium blijven steken, en dat is toch onbevredigend. Het is bijvoorbeeld heel jammer
dat Welschen eindigt met een vierdeling van typen of-zinnen in een matrix die eruit
ziet als een fraaie classificatie, maar daaronder volgt slechts nog het zinnetje ‘de
verdere implicaties van deze constellatie en de categoriale aspecten van de
constructie tracht ik elders te verantwoorden’ (p. 244). Er zijn weinig aanzetten tot
integratie, verklaring, theorievorming, laat staan tot toetsing. En daarmee is de
bundel vooral een interessante vlootschouw aan nog nader te verklaren
eigenaardigheden in het Nederlands en andere talen.
De auteurs in Grammaticaal Spektakel zijn er in het algemeen wèl in geslaagd
te beschrijven hoe pluriform een bepaald verschijnsel is. Zodoende treden ze in
discussie met Schermer-Vermeers opvatting van ‘één vorm-één betekenis’, maar
veelal zonder nadrukkelijk een standpunt te kiezen. Keijsper formuleert bijvoorbeeld
voorzichtigjes: ‘De erkenning dat betekenisvolle variatie bestaat, is niet in
tegenspraak met het betekenisbegrip zoals gehanteerd in
Vorm-Betekenisbenaderingen’ (p. 144); haar bijdrage gaat over de verhouding
tussen woordbetekenis, negatiehiërarchie en informatiestructuur in zinnen met een
indirect object. Balk komt in een behandeling van pseudo-clefts als afhankelijke
vraag of relatieve zin uit op de conclusie dat die zinnen niet echt ‘òf-òf’ zijn, maar
‘èn-èn’ en dus toch ook weer ‘òf-òf’. Honselaar trekt ook niet meer dan een heel
globale conclusie over het verschil tussen constructies met en zonder met in zinnen
als hij gooide (met) een bal, en geeft toe dat er op het gebied van de bijdrage van
het hoofdwerkwoord aan de betekenis van de constructie nog veel valt te
onderzoeken.
Verfrissend zijn derhalve juist de bijdragen die nadrukkelijk een geheel ander
standpunt innemen, of die juist helemaal niet in discussie treden met
Schermer-Vermeer (van wie overigens een publicatieoverzicht is opgenomen in de
bundel). Van de eerste soort zijn de bijdragen uit een theoretisch volkomen andere
hoek, namelijk die van Klooster en Kraak, goede voorbeelden. Bij Klooster vinden
we ineens een solide theoretisch basis (Chomsky's GB en minimalisme); hier geen
impressionistische verkenningen, maar een duidelijke afrekening met voorgaande
theorieën en een stellig geformuleerde conclusie over de reflexiviteit van ze is haar
eigen baas-constructies. Kraak gaat zeer expliciet in discussie met
Schermer-Vermeer en behandelt zowel de substantiële taalkunde als de in die
stroming geuite kritiek op de formele, Chomskyaanse taalkunde.
Eén van de punten van kritiek van Kraak op de substantiële taalkunde is dat zij
te veel blijft hangen op categorieën die de traditionele grammatica onderscheidt:
het is maar de vraag of die categorieën zinnig zijn. Die vraag is bij een aantal
bijdragen in deze bundel beslist relevant, al zou ik hem anders stellen: het is
onduidelijk wat nu die ene vorm is waarvan die ene betekenis gegeven moet worden,
en inderdaad hangt die vorm erg op traditionele onderscheidingen. De Haan
bijvoorbeeld komt niet uit één betekenis voor de vorm ‘voltooid deelwoord’ omdat
hij ‘voltooid deelwoord’ als één vorm beschouwt. Een oplossing door uitsplitsing in
diverse categorieën ‘voltooid deelwoord’ (van mutatieven, intransitieven en
transitieven) is strijdig met het principe, maar een andere oplossing is ook mogelijk:
niet ‘voltooid deelwoord’ is één vorm, maar de constructie met een voltooid
deelwoord, bijvoorbeeld de constructie ‘passief’ (worden + voltooid deelwoord) en
de constructie ‘perfectum’ (hebben + voltooid deelwoord). De betekenis van het
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geheel van zo'n constructie kan immers meer zijn dan de som der delen, en het is
dan de constructie als zodanig die de rol van ‘één vorm’ speelt, met, inderdaad, één
betekenis. Zie voor zo'n benadering van de passief-constructie L. Cornelis, Passive
and perspective, Amsterdam/Atlanta 1997 (Utrecht Studies in Language and
Communication, 10). Janssen snijdt in zijn bijdrage in deze bundel over de semantiek
van constructies met hebben een soortgelijke thematiek aan. Misschien is daarom
Honselaars hierboven beschreven bijdrage (een erg globale duiding van de betekenis
van het ‘direct object’ met met, en verder veel overlaten aan de andere elementen
in de zin) niet eens zo'n gekke, ondanks misschien het ietwat onduidelijke standpunt
tegenover de substantiële taalkunde.
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Met andere woorden: misschien niet de manier die Schermer-Vermeer gekozen
zou hebben, maar wel eentje die de kans biedt tot elegante oplossingen te komen.
De tweede soort verfrissingen zijn de volkomen andere artikelen. Van der Horst
bespreekt een lastige spellingsregel, die van de voornaamwoordelijke bijwoorden.
De regel is volgens hem onbekend, onjuist en moeilijk, maar een goed alternatief
is er vooralsnog niet. Gorter bespreekt het gebruik van het Fries als eerste dan wel
als tweede taal, en hij is een van de weinigen met data die verder strekken dan wat
voorbeeldzinnen (een ander is overigens Van Dort, met een waardevolle bijdrage
over samenstellende afleidingen van het type breedgeschouderd en kortgerokt; zij
gebruikte een enquête om te onderzoeken wat de relatie is tussen dat soort woorden
- blondgelokt - en die van het type blondlokkig). Stroop ten slotte behandelt het
meervoud van het woord vlo in de Nederlandse dialecten.
Ook de meer historisch georiënteerde artikelen vallen in de categorie ‘verfrissend,
want anders’. Duinhoven laat de opkomst van een nieuwe imperatief zien, namelijk
die met andere werkwoordstijden dan de ‘gewone’ (stopte dan ook!). Schoonenboom
bespreekt aan het einde van haar artikel de ontwikkeling waarin wat een deel van
de rol van dat ging overnemen als betrekkelijk voornaamwoord.
Kortom: interessant materiaal, veel observaties die bij elke taalkundige tot
verwondering en nieuwsgierigheid zullen leiden, maar ook veel bijdragen waarbij
de conclusie te snel komt: je slaat de bladzijde om in de hoop dat daar een degelijke
synthese komt, maar dan is er ineens al het slot. De bundel is aangenaam leesvoer
vanwege de vele observaties die tot verwondering leiden, maar ietwat onbevredigend
in zijn geheel (misschien ook door net iets te veel redactionele slordigheidjes). Er
is dus nog veel werk voor taalkundigen, en niet alleen voor substantiëlen.
Louise Cornelis

Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 / P.J.
Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets. - Zwolle: Waanders, cop. 1997.
- 318 p.: ill.; 26 cm ISNB 90-400-9865-4 Prijs: ƒ 125,Hoewel in het algemeen de openlijke waardering voor bibliografische arbeid nog
wel eens te wensen overlaat, verschijnen er soms bibliografieën die door de manier
van aanpak dan wel door het materiaal dat zij ontsluiten zowel in de landelijke als
in de vakpers ruime aandacht krijgen. De in 1996 verschenen descriptieve bibliografie
van het Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse
van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn (Onder redactie van Garrelt Verhoeven
& Piet Verkruijsse) was er zo een. In diverse periodieken is ze geprezen om de
vernieuwende aanpak: de bibliografische beschrijvingen werden direct als basis
gebruikt voor enkele beschouwingen over de functionele veranderingen die deze
bestseller in de loop van 350 jaar heeft ondergaan. Ook de in februari 1997 op de
markt gekomen Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800
(verder: BNK) heeft in de landelijke pers verdiende aandacht gekregen. Deze
BNK-belangstelling werd ongetwijfeld niet ingegeven door puur bibliografische
interesse, maar vooral door het tot de verbeelding sprekende onderwerp. Terwijl in
bijvoorbeeld NRC Handelsblad en Vrij Nederland de bibliografie over Bontekoe en
de BNK wel voor het voetlicht zijn gebracht, is geen aandacht besteed aan
bijvoorbeeld de Bibliografie van het narratief-fictioneel proza 1701-1800
(Samengesteld door J. Mateboer). Blijkbaar spreken ontploffingen, zeereizen en
jeugd- en kinderboeken - spanning, nostalgie en herkenbaarheid - meer tot de
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verbeelding dan achttiende-eeuws volwassenenproza. Toch zouden titels als
Persiaansche Lusthof (1724), De Doorluchtige Minnaressen (1730) of Het Leven
der Tover-Godinnen (1730) ook borg kunnen staan voor enkele uren aangenaam
leesplezier.
P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets hebben de BNK echter niet
samengesteld uit nostalgische overwegingen, maar met de intentie er een
bibliografische leemte in de Nederlandse cultuurgeschiedenis mee te vullen. Want,
hoewel de achttiende eeuw algemeen wordt gezien als de periode waarin men voor
het eerst op grote schaal voor kinderen is gaan
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schrijven, was deze internationaal georiënteerde en bijzonder veelzijdige sector van
de boekenwereld bibliografisch nog nooit in kaart gebracht. De BNK maakt het hele
terrein van boeken en tijdschriften voor vermaak en instructie van de jeugd voor het
eerst systematisch toegankelijk. In vierentwintig ‘genre-rubrieken’ onderscheiden
de samenstellers onder meer ABC-boeken, Nederlandse taal, Franse en Engelse
leerboekjes, Latijnse en Griekse leer- en leesboekjes, aardrijkskunde en
reisbeschrijving, kennis der natuur, logica of redeneerkunde, godsdienstonderwijs,
verhalen voor kinderen, almanakken en kindertijdschriften. Elke rubriek opent met
een korte samenvattende inleiding, waarin enkele accenten worden aangebracht
met betrekking tot de categorie in kwestie. Dat levert een aantal niet alleen
interessante, maar vooral ook bibliografisch goed gefundeerde observaties op. Ze
bieden de lezer een informatief overzicht van de ontwikkeling die de diverse genres
kinder- en schoolboekjes in de achttiende eeuw al dan niet hebben ondergaan:
inhoudelijke continuïteit gaat samen met verbreding op verschillende gebieden. De
hedendaagse cultuurhistoricus kan er wonderwel uit aflezen wanneer, welke nieuwe
ideeën, zo ingeburgerd waren bij de volwassenen, dat ze geaccepteerd waren en
uitgekristalliseerd aan het volgende geslacht konden worden doorgegeven.
Godsdienstboekjes (nrs. 611-897) vormen de grootste groep onder de
achttiende-eeuwse schoolboekjes, gevolgd door taalboekjes (nrs. 73-280). Over de
reisbeschrijvingen (nrs. 511-544) merken de samenstellers echter op: ‘Ze zijn haast
net zo oud als de drukkunst zelf maar als kinderboek verschijnen ze pas, sporadisch,
in het laatste kwart van de achttiende eeuw.’ En ook de natuurlijke historie is pas
laat, sinds 1765, apart voor kinderen in de aanbieding. Uitgevers blijken vervolgens
deze ‘kennis der natuur’-boekjes als een ware vloedgolf over het land uit te storten.
De gemaakte boekbeschrijvingen zijn globaal gehouden; ze zijn meer vertellend
dan formeel van aard en vooral inhoudelijk gericht. De samenstellers wijzen er
expliciet op dat de BNK geen analytische bibliografie is. Opbouwformules en
STCN-vingerafdrukken zal men er dus vergeefs in zoeken. De vraag is of we dat
moeten betreuren. Vanuit een oogpunt van compleetheid is het jammer dat de
census van bewaardgebleven exemplaren niet exhaustief is. Waar de
analytisch-bibliograaf alle beschikbare exemplaren wil zien, hebben de samenstellers
zich beperkt tot het willekeurig noemen van een of enkele vindplaatsen. Daarbij
merken ze op: ‘Men beschouwe het louter als een toegevoegde service aan de
gebruiker dat dikwijls ook de signatuur van een bepaald bibliotheekexemplaar is
vermeld. Bibliotheken zijn evenwel steeds bezig hun bezit te herschikken, waarbij
ook de inventarisnummers plotseling weer kunnen veranderen.’ Zo'n uitgangspunt
staat echter op gespannen voet met de notie dat het kinderboek toch uiterst gebrekkig
is overgeleverd, soms zelfs is zoek geraakt. Het lijkt me daarom van belang altijd
zoveel mogelijk vindplaatsen van de beschreven titels en drukken van dit bij uitstek
vergankelijke soort drukwerk te registreren. Dat daarbij een uitvoerige analytische
beschrijving vooralsnog achterwege blijft, is een keuze die je als gebruiker hebt te
respecteren. Het verdient echter aanbeveling als men een titel wil raadplegen, steeds
te controleren of de gezochte editie toch niet (ook) elders aanwezig is. Zo wordt van
de derde druk van het spel-, lees-, schrijf- en taalboekje van Bastiaan Cramers De
Geldersche Trap der Jeugd (nr. 252) wel een exemplaar gesignaleerd in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, maar het exemplaar in de bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (UB Leiden, sign. 1190 H 18) wordt niet
vermeld. Vergelijkenderwijs staan bij de tweede druk van Johannes Bremers'
Grond-Beginsels Van De Leere der Waerheid (nr. 642) behalve een Amsterdams
ook de twee Maatschappij-exemplaren (1198 F 3 en 1833 [=1033] E 22) genoemd.
En bij nr. 1502 Zedelyke tooneelspellen, geschikt voor de opvoeding der jeugd staan
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wel de drie UBA-exemplaren genoteerd maar slechts één Leids exemplaar (1090
E 58:9), terwijl de Maatschappijbibliotheek ook nog een exemplaar op groot papier
bezit (1090 C 9:9). In de UB Leiden zijn voorts ook exemplaren aanwezig van
bijvoorbeeld nr. 1032: 760 E 31; nr. 1095: 1241 E 41; nr. 1099: 1137 G 8; nr. 1148:
1264 A 22 en KUNSTG.; nr. 1290: 2361 H 1 en 1148 D 6 en nr. 1291: 1148 E 17
(andere titeluitgave?). Het is jammer dat hier niet meer systematisch naar volledigheid
is gestreefd.
De samenstellers hebben gelukkig wel de ambitie gehad zo volledig mogelijk te
zijn ten aanzien van het op te nemen materiaal. Met een ondertoon van spijt vragen
ze zich retorisch af hoeveel kinderboeken er in hun eigen tijd niet ‘ten offer zijn
gevallen aan scheurgrage vin-
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gertjes’, en wat er in de loop der eeuwen niet vrolijk door volwassenen bij het oud
papier is gezet. Hun bibliografische speurtochten kunnen op voorhand niet anders
dan respect afdwingen! Wie echter zijn nek uitsteekt door als eerste zo'n bibliografie
te presenteren, kan niet anders dan op aanvullingen wachten. Vooral de toename
van gecomputeriseerde bestanden biedt de mogelijkheid met trefwoorden als
‘jeugd(ige)’, ‘kinderen’, ‘leerlingen’, ‘jongens’, ‘meisjes’, enzovoorts intensiever en
comfortabeler te zoeken. Uiteraard is bekend dat nog lang niet alle instellingen hun
bezit compleet in zo'n onlinecatalogus hebben ingevoerd. Wie echter de proef op
de som neemt - comfortabel gezeten achter de OPC -, moet constateren dat de
samenstellers uitstekend werk hebben verricht. Behalve aanvullingen van
vindplaatsen (zie boven) vond ik nog een enkele nieuwe druk c.q. titeluitgave. Zo
kan aan de eerste druk van de Bybelsche geschiedenissen (nr. 942) van Johannes
Brakel nog een tweede en derde druk toegevoegd worden. De tweede verscheen
bij de Erven F. van Houttuyn (Amsterdam, 1778; UB Leiden, SEMREM 5234) en
de derde in 1793 (Amsterdam, 1793 bij Jacobus van der Burgh en Zoon; UB Leiden,
SEMREM 5233). Bij nr. 622: Dichtkundige godgeleerdheid voor kinderen (vertaald
en bewerkt door Carolus Boers) kan ik aanvullen dat deze tweede druk uit 1791 bij
M. van Loopik & Comp. te Gouda vermoedelijk een titeluitgave is van die uit Utrecht,
By A.v. Paddenburg, Akademie-Drukker, 1778 (UB Leiden, 2440 F 36). Het
exemplaar bevat als aardige provenances ‘Sophia Methorst hordt het boek toe die
het vind brengt het weer’ en ‘Johanna Methorst heeft het’.
Een enkele nieuwe titel vond ik met Een familie-geschil; of goede kinderen maaken,
zomtyds, ook goede ouderen, Een zedelyk tooneelspel voor kinderen in een bedryf.
Leyden, 1779 (UBL 1095 E 35). Ook het stuk van Willem van Ollefen Casperz:
Mevrouw Bentinck; of de Batavische moeder. Tooneelspel, geschikt voor de
opvoeding der jeugd. (Amsterdam, J.B. Elwe, 1782; UB Leiden, 1093 H 73:3 en
1097 D 56:2) heb ik niet in de bibliografie aangetroffen. Een vraagteken plaats ik
bij de datering in de catalogus van de UB Leiden bij het Nieuw teekenboekje voor
jeugd, bestaande in Fraaije schetsen van Landschappen, Ruïns, en schilderachtige
Gezigten, no. 1 (sign. 1223 H 31), namelijk ‘achttiende eeuw’. Uitgever E. Maaskamp
was werkzaam in Amsterdam vanaf 1794, maar het boekje is niet gedateerd.
Met betrekking tot de afbakening van de op te nemen titels vragen de
samenstellers zich af wat we onder een ‘kinderboek’ moeten verstaan in de
achttiende eeuw. Zij kiezen voor een enge definitie: ‘oorspronkelijk voor kinderen
bestemde of op den duur vooral door hen genoten lectuur.’ Deze omschrijving lijkt
in de meeste gevallen geen probleem op te leveren. Toch blijkt er bij het begrip
‘jeugd’ een schemergebied op te treden, vooral als er geen leeftijdsindicatie (bijv.
jonge jeugd) is aangegeven. In de bibliografie staan titels als Lessen voor jonge
Juffers, die eenmaal een goed huwelijk wenschen (nr. 1235) en De Jonge
Huishoudster, Een Boek Voor Moeder en Dochter (nr. 1262). Bij het Magazyn Der
Jonge Juffrouwen van Le Prince De Beaumont (nr. 1231) wordt als bijzonderheid
opgemerkt: ‘voor meisjes vanaf veertien jaar’ en de Vraagoefening voor jonge Lieden
van De Perponcher (nr. 1253) is bestemd voor jongeren van twaalf tot zestien jaar.
Het begrip ‘kind’ blijkt in de achttiende-eeuwse praktijk nogal ruim te zijn opgevat.
In de veilingcatalogus van de magazijnvoorraad van wijlen boekverkoper Jacobus
Klis, die op 18 augustus 1800 onder de hamer kwam (ex.
Meermanno-Westreenianum 147 K 94: 1) is aan het einde een magazijncatalogus
opgenomen: ‘By de Uitgeever deezes, zyn ten dienste der jeugd te bekomen’ met
34 titels, waaronder 9 spellen. De 25 echte boeken trof ik vrijwel allemaal in de
bibliografie aan. Titels als Driehondert Schriftuurlyke Dicht-Tafereelen en J. Trusler,
De Jongeling onderweezen in beschaafdheid en waereldkennis (Idem, voor jonge
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juffrouwen) staan in dit fondslijstje ook als ‘jeugdboeken’ aangeprezen; ze ontbreken
in de BNK. Nu vermeldt de titelpagina van de oorspronkelijke Engelse uitgave (1784;
2e dr. 1788) ‘for youth of both sexes from fourteen years of age to twenty’. Een
scherpe grens blijft zowel nu als in historisch perspectief moeilijk te trekken. Maar
liever te veel opgenomen dan te weinig.
De BNK onderscheidt zich in positieve zin - behalve als een goede toegang tot
de fascinerende wereld van het school- en kinderboek - mede door de aandacht
die is besteed aan de boekillustraties. In dat opzicht vervult de BNK een
voorbeeldfunctie, want beperken de meer traditionele bibliografieën zich doorgaans
tot het afbeelden van titelpagina's, de BNK heeft maar liefst 250

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

182
afbeeldingen van grote diversiteit. Het afzonderlijke register op illustratoren (graveurs,
etsers en tekenaars) brengt bekende en onbekende boekillustratoren samen. De
verschillende technieken die gebruikt zijn, laten zien dat het kinderboek ook in dat
opzicht serieus werd genomen: niet alleen goedkope houtsneden treffen we erin
aan, maar ook de duurdere kopergravures. Je had tenslotte arme en rijke kinderen.
Terecht merken de samenstellers op dat Nederlandse kunsthistorici hier een nog
vrijwel onontgonnen arbeidsterrein vinden.
Buijnsters en Buijnsters-Smets hebben niet alleen een mooi vormgegeven en
bruikbare bibliografie samengesteld; ze leveren en passant ook de bouwstoffen
voor het herschrijven van de geschiedenis van het achttiende-eeuwse kinderboek
op tal van terreinen. Hun bibliografie is, met de vele extra's - biografisch,
cultuurhistorisch, kunsthistorisch, typologisch en boekhistorisch - een bijna
encyclopedisch naslagwerk geworden. Met de constatering dat ‘geen volwaardige
geschiedschrijving mogelijk was zonder vaste bibliografische grondslag’ slaan de
auteurs de spijker op de kop. Wie deze bibliografie legt naast De hele Bibelebontse
berg stelt vast, dat de uitspraken die Buijnsters daarin over de ontwikkelingen van
het achttiende-eeuwse kinderboek doet, vrijwel geen correctie behoeven.
Aanvullingen en uitbreidingen kunnen er volop gemaakt worden. Vooral het hoofdstuk
over ‘Drukkers en uitgevers’ van de hand van Heimeriks en Van Toorn moet nu
zeker opnieuw geschreven worden. De drie (!) uitgevers die zij daar summier
behandelen, kunnen ze op basis van het ‘Register van uitgevers, drukkers en
boekverkopers’ tot driehonderdvijftig à vierhonderd uitbreiden.
Het is duidelijk dat met de BNK een mijlpaal is bereikt. Het feit dat de BNK nog
alle sporen draagt van intensief handmatig speurwerk doet de bewondering voor
beide samenstellers alleen maar stijgen. Ze hebben een knappe, leesbare, smaakvol
uitgevoerde en vooral stimulerende bibliografie gemaakt.
B.P.M. Dongelmans

Visioenen / Hadewijch; vert. [uit het Middelnederlands] door Imme Dros;
met een inl. en een teksted. door Frank Willaert. - Amsterdam:
Prometheus; Amsterdam: Bakker, 1996. - 226 p.; 24 cm. - (Nederlandse
klassieken; dl. 8) ISBN 90-351-1638-0 Prijs: ƒ 45, - (geb.)
In de reeks Nederlandse Klassieken die de uitgeverij Prometheus in 1994 van start
heeft laten gaan, zijn Hadewijchs Visioenen een verrassende verschijning. Niet
omdat betwijfeld hoeft te worden dat deze prozateksten hun plaats in de eredivisie
van de Middelnederlandse literatuur verdienen, wel als we nagaan welke opzet voor
de eerder verschenen middeleeuwse delen van de Klassieken-reeks is gekozen:
editie van de oorspronkelijke tekst met min of meer gelijkopgaand een vertaling in
modern Nederlands, vooraf een enigszins beknopte inleiding voor een breed publiek
en tot slot nadere informatie voor wie zich verder wil verdiepen in de materie. Die
constructie is niet voldoende om de ontoegankelijkheid van de Visioenen te
overwinnen. Want hoe verhelderend de vertaling van Imme Dros ook mag zijn, nog
maar weinigen zullen beschikken over voldoende kennis van Hadewijchs
dertiende-eeuwse leef- en denkwereld om haar spirituele vergezichten te kunnen
doorgronden. Frank Willaert, editeur van de Middelnederlandse tekst, heeft de lezer
evenwel zeer aan zich verplicht door behalve een algemene inleiding - die de
Visioenen in hun (historische) context van de religieuze vrouwenbeweging uit de
dertiende eeuw plaatst - een uitgebreid commentaar aan de tekst toe te voegen.
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Dit is misschien niet conform de principes van de reeks, maar wel een uiterst
gelukkige oplossing voor wie wil weten wat er gebeurde als Hadewijch, zoals ze het
aan het begin van haar twaalfde Visioen omschrijft, was opghenomen in den geeste
ute mi selven.
Hadewijch spreekt in een taal vol symbolen en referenties die in de twintigste
eeuw veel van de oorspronkelijke zeggingskracht verloren heeft. Direct al in het
eerste Visioen beschrijft Hadewijch hoe een engel haar door ‘de vlakte van de
volmaakte deugden’ langs een reeks allegorische bomen leidt naar een kruis,
helderder dan kristal, met daarvoor een troon op een schijf die rust op de drie zuilen
van de Drieëenheid: een van vuur, een van topaas en een van amethist. Ook al
weet Willaert met hulp van primaire en secundaire literatuur de symboliek te
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duiden, menigeen zal zich kunnen verplaatsen in de gedachten van de
veertiende-eeuwse mysticus Jan van Leeuwen. Deze schreef na een citaat over de
drie zuilen dat hij Hadewijchs leer weliswaar even hoog aansloeg als die van de
apostel Paulus, maar toch minder profijtelijk (orberlijc) achtte, want minder duidelijk:
Want Haywichs leeringhe es in vele steden alle menschen te edele ende te subtijlijc
verborghen die in bloeten aenschijn der godliker minnen niet en gheraken (Axters:
Bloemlezing Van Leeuwen 1943 p. 41). Willaert heeft in zijn commentaar voor het
eerst sinds lange tijd tal van subtijlijc verborghen zaken opgehelderd. Ook wie
religieus minder gepriviligeerd is dan Jan van Leeuwen kan zich nu verdiepen in
Hadewijchs Visioenen.
Al met al schenken Frank Willaert en Imme Dros de lezer drie boeken in een
band: een editie, een vertaling en een rijk commentaar dat samen met de inleiding
feitelijk de waarde van een afzonderlijke studie over de Visioenen heeft. Over de
laatste twee ‘boekdelen’ hierna iets meer, ten eerste kort over de vertaling. Imme
Dros streefde ernaar ‘de oorspronkelijke tekst getrouw, maar toch in zo actueel
mogelijk Nederlands [...] weer te geven’, aldus het Woord vooraf (p. 7-8). Wat er
met actueel is bedoeld, weet ik niet, of het zou moeten zijn dat een boom die volgens
Hadewijch herde neder is nu ‘bepaald aan de lage kant’ wordt (Visioen I, r. 43) of
dat haar heilige vrees die mi volcomenheit in allen wesene der minnen besocht
heeft nu ‘me heeft getoetst op volmaaktheid in alle aspecten van de liefde’ (Visioen
IX, r. 44-45). Afgezien van deze lelijke taal, is Dros wel geslaagd in haar opzet van
een tekstgetrouwe vertaling. Zij respecteert Hadewijchs spaarzaam gebruik van
adjectieven en het vrijwel ontbreken van de abstracta (die bij Ruusbroec en de
overige meer theoretisch gefundeerde mystiek schering en inslag zouden worden).
Resultaat is een nuchtere reportagestijl die eigenlijk een scherp contrast vormt met
de overweldigende ervaringswereld in de Visoenen. Het is niet ondenkbaar dat de
geladenheid van de oorspronkelijke tekst daarbij deels is prijsgegeven. Anderzijds
moet men Dros wel nageven dat hoe aangrijpend de visioenen zelf geweest moeten
zijn - Hadewijch beklemtoont meermalen met hoeveel moeite zij na hemelse
verrukkingen haar aardse ellende moest accepteren - het verslag ervan vooral
weergeeft wat Hadewijch heeft gezien en niet wat zij heeft gevoeld.
Zonder dat hij dit met zoveel woorden zegt, lijkt ook Frank Willaert Hadewijchs
teksten meer als berichtgeving te willen zien dan als literaire schepping - zonder
dat het een het ander uitsluit. Na een korte samenvatting van de discussie over dit
onderwerp verdedigt Willaert het standpunt dat Hadewijch waarachtige
gebeurtenissen beschrijft (p. 18). Onder het tussenkopje ‘De visioenen: waar en
echt’ bespreekt hij hoe moeilijk het is onderscheid te maken wat Hadewijchs
werkelijke geestesvervoeringen zijn geweest en wat er later bijgecomponeerd is. In
zijn commentaar ligt de nadruk op de herkomst van de symboliek, op parallellen,
genreconventies en bronnen van inspiratie. Willaert ontvouwt zogezegd de
literair-historische landkaart waarop hij de plaats van de Visioenen aftekent. Het
komt de begrijpelijkheid van de teksten zeer ten goede. De Visioenen doen zich
niet langer voor als de woelingen in het geestesleven van een mystiek begaafde
maar grotendeels onbegrijpelijke begijn. Hadewijch blijkt een bewust opererende
en adapterende schrijfster, die zich bewust is van bepaalde conventies, denkbeelden
en literaire procédé's - in het bijzonder die rond de Openbaring van Johannes. Dit
wil overigens niet zeggen dat er voor alles een oplossing aangedragen wordt.
Raadsels blijven er voldoende: van een intrigerend detail als de vraag hoe Hadewijch
erbij komt dat Petrus nooit meer heeft gelachen sinds hij op de berg Thabor Gods
aanschijn had gezien (p. 205, commentaar bij Visioen XIV, r. 85-109) tot de nog
altijd intrigerende kwestie van de Lijst der Volmaakten die als aanhangsel bij de
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Visioenen is overgeleverd en waarin Hadewijch nader specificeert over welke
gelukzaligen zij het heeft in het dertiende Visioen, het onbetwiste hoogtepunt in haar
godservaringen.
Het grootste geheim blijft evenwel de oorspronkelijke status van de Visioenen.
Willaert noemt de Visioenen een didactisch werk, waarin Hadewijch haar spirituele
groei beschrijft als voorbeeld voor vrouwen met dezelfde hoge verwachtingen van
het geestesleven. Dat Hadewijch verslag doet van haar persoonlijke ontwikkeling
is goed te documenteren. Daaraan een voorbeeldfunctie te verbinden - een opvatting
die voorzover mij bekend vrij algemeen aanvaard is - vind ik moeilijk te rijmen met
de nieuwe inzichten die Willaerts eigen commentaar oplevert. Daaruit blijkt dat de
Visioenen op tal van plaatsen Hadewijchs spirituele
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autoriteit lijken te willen (be)vestigen. Willaert wijst erop dat door allerlei Bijbelse
reminiscenties Hadewijch deelde in het visionair prestige van Johannes de
Evangelist, een van de gezaghebbendste visionairen van de christelijke wereld.
Hem ontmoet Hadewijch meer dan eens in haar geestesvervoering. In het vijfde
Visioen, als haar de hoogste hemelen worden getoond, komt Johannes Hadewijch
tegemoet in de gedaante van een adelaar en hij spreekt de veelbetekenende
woorden: Com ende sich die dinghe die ic mensche sach. Die hevestu alle ghesien
ontploken ende gheheel die ic bi gheliken sach. Die hevestu bekint ende wets welc
si sijn (Visioen V/8-11).
Dat is al niet gering. Maar het is nog slechts de aanzet tot een hogere waardering
van Hadewijchs spirituele autoriteit. In het achtste Visioen is het Christus zelf die
haar toespreekt. Met bewoordingen die volgens Willaert doen denken aan juridische
stijl (p. 185, n.a.v. r. 79-97) bevestigt Christus dat Hadewijch Hem bereikt heeft. In
het tiende Visioen presenteert Hij haar zelfs als Zijn bruid aan de hemelbewoners
en in het dertiende Visioen geeft Maria te kennen dat voor Hadewijch dezelfde
gelukzaligheid is weggelegd als voor de godsmoeder (die in Hadewijchs Lijst der
Volmaakten als eerste wordt vermeld).
Naar mijn idee krijgt de door Willaert noodgedwongen slechts kort aangestipte
kwestie van de status van de Visioenen een geheel nieuwe wending. Als geheel is
de compositie van de reeks visioenen zodanig dat Hadewijchs groei naar spirituele
volwassenheid zichtbaar wordt. Aan het begin van het eerste Visioen zegt zij nog
te jong en onvolwassen te zijn voor de ervaring van eenheid met God (r. 9-10). Na
het laatste (dertiende) Visioen valt haar de hoogste erkenning van spirituele perfectie
te beurt als Maria haar uitnodigt toe te treden tot het hemelse gezelschap van
volmaakten. Hadewijch stelt deze stap uit omwille van haar geestverwantes, in de
woorden van Maria die zich rechtstreeks tot Hadewijch richt: Mer omme die die du
vercosen hebs met di in dit te volwassene, die noch niet volwassen en sijn ende te
vorste [=vooral] die du alremeest mins, soe wiltuust noch vesten [=uitstellen] (Visioen
XIII, r. 243-247).
Op grond van deze passage kan men inderdaad besluiten dat Hadewijchs
beschrijving van haar mystieke Werdegang te maken heeft met haar besef van
verantwoordelijkheid voor haar vriendinnen. Maar dat maakt de Visioenen als geheel
nog niet een didactisch werk met voorbeeldfunctie. Het lijkt me veeleer dat Maria's
woorden Hadewijchs optreden als geestelijk leidster legitimeren. Als we Hadewijchs
ontmoetingen met Johannes de Evangelist, Jezus en Maria achter elkaar plaatsen,
ontstaat de indruk dat zij aan haar Visioenen - indien waar en echt! - een zeer groot
spiritueel prestige heeft ontleend. Johannes erkende zijn meerdere in haar, Christus
noemde haar Zijn bruid, Maria beschouwde Hadewijch als haar gelijke. Dit is zo
uitzonderlijk dat het moeilijk wordt aan te nemen dat Hadewijch haar vriendinnen
vergelijkbare privileges in het vooruitzicht stelde. Uit de lijst van Volmaakten blijkt
dan wel dat Hadewijch een heel gezelschap uitverkorenen kende, maar dat zij
daarop ook vermeldt hoe veel er nog in leven zijn - en ook hoeveel er nog geboren
moeten worden! - bewijst dat het ook in haar ogen een uiterst select gezelschap
betrof waartoe zeker niet iedereen kon toetreden.
Voor een didactisch werk bieden de Visioenen misschien ook wel veel reportage
en weinig reflectie. Ook voor het oorspronkelijk publiek moeten meer dan alleen
details onduidelijk gebleven zijn - hier zij herinnerd aan Jan van Leeuwens oordeel.
Er is een groot verschil met de veel duidelijker stijl van Hadewijchs Brieven, waar
zij zich werkelijk opwerpt als geestelijk leidster. De Visioenen lijken mij veeleer de
geschriften waaraan zij het spiritueel gezag moest ontlenen.
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Als didactisch werk worden de Visioenen onschuldiger voorgesteld dan ze in
werkelijkheid waren. Met haar verslag van persoonlijke religieuze ervaringen maakt
Hadewijch aanspraak op een zeer bijzondere uitverkorenheid, die haar verheft tot
hetzelfde elitegezelschap van volmaakten waartoe Johannes de Evangelist behoorde.
In het diepgewortelde auctoritas-denken van de middeleeuwen waren de
consequenties daarvan nauwelijks te overzien. De parallellen met Johannes de
Evangelist suggereren een Bijbelse begenadiging die Hadewijch zo'n spirituele
autoriteit verleende dat een bewonderaar als Jan van Leeuwen haar zonder een
spoor van twijfel een overheilich wijf noemde - gelijkwaardig aan de apostel Paulus,
aan wie het als enige sterveling vergund was geweest in zijn aardse leven God van
‘aangezicht tot aangezicht te zien’.
Dat middeleeuwse mystieke schrijvers op zoek waren naar spirituele autoriteit is
een uiterst boeiende kwestie, waarvan in recent onderzoek het belang overtuigend
is aangetoond (zie N. Watson: Richard Rolle and the invention of authority,
Cambridge 1991). Hadewijchs
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casus verdient het zeker behandeld te worden in een breder kader dan mogelijk en
wenselijk was in de editie van Willaert en Dros. Dat ik er hier nog iets dieper op wil
ingaan, is dan ook vooral eerbewijs aan de inspirerende nieuwe presentatie van de
Visioenen.
In de inleiding op zijn vertaling (uit 1980) van de Visioenen heeft H. Vekeman een
passage uit Jan van Ruusbroecs Die geestelike brulocht aangehaald over het
onderscheid tussen revelacien ochte visione die de engelen kunnen bewerkstelligen
in de verbeelding van de mens, een verstendeghe waerheit (ofwel visio intellectualis)
waarover men, althans gedeeltelijk, anderen kan onderwijzen en een
bovengeestelijke ervaring die niet na te vertellen is (Vekeman 1980 p. 13). Vekeman
neigt ertoe Hadewijchs Visioenen tot de eerste - volgens Ruusbroec dus laagste categorie te rekenen. In dat geval kan men betwijfelen of Ruusbroec, die Hadewijchs
werk goed kende, haar aanspraak op een hoge autoriteit als die van Johannes heeft
aanvaard, zeker als we zien dat Ruusbroecs woorden enige gelijkenis vertonen met
een veel verspreide proloog op de Apocalyps, die wordt toegeschreven aan Gilbert
de Poitiers en die in het Middelnederlands figureert als voorlooptekst van de
Apocalyps-vertaling (misschien nog voor 1300 ontstaan, hier geciteerd naar hs.
Wenen, ONB Series Nova 12905, f.163r-v). Daarin wordt over de auctoriteit van
Johannes gezegd dat deze is vander triniteit sendende ende vanden ingel dragende
ende van Janne nemende. Omdat deze overdracht van auctoritas geschiedde in
de vorm van een visioen wordt vervolgens bezien welke typen visioenen er zijn; te
weten lichamlec met de ogen waarneembaar, geestelijc ofte ymagelec in de
verbeelding en verstendicheit, dats te weten alse die heilege geest openbaert die
verstennessen vander gedachten. Dit laatste was het type visioen dat Johannes
vergund was: Want hine sach niet allene in den geest de figure van desen dingen
ofte die gelikenessen, mer int ghedachte verstont hi die bediedenessen van dien.
Men vergelijke deze uitspraak met de eerder aangehaalde woorden van Johannes
tegen Hadewijch: Die hevestu alle ghesien ontploken ende gheheel die ic bi gheliken
sach. Die hevestu bekint ende wets welc si sijn.
Hadewijch krijgt de allerhoogste autoriteit toegemeten. Dergelijke uitlatingen
moeten haast wel de argwaan van meer behoudende geesten hebben opgeroepen.
In ieder geval is duidelijk dat in het licht van de contemporaine (Middelnederlandse)
traditie de Visioenen bepaald gewaagd waren. De Apocalyps-vertaler en Ruusbroec
zullen een kapitale kwestie als ‘De visioenen: waar en echt’ niet slechts onder een
tussenkopje hebben behandeld. Dat Frank Willaert daar wel voor gekozen heeft,
kan hem niet verweten worden. Hij moet zijn handen meer dan vol gehad hebben
met het commentaar op Hadewijchs Visioenen. Daarmee heeft hij een waar kunststuk
uitgehaald: tegelijkertijd de Visioenen toegankelijk gemaakt voor een meer algemeen
geïnteresseerd publiek en op hoogst wetenschappelijke wijze zijn vakgenoten in
aanraking gebracht met een nog vrijwel onbetreden maar uiterst fascinerend
onderzoeksterrein.
G. Warnar

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: 250, -
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In 1937 verscheen de beroemde studie van C.C. de Bruin: De Statenbijbel en zijn
voorgangers, een werk dat decennia lang bepalend is geweest voor de
meningsvorming op het gebied van de bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot
1637. F.G.M. Broeyer verzorgde een bewerking van deze studie, die in 1993
gepubliceerd werd. Bestudering van de tekstgeschiedenis van de Vorstermanbijbel
van 1528 leidde C. Augustijn in 1976 echter al tot een geheel andere conclusie dan
De Bruin. Hij kon tot deze conclusie komen, doordat hij een groter aantal
tekstfragmenten bestudeerd had dan De Bruin en doordat elk fragment een veel
grotere omvang had. De studie van Den Hollander vervolgt de zoektocht naar de
onderlinge afhankelijkheid van de Nederlandse bijbels in een overigens veel kortere
periode. De bijbelvertalingen die tussen 1545 en 1637 gepubliceerd zijn, wachten
nog op een soortgelijke bewerking.
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De centrale probleemstelling van de omvangrijke studie van Den Hollander is de
vraag naar ‘de werkelijke bronnen van de gedrukte Nederlandse bijbelvertalingen’
(2). De titel van het boek is veel ruimer en als we de inhoud van de hoofdstukken
bekijken, kunnen we vaststellen, dat de auteur veel meer aan de orde stelt dan
alleen de filiatie van de bijbelvertalingen.
In de ‘Inleiding’ geeft de auteur naast de onderzoeksvraag een aanduiding van
de gebruikte methode van onderzoek, waarbij het opvalt, dat hij niet alleen
filologische argumenten in beschouwing wil nemen, maar ook iconografische en
bibliografische. Dit roept al meteen de vraag op naar de onderlinge afweging van
de kracht van deze ongelijksoortige argumenten, een probleem dat zich trouwens
ook bij de weging van semantische en grammaticale verschillen op het gebied van
de filologie voordoet.
Het eerste hoofdstuk bevat een beschouwing over de ‘Nederlandse
bijbelvertalingen’. Hier vinden we de verantwoording van de keuze voor 1522 als
het beginjaar van de te onderzoeken periode: Doen Pietersoen publiceerde een
Mattheüs-evangelie dat niet in de traditie van de Vulgaat stond. In 1548 verscheen
de eerste echte katholieke bijbelvertaling in het Nederlands, t.w. de vertaling door
Nicolaes van Winghe. De laatst bewerkte bijbelvertalingen zijn de Nieuwe
Testamenten van Jan van der Loe en van Steven Mierdmans uit 1545.
In het tweede hoofdstuk treffen we een 100 bladzijden omvattende beschrijving
van de 27 ‘Drukkers en uitgevers’ van de bestudeerde bijbelvertalingen aan. Op de
biografie volgt de karakterisering van het fonds en een beschrijving van de
bijbeluitgaven. Ook krijgen we zicht op de netwerken tussen de drukkers-uitgevers.
Het hart van de studie is hoofdstuk 3 ‘De teksttraditie’. Hier wordt de
onderzoeksmethode in grote lijnen uit de doeken gedaan. Den Hollander maakt
volop gebruik van de resultaten van het stemmatologisch onderzoek dat in de
filologische school van A. Dees met computertechnische ondersteuning voor het
Oudfrans op de Vrije Universiteit te Amsterdam is ontwikkeld. Het toepassen van
deze werkwijze op bijbelvertalingen en -bewerkingen is nieuw.
Het corpus van Den Hollander omvat fragmenten uit 80 Nederlandstalige drukken.
Deze fragmenten bestaan uit het middelste vers van het vijfde, tiende, vijftiende
(etc.) hoofdstuk van elk bijbelboek uit het Oude Testament en het middelste vers
van elk hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. De analyse van het Nieuwe Testament
is dus veel gedetailleerder dan die van het Oude Testament. Het is opmerkelijk dat
hier niet de werkwijze van Augustijn gevolgd is, die zijn resultaten ten dele aan de
keuze voor omvangrijke fragmenten dankte.
Zes typen varianten zijn onderscheiden: semantisch zware variant, semantisch
lichte variant, woordvolgorde, constructie, interpolatie/omissie en een restgroep. De
auteur is zich van de beperkte waarde van deze indeling bewust als hij verzucht:
‘Op de indeling van de varianten in de boven omschreven typen valt veel af te
dingen; ook een volstrekt andere indeling is mogelijk’ (143). Bovendien, hoe deze
varianten ten opzichte van elkaar ‘gewogen’ moeten worden als indicatoren van
onderlinge afhankelijkheid van teksten, is onduidelijk. Met de huidige stand van
onze kennis kan deze vraag naar indeling en weging wel gesteld, maar niet
beantwoord worden. Het gevolg is echter wel, dat de uitkomst van het onderzoek
geen absolute waarde heeft.
Er is nog een beperkende factor en die zit in de samenstelling van het corpus
bijbelvertalingen. De centrale probleemstelling luidde: ‘Welke (zijn) de werkelijke
bronnen van de Nederlandse bijbelvertalingen geweest’. Dat is iets anders dan
uitzoeken hoe de onderlinge afhankelijkheid van uitsluitend Nederlandse vertalingen
is. De probleemstelling vereist een corpusuitbreiding met bijbelvertalingen in andere
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talen, die in de periode van 1522 tot 1545 in de Nederlanden (en in buitenlandse
steden waar Nederlandse bijbelvertalingen gemaakt werden) aanwezig waren. Ik
wijs in dit verband op de Londense connecties van Hans (I) en Christoffel van
Ruremund, die vanaf 1526 Engelse vertalingen van het Nieuwe Testament door
Tyndale uitgaven (blz. 66-71). Hun Nederlandse bijbelvertalingen kunnen Engelse
invloeden hebben ondergaan.
Verder zien we bovenaan in de stambomen van de bijbelvertalingen geregeld
Luther-edities, Zürich 1531, de Erasmus-editie van 1519 en de Vulgaat als bron
vermeld. Voor het leggen van verbindingen van deze uitgaven met Nederlandse
vertalingen is stellig een groot aantal varianten vergeleken, maar de bovengenoemde
edities zaten niet in het corpus. Vergelijk blzz. 164, 165 (Hans (I) van Ruremund
1525) en 218 (Adriaen van Berghen 1525).
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Bij het bestuderen van de stambomen doet zich het gemis van een afkortingenlijst
gevoelen. De eerste stamboom staat op blz. 154 als structuur (8) en een eerste
indicatie voor de oplossing van de afkorting vinden we op blz. 164 onder structuur
(11).
In hoofdstuk 3 komen na de variantenlijst, achtereenvolgens de ‘hartslag’ van de
teksteditie, de onderliggende verwantschapsstructuren, de intermediariteit en de
oriëntatie van de verwantschapsstructuren aan de orde. Stuk voor stuk zijn dit
boeiende paragrafen die de methodische vooruitgang door het gebruik van de
computer bij het analyseren van onderlinge relaties tussen teksten en fragmenten
van teksten bewijzen.
Op basis van de varianten heeft de auteur per bijbelvertaling een lineaire grafiek
in de volgorde van de bijbelboeken gemaakt. Elke lijn vertoont op wisselende afstand
pieken naar boven van verschillende hoogte. De visuele overeenkomst van deze
grafieken met cardiogrammen (overigens van patiënten met ritmestoornissen)
verklaart de naamgeving ‘hartslag’. (Zie blz. 149 en de appendices A en B.) Op de
plaats van de pieken blijken zich de wisselingen in de samenstelling van de bronnen
voor te doen. Inhoudelijk raken we hier dus het ‘hart’ van het onderzoek.
Op de hartslag-grafiek baseert Den Hollander zijn indeling van bijbelboeken voor
het bepalen van de onderlinge afhankelijkheid bij de vertalingen, uiteindelijk leidend
tot stambomen. Een voorbeeld. Er is éen stamboom voor de Evangeliën, één voor
Handelingen en Openbaring, één voor Romeinen, één voor 1+2 Corinthiërs, Galaten,
Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen, 1+2 Thessalonicenzen.
Voor het bepalen van de intermediariteit, dat is de zgn. doorgeefluik-functie van
vertalingen, en voor het bepalen van het ophangpunt en de verdere vorm van de
stambomen is door E. Wattel een grote computertechnische inspanning geleverd.
Terecht wordt hij in het dankwoord genoemd. Het eigenlijke antwoord op de
onderzoeksvraag vinden we compact vormgegeven in de stambomen.
Na dit interessante derde hoofdstuk wordt de lezer verrast door het ongenummerde
hoofdstuk ‘Conclusies’, waarop nog hoofdstuk 4 ‘Bibliografische lijst’ volgt. Deze
lijst, die het aanzien van een bijlage heeft, bevat een beschrijving van de 80 drukken
die het corpus vormden en neemt niet minder dan ruim 250 bladzijden in beslag.
Een Summary, waarin een vertaling van de conclusies is opgenomen, besluit het
boek.
J.A. van Leuvensteijn
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Interdisciplinair

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.
ISNB 90-211-3677-5 Prijs niet opgegeven
Te oordelen naar de publicaties van de laatste jaren staan de predikanten uit de
zeventiende en de achttiende eeuw volop in de universitaire schijnwerpers. De
Theologische Universiteit te Kampen verleende aan J.J. Bosma het doctoraat op
grond van zijn omvangrijke studie Woorden van een gezond verstand. De invloed
van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800
(Nieuwkoop, 1997). In dit boek zijn ca. 4000 Nederlandse en uit het Duits en het
Engels vertaalde preken van zo'n 700 auteurs, afkomstig uit verschillende protestante
richtingen en katholieke, geanalyseerd. Kort daarvoor had F.A. van Lieburg aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam de imaginaire doctorshoed verworven met zijn
proefschrift Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de
gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816 (Zoetermeer, 1996).
Wie een beeld wenst te krijgen van ‘de’ predikant in de aangegeven periode, kan
bij dit werk uitstekend te rade gaan. En wie over de primaire biografische gegevens
wil beschikken van een hervormde predikant, zal Van Lieburg dankbaar zijn voor
zijn tweedelig Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 (dl.
I: Predikanten. dl II: Gemeenten), als supplement bij het proefschrift uitgegeven in
eigen beheer (Dordrecht, 1996).
Ook binnen de neerlandistiek kon worden geoogst: het Nijmeegse proefschrift
van S.D. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte: piëtistische dichters in de
achttiende eeuw (Houten, 1995) werd gevolgd door de Utrechtse dissertatie van
Els Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse
gereformeerde predikanten (Houten, 1996).
In het Museum Catharijneconvent te Utrecht kreeg de ‘Makelaer in ongesiene
waeren’, zoals Constantijn Huygens de predikant heeft genoemd, van 5 april tot 17
augustus 1997 de ruimte. N.H. Koers, die de tentoonstelling ‘Vier eeuwen
domineesland’ met T.G. Kootte samenstelde, voerde ook de redactie over de
gelijknamige catalogus. Deze bevat op p. 69-116 een beschrijving van de 301
voorwerpen die tentoongesteld waren; een groot aantal foto's is daarbij opgenomen.
Aan deze beschrijving gaat een tweetal opstellen vooraf die door functionele
afbeeldingen verlevendigd zijn. Dat van de Leidse hoogleraar in de Practische
Theologie M. den Dulk: ‘Is er nog leven mogelijk in de pastorie?’, biedt in enkele
bladzijden inzicht in wat er zoal tot de beroepsbezigheden van ‘de’ predikant behoort.
Voor de lezers van dit tijdschrift is de uitvoerige bijdrage van F.A. van Lieburg het
interessantst: ‘Een geschiedenis van de Nederlandse predikant’ (p. 11-59). Als maar
weinigen thuis op dit terrein heeft Van Lieburg, als onderzoeker verbonden aan de
VU te Amsterdam, de diversiteit binnen de reformatie voorzichtig in vier groepen
onderscheiden: hervormden (eertijds met ‘gereformeerden’ aangeduid), dissenters,
afgescheidenen en evangelischen. In Van Lieburgs heldere bijdrage komen tal van
zaken ter sprake die het weten waard zijn voor de taal- en letterkundig
*

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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geïnteresseerde neerlandicus voor wie het domineesland terra incognita is. Met
een korte, zeer nuttige opgave van (zeer) recente literatuur wordt het artikel afgerond.
G.R.W. Dibbets
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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 Kampen.
ISNB 90-6004-441-X Prijs: ƒ 275, Maar weinig historische teksten zijn zo slecht onderzocht als preken. Theologen,
historici, letterkundigen: ze zijn er in het verleden vrijwel allemaal omheen gelopen,
uitzonderingen als Hartog, Ypey en Brienen daargelaten. De lacune die daardoor
is ontstaan, is mogelijk niet eens zozeer veroorzaakt door desinteresse van de kant
van onderzoekers als wel door de weerbarstigheid van het onderzoeksmateriaal.
Want wie is er bevoegd en capabel om over dit corpus uitspraken te doen?
Theologen die vanuit kerkhistorisch of homiletisch perspectief naar het materiaal
kijken, historici die in preken gewoon ‘bronnen’ zien, of letterkundigen die zich vooral
op de literaire waarde van dit soort teksten richten?
Er zijn redenen genoeg om preken in het centrum van het historisch onderzoek
te plaatsen, al was het maar voor een tijdje, om de achterstand weg te werken. Door
preken werd in het verleden het protestantse deel van de bevolking dusdanig
beïnvloed, dat alleen daarom al onderzoek gewenst is. Want zo ze niet veel onthullen
over wat iedereen te horen kreeg - in de kerk, tijdens de zondagse preek, is iedereen
even gelijk en tellen rangen en standen niet -, dan zeggen ze toch veel over wat de
kerk de gelovigen graag bij wilde brengen. Preken kunnen, met andere woorden,
veel licht werpen op de mentaliteit in een land, periode, groepering etc.
Vanuit de invalshoek van de mentaliteitsgeschiedenis heeft J. Bosma gewerkt in
Woorden van het gezond verstand. De invloed van de verlichting op de in het
Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & bibliografie. Zijn
doel is geweest zijn corpus van in totaal zo'n 4000 gedrukte protestantse preken uit
de tweede helft van de achttiende eeuw in een bibliografie bijeen te brengen, en
vervolgens te toetsen op ‘verlicht gehalte’. Idee is dat de preken de opkomst en
verspreiding van verlichte ideeën reflecteren. Ook voor gedrukte preken zou dit
gelden, hoewel ze natuurlijk niet gelijk zijn aan het van de kansel gesproken woord.
Met een wat merkwaardige draai (Bosma formuleert m.i. op p. 1 zijn
onderzoeksdoelstelling anders, namelijk als een poging om ‘aan de hand van
gedrukte preken [...] theologen te onderzoeken op hun verlicht gehalte’ - en dat,
terwijl in de verdere studie niet zozeer de verlichtheid van de theologen zélf, als wel
de verspreiding van verlicht ideeëngoed centraal staat), geeft deze studie een mooi
overzicht van de materiële vormgeving, de inhoud, aard en stijl van de preken in
het corpus.
In hoofdstuk 2 en 3 geeft Bosma eerst inzicht in ‘Verlichting’ en ‘Religie’ in de
achttiende-eeuwse Republiek. Dit geeft voldoende houvast om in het vervolg van
de studie te kunnen verwijzen naar duidelijk toegelichte en omheinde begrippen. In
hoofdstuk 4 komt dan de uitgave van de preken aan de orde: hoe werden ze gedrukt,
hoeveel preekbundels zijn er in de loop van die halve eeuw geproduceerd (de
gereformeerde bundels blijken in aantal af te nemen, hoewel in de tweede helft van
de achttiende eeuw de totale boekproductie stijgt), wie schreven die preken, en
vooral ook wie lazen ze? In het geval van preken voor speciale gelegenheden - het
overlijden van een predikant bijvoorbeeld - is een lokale groep kopers te
veronderstellen, en via intekenlijsten, inboedels en klantenboeken zijn de werkelijke
lezers deels te achterhalen. Hoewel er over oplagecijfers weinig te zeggen is, schat
Bosma dat er zo'n 162.000 pagina's met gedrukte preken het achttiende-eeuwse
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publiek bereikt zullen hebben (ter vergelijking, Buijnsters komt met dezelfde
aannames over oplagen tot zo'n 88.000 pagina's voor de Nederlandstalige
spectators).
In hoofdstuk 5, 6 en 7 worden de preken thematisch, stilistisch en inhoudelijk
ontsloten. De lijkredenen nemen een voorname plaats in het corpus in, evenals de
preken bij bid- en dankdagen. Om nog even op die merkwaardige draai in de inleiding
(p. 1) terug te komen: in deze hoofdstukken citeert Bosma veel uit de preken, en
dan is merkbaar dat het hem in de studie niet te doen is om de typering of inschatting
van de theologen. Citaten worden ingeleid door zinnen als: ‘De eerdergenoemde
Jacobus Willemsen, een traditionele lampiaanse predi-
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kant...’; of: ‘Johannes Claessen bijvoorbeeld, een populaire, maar zeker niet
uitgesproken verlichte predikant...’ (p. 220); Bosma gaat hierbij af op bevindingen
die eerder door anderen gedaan zijn.
Ik voer dit niet aan als punt van kritiek. Historici en letterkundigen kunnen veel
aan Bosma's studie hebben juist omdat hij zich niet op de schrijvers van de preken
richt. De doelstelling die hij op p. 1 formuleert, is theologisch van insteek. Het boek
biedt echter veel meer dan dat. De preken worden op thema en inhoud onderzocht
om, zoals gezegd, inzicht te geven in mentaliteitsveranderingen en -ontwikkelingen.
En op dat terrein heeft Bosma veel te bieden: de bibliografie geeft aanknopingspunten
voor verder onderzoek, en het onderzoek dat hij reeds gedaan heeft levert inzichten
in veranderend religieus besef en levensgevoel. Zo wordt maar weer eens bevestigd
dat het onderscheid in gezindten dat door de in onze eeuw optredende verzuiling
ook geldig wordt/werd geacht voor eerdere eeuwen, relatief is: ‘In verschillende
protestantse kerkgenootschappen vond in de tweede helft van de [achttiende] eeuw
een verrassend gelijkvormige ontwikkeling plaats, die slechts qua tempo en intensiteit
enigszins uiteenliep’, concludeert Bosma op p. 406.
Kan ik het boek om de inhoud zeker aanraden, het moet me van het hart dat het
ontsierd wordt door storende taal- en typfouten, die het leesplezier niet ten goede
komen.
Els Stronks

Signalementen
Wat unbidan we nu?: naar een raad voor de neerlandistiek /
Samenstelling en onderzoek E. Viskil. - Den Haag: Sdu Uitgevers, [1998].
- 24 cm. ISNB 90-12-08564-0 Prijs: ƒ 34,90
Waar moet het heen met de neerlandistiek? Teruglopende studentenaantallen, een
groeiende divergentie van onderzoeksspecialismen, dreigende ‘versterving’ van
vakonderdelen als een financiële injectie uitblijft en vacatures onopgevuld blijven,
minder mogelijkheden tot differentiatie binnen het hoger onderwijs, klachten over
de relatie tussen neerlandistiek en de maatschappij en tussen de neerlandistiek en
het voortgezet onderwijs - ‘de’ neerlandistiek is een veelzijdige en gecompliceerde
verzameling van deelgebieden en problematieken geworden, bevolkt door allerlei
belangengroeperingen met evenzovele agenda's. Volgens de in februari 1998
opgerichte raad voor de neerlandistiek wordt het hoog tijd dat al die verschillende
facties gaan samenwerken in een overkoepelend belangenorgaan, anders wordt
het nooit meer iets met de vertegenwoordiging in de buitenwereld. In het
oprichtingsmanifest Wat unbidan we nu? (Waar wachten we nog op?) wordt plaats
en rol van het vak geanalyseerd en het werkterrein voor het nieuwe gremium
afgebakend.
Het rapport, mede gefinancierd door OCW en KNAW en samengesteld door E.
Viskil, richt zich vooral op de opvattingen, wensen en behoeften van de universitaire
neerlandistiek. Behalve de daar werkzame groep is ook de nauwverwante
beroepsbranche geraadpleegd: onderwijs, uitgeverijen, taaladvies- en
communicatiesector en journalistiek. Ook een aantal instellingen, stichtingen enz.
mocht haar zegje doen, terwijl visitatiegegevens - helaas van verouderde datum gebruikt werden om de werksituatie aan de universiteiten in kaart te brengen.
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Alle geraadpleegde sectoren oordelen nogal kritisch over de wetenschappelijke
neerlandistiek, of het nu gaat over onderwijs- en onderzoeksresultaten,
werkomstandigheden, relaties tussen de drie grote deelgebieden van het vak of de
relaties met de buitenwereld, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. De taken van
de raad worden dan ook snel duidelijk: bevordering van eenheid en samenwerking
aan de universiteiten, optimalisering van onderwijs- en onderzoeksresultaten en
verbetering van de relaties met de maatschappij; vertaald in functies komt dit neer
op coördineren, stimuleren en intermediëren.
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Viskil maakt duidelijk dat realisering van deze doelstellingen niet alleen zal afhangen
van praktische voorwaarden (financiële armslag, huisvesting enz.), maar ook van
het draagvlak en gezag dat de raad zich als gesprekspartner met verschillende
groeperingen zal kunnen verwerven. Wat dat betreft kan men zich afvragen of de
nu gekozen samenstelling - universitaire neerlandici - niet wat eenzijdig is. Weliswaar
kunnen de beroepssectoren en externe deskundigen van allerlei aard zich
vertegenwoordigd weten in een permanente klankbordgroep en tijdelijke commissies,
de vraag is of zij ook werkelijk aan bod zullen komen. Deze vraag klemt temeer
omdat in de uiteindelijke aanbevelingen de universitaire belangen toch weer de
overhand hebben: de raad ‘dient prioriteit te geven’ aan de vergroting van de
samenhang binnen de universitaire neerlandistiek (p. 38). Niemand zal ontkennen
dat de situatie aan de universiteiten zorgen baart, maar te hopen valt intussen dat
minstens evenveel aandacht uit zal gaan naar die andere luid gehoorde klacht: de
kloof tussen universiteit en maatschappij. Met zijn adviezen, keurig genoteerd in de
bijlagen, biedt het beroepenveld de raad uitgelezen kansen de verstoorde relatie
nu eindelijk eens te verbeteren, bijvoorbeeld met het voortgezet onderwijs. Hopelijk
zal hij ze weten te benutten.
Lia van Gemert

Voorzetselwijzer / Will J.B. Hus, Riemer Reinsma; m.m.v. Corriejanne
Timmers. - [Baarn]: Auctor, cop. 1997. - 380 p.; 22 cm
ISNB 90-71844-77-3 Prijs niet opgegeven
‘De Voorzetselwijzer geeft niet alleen informatie over de juiste vorm van een
voorzetselbepaling, maar vertelt ook of een voorzetselbepaling weglaatbaar is, en
welke soorten zelfstandige naamwoorden er in de bepaling staan.’ Dat is de
doelstelling van de Voorzetselwijzer zoals de auteurs die in hun voorwoord hebben
geformuleerd. Beantwoordt het boek aan deze doelstelling? Ik denk het wel.
Een paar voorbeelden. Bij handig wordt vermeld dat je handig bent ‘in (activiteit):
ik ben niet erg handig in het huishouden’ of ‘met (voorwerp): ze is handig met naald
en draad’. Die expliciete vermelding van (activiteit) enerzijds en (voorwerp) anderzijds
ontbreekt in de gewone woordenboeken; in Van Dale (12de druk) staat bijvoorbeeld
alleen maar ‘handig in of met iets zijn, het met vaardigheid weten te verrichten’. Bij
handboek vinden we ‘naslagwerk met instructies, met over (iem., iets): een handboek
over films en/of met voor (doelgroep): een handboek voor de Nederlandse
literatuurgeschiedenis; het handboek voor de Nederlandse Pers’.
Twee kritische kanttekeningen hierbij. Ten eerste: ik zou (iem., iets) in het zinnetje
met over (iem., iets) ook hier explicieter maken en schrijven (onderwerp), want een
handboek over films is een handboek dat films als onderwerp heeft. Ten tweede:
in een handboek voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis lijkt me de Nederlandse
literatuurgeschiedenis niet de doelgroep, maar eerder het onderwerp. Als bedoeld
wordt: een handboek bestemd voor het onderwijs in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis, dan is het zinnetje een handboek voor de Nederlandse
literatuurgeschiedenis voor mij niet de juiste verwoording ervan. Ik kan het niet zo
zeggen en een klein steekproefje onder mijn collega's leerde mij dat zij van mijn
gevoelen waren.
Als de makers bij een volgende druk alle (iem., ietsen) weten te expliciteren, dan
is die druk een goed handboek voor de gewone taalgebruiker.
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De Voorzetselwijzer bevat een heldere inleiding waarin ondermeer de geschiedenis
van het voorzetsel aan bod komt en een uitgebreide lijst met voorzetsels en hun
betekenissen is opgenomen.
Hans Heestermans

Leenwoordenboek: de invloed van andere talen op het Nederlands /
Nicoline van der Sijs. - Den Haag: Sdu Uitgevers; Antwerpen: Standaard,
1996. - XXXIII, 921 p.: ill., krt.; 25 cm
ISNB 90-75566-05-0 Prijs niet opgegeven
Dit boek met 715 pagina's tekst en een register van 206 pagina's is in korte tijd na
het ver-
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schijnen al als standaardwerk te beschouwen. Nicoline van der Sijs is erin geslaagd
alle elementen die een rol spelen bij de ontlening uit andere talen nauwgezet te
inventariseren en te beschrijven.
In haar Inleiding bespreekt ze bijvoorbeeld welke soorten ontleningen er zijn, o.a.
betekenisontleningen: controleren in de betekenis ‘beheersen’; vertalende
ontleningen: grootvader uit Fr. grand-père, ezelsbrug uit Lat. pons asinorum;
geleende uitdrukkingen (sub rosa, aux sérieux); hoe ontlening in zijn werk gaat
(mondeling en schriftelijk lenen, direct en indirect lenen); wat de redenen van
ontlening zijn; waarom leenwoorden verdwijnen en welke taalelementen het meest
geleend worden. Heel interessant is de passage waarin ze berekent hoeveel
leenwoorden het Nederlands heeft. Ze heeft hiervoor NRC Handelsblad van 7 april
1994 digitaal nagevlooid. Het totale aantal woorden op de eerste vier pagina's
bedraagt 11.872. Als daarvan de persoons- en plaatsnamen en de verbogen vormen
worden afgetrokken, blijven er 2.311 verschillende woorden over. Met een vrij
ingewikkelde maar sluitende berekening komt ze tot de conclusie dat van het totale
aantal woorden slechts 6,7% leenwoord is: ‘de bedreiging van het Nederlands door
een invasie van leenwoorden (blijkt)...nogal mee te vallen’.
In Hoofdstuk 1 vervolgens bespreekt Nicoline van der Sijs de invloed van het
Keltisch, het Latijn, het Frans, het Duits e.t.q., waarbij het verrassend is te bemerken
dat ook heel normale woorden als beledigen, beroemd en benijdenswaardig uit een
andere taal, nl. het Duits, afkomstig blijken te zijn. Ze beperkt zich hier overigens
niet tot het zonder meer vermelden van de geleende woorden, uitdrukkingen e.d.,
maar gaat ook in op cultuur-historische achtergronden, het Latijn als doorgeefluik
van het Grieks en het Hebreeuws, de ingeburgerdheid van de ontleningen en de
sectoren waaruit de ontleningen stammen: scheepsvaart, kunst, economie,
wetenschap e.d.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan de klank- en vormveranderingen (herrie < Eng. hurry),
hoofdstuk 3 aan de twee- en meerlingen: beschuit en biscuit, beide uit het Frans,
maar in verschillende tijd ontleend. Hoofdstuk 4 behandelt de vertalende ontleningen
(almachtig < Lat. omnipotens), Hoofdstuk 5 betekenisveranderingen en
betekenisontleningen: kapitaal, ‘bezit’ stamt van caput, ‘stuk vee’; een verband dat
alleen te begrijpen is, als we weten dat vroeger met vee betaald werd.
Het boek besluit met een alfabetisch register, waarin alle besproken woorden zijn
opgenomen en een register per taal, waarin alle Latijnse, Franse, Engelse e.d.
afzonderlijk zijn vermeld.
Nicolien van der Sijs heeft een boek geschreven waarvan elke taalliefhebber zal
genieten: helder, zonder taalkundig jargon. Fascinerend.
Hans Heestermans

Repertorium bijzondere collecties: historische en moderne
verzamelingen in universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek,
de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en de bibliotheken met wetenschappelijke steunfunctie
/ J. Mateboer. - Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1997. - 360 p.; 21 cm
ISNB 90-6259-134-5 Prijs: ƒ 50, In een groot aantal bibliotheken en archieven in ons land bevinden zich vele
honderden verzamelingen op velerlei gebied, waarvan het bestaan soms maar aan
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een handjevol ingewijden bekend is. Sinds het verschijnen van de veertiendelige
reeks Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare
archiefbewaarplaatsen in Nederland zijn de collecties in de archieven redelijk
vindbaar. Bij het ontdekken van dergelijke collecties in bibliotheken, vooral als ze
niet vindbaar gemaakt zijn via de catalogi, speelde tot nu toe het toeval nog een
grote rol. Dankzij het Repertorium bijzondere collecties wordt voortaan ook wat
bibliotheken betreft minder aan dit toeval overgelaten. Wie nu op zoek is naar
‘abklatschen van islamitische inscripties op grafstenen in Noord-Sumatra’ of naar
‘Franse kinderboeken’, wie wil weten waar een grote collectie ‘bladmuziek’ is te
vinden of waar het archief van A.W. Sijthoff is gebleven, wordt in dit repertorium op
zijn wenken bediend. Ze zijn allemaal te lokaliseren. Ook onderzoekers op het
gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde vinden in dit Repertorium onder de
codes van de basisclassificatie 18.10 en 18.12 (p. 208-229) een groot aantal bijzon-
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dere collecties op hun vakgebied bij elkaar. Zoeken via de basisclassificatie vormt
een van de vier mogelijkheden die toegang geven tot dit overzicht van het
Nederlandse culturele erfgoed. Daarnaast kan ook gezocht worden op namen van
collecties (Bosboom-Toussaint, A.L.G. 18.12 Nederlandse letterkunde, auteurs 19e
eeuw), op namen van verzamelaars en schenkers van collecties (Goeje, M.A. de
[Agatha] zie Kinderboeken (KB)' alsmede op de personen over wie of van wie
materiaal in een collectie is te vinden (Man, Herman de zie Ritter Jr, P.H.). Als laatste
is er een toegang op onderwerpen ‘wanneer deze niet blijken uit de aanduidingen
uit de kopjes van de rubrieken of de namen van de collecties’. Deze zijn vooral
ontleend aan de beschrijvingen van de deelnemende bibliotheken en hun bijzondere
afdelingen (p. 15-121) die voorafgaan aan het eigenlijke repertoriumdeel met de
collectiebeschrijvingen (p. 125-300) en het uitvoerige register (p. 302-357). Sommige
informatie lijkt wat overbodig: enerzijds omdat er een doublure ontstaat met de reeds
bestaande Nederlandse bibliotheek- en documentatiegids, anderzijds omdat een
deel van de informatie nogal snel veroudert (openingstijden, e-mailadressen). Nuttig
zijn de literatuurvermeldingen die betrekking hebben op de beschreven collecties.
Ze geven de gebruiker een handige vingerwijzing voor een eerste oriëntatie. Jammer
is dat deze verwijzingen niet overal worden gegeven. Dit Repertorium bijzondere
collecties is een aanwinst en zal bruikbaar blijken voor iedere onderzoeker, niet
alleen voor de beginnende. Met de toegenomen nadruk op de interdisciplinariteit
van onderzoek zal het ook voor de gevorderde vorser als eye-opener fungeren.
Want: er is (en er wordt) heel wat verzameld in dit land.
B.P.M. Dongelmans

Veelstemmig akkoord: Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Verslag
studiedag Literatuurgeschiedenis, Den Haag, 17 januari 1997 / red. H.
Bekkering en A.J. Gelderblom. - Den Haag: SDU Uitgevers, 1997. - 122
p.; 24 cm. - (Voorzetten van de Nederlandse Taalunie; 52)
ISBN 90-12-08501-2 Prijs: ƒ 19,90 / BF 365
Knuvelders vierdelige Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde
is, daarover is men het in de neerlandistiek roerend eens, hopeloos verouderd.
Reeds bij het verschijnen van de vijfde druk, begin jaren zeventig, klonk er kritiek
over de opzet van het werk, over de keuze van de besproken teksten en, ernstiger,
over object en methoden van literatuurgeschiedschrijving. Uiteraard was en is er
grote waardering voor het titanenkarwei dat Knuvelder in deze eenmansoperatie
had volbracht, maar de ontwikkelingen die het vak in de laatste decennia hebben
doorgemaakt verdienen het om eindelijk eens in een nieuwe literatuurgeschiedenis
zijn neerslag te krijgen. Over het hoe, waarom, voor wie en waarover van een
dergelijk handboek confereerden begin vorig jaar een kleine honderd universitaire
neerlandici, aangevuld met een handjevol anderszins betrokkenen, in de zaal van
de Eerste Kamer. Aspecten van een op een nieuwe leest geschoeide
literatuurgeschiedenis kwamen in een drietal blokken aan de orde. Achtereenvolgens
besprak men de ‘Methodologische diversiteit’ van het nieuwe naslagwerk, ‘Grenzen
en geledingen van de Nederlandse literatuur’ en ‘Canon en cultuurhistorische
inbedding’.
Alle sprekers in het eerste blok benadrukten het belang van een functionalistische
benadering van de literatuur. Wat de grenzen van het object van onderzoek betreft,
was er een duidelijke roep hoorbaar naar uitbreiding: van een comparatistische
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benadering van de middeleeuwse lyriek en integratie van de koloniale literatuur in
de letterkunde vanaf de zeventiende eeuw tot serieuze aandacht voor science fiction
in de moderne letterkunde en voor Franstalige literatuur in Vlaanderen. In het derde
blok lag het accent vooral op de cultuurhistorische inbedding van de
literatuurgeschiedenis, een desideratum van de eerste orde dat evenwel, indien al
te zeer op de voorgrond geplaatst, de literatuur als object van onderzoek in het
nauw zou kunnen brengen.
In hun conclusie naar aanleiding van de discussiedag tekenden A.J. Gelderblom
(voorzitter van de commissie ad hoc voor de literatuurgeschiedenis van de
Nederlandse Taalunie) en G. van den Bergh (Algemeen Secretaris van de
Nederlandse Taalunie) aan dat er een duidelijke
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eenstemmigheid bestaat over de wenselijkheid om te komen tot een nieuwe
literatuurgeschiedenis, geschreven voor een ruim publiek. Als vijfde bijlage bij
Veelstemmig akkoord is het, mede op de discussiedag gebaseerde, ‘Advies van de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren’ van 13 maart 1997 opgenomen. Naar
aanleiding van dit Advies besloot het Comité van Ministers op 15 oktober j.l. dat
gedurende de periode 1998-2003 jaarlijks ƒ 400.000, - zal worden uitgetrokken voor
de totstandkoming van een zevendelige door negen specialisten te schrijven nieuwe
Nederlands-Vlaamse literatuurgeschiedenis (Zie Taalschrift 1997, afl. 3/4, p. 38.)
Wim Hüsken

Veelderhande liedekens: studies over het Nederlandse lied tot 1600 /
onder red. van Frank Willaert. - Leuven: Peeters, 1997. - 193 p.: ill.; 24
cm
- Voordrachten gehouden op 28 feb. 1996 tijdens het colloquium
Veelderhande liedekens aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen (UFSIA). ISNB 90-6831-945-0 Prijs: BEF 1100
In Veelderhande liedekens zijn de teksten gebundeld van een symposium dat
gehouden is bij de verschijning, in 1996, van de voorpublicatie van Repertorium van
Middelnederlandse liederen in bronnen tot 1500 (deel 1: bronnenpublikatie), door
Clara Strijbosch, het eerste resultaat van een vruchtbaar Vlaams-Nederlands
1
samenwerkingsverband. Andere delen zullen volgen: als alles naar wens verloopt,
beschikt de neerlandistiek in het jaar 2000 over een repertorium van alle
Nederlandstalige liederen en liedbronnen tot 1600, dat de studie van de lyriek
ongetwijfeld een flinke stap vooruit zal helpen; een eerste proeve daarvan vindt men
reeds in Veelderhande liedekens.
Clara Strijbosch gaat in op de valkuilen bij het opsporen van liederen in de bronnen
en op verschillen in de overlevering van het wereldlijk en het geestelijk lied. Een
bijlage geeft een overzicht van de liedbronnen, ingedeeld naar eeuw: een zeer
welkome minisamenvatting van het repertorium. Het meest verstrekkende artikel is
van Frank Willaert, die de literair-historische verbanden tussen de veertiende-eeuwse
liedbronnen beschrijft, waarbij het Maas-Rijngebied een bijzondere functie vervult.
Willaert zet in deze bijdrage een volgende stap naar een geschiedenis van de
Middelnederlandse liedcultuur in Europees perspectief, een onderzoeksgebied dat
hij de laatste jaren steeds verder in kaart brengt.
In een betoog met de fraaie titel ‘Het lastige leitje uit Lopikerkapel’ bespreekt W.P.
Gerritsen enkele bronnen waarin mogelijk een kladversie van een liedje bewaard
is gebleven. Naar aanleiding van enkele ‘wereldlijke’ liederen in een bron met
geestelijke liederen, bepleit Hermina Joldersma dat deze verhalende liederen over
de verleidingen van de wereld een geestelijke lading krijgen door de context van
de codex. Interessant is ook haar kenschetsing van vijftien Middelnederlandse en
Nederduitse codices als ‘vrouwenhandschriften’: een apart te onderscheiden type.
Daarnaast pleit zij voor uniformering van de benamingen van liederenhandschriften,
waarbij ze ongewild duidelijk maakt tot hoeveel verwarring naamgevingen kunnen
leiden: het handschrift dat zij in navolging van Knuttel het ‘Amsterdamse’ noemt
2
(Wenen, ÖNB 12875), is niet uit die stad afkomstig, zoals Obbema heeft aangetoond.
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Martine de Bruin beschrijft enkele bijzondere vindplaatsen van liedboekjes en ook
de spraakmakende vondst van de oudst bekende druk van het Wilhelmus in het
Geuzenliedboek uit 1577 of 1578. Deze druk is ook interessant vanwege het nawoord
waarin de drukker, Jan Canin, een en ander zegt over de totstandkoming, en
vanwege drie nog onbekende gedichten en refreinen waarvan De Bruin een editie
geeft. Kees Vellekoop onderzoekt de werkwijze van de samensteller van een Devoot
ende profitelijck boecxken en bespreekt daarbij een verzameling Marialiederen,
gemaakt door een groep Brugse rederijkers. Louis Grijp geeft een omvangrijke
inventarisatie van het fenomeen van het zingen met de dood voor ogen, allereerst
bij doopsgezinde martelaren in de zestiende eeuw, maar vandaaruit uitwaaierend
over andere gezindten, tijden en omstandigheden bij het sterven. B.A.M. Ramakers
bespreekt een aantal rederijkersspelen waarin aan het einde van het lied gezongen
wordt. Dirk Coigneau belicht
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een bundel van Henrick Aerts van Bocstel, waarin liederen en refreinen met elkaar
vervlochten zijn, een formule die in rederijkerskring verder ontwikkeld is.
Alles bijeen is de bundel zeker geslaagd in zijn opzet een indruk te geven van
nieuw en vernieuwend onderzoek dat op basis van een liederenrepertorium mogelijk
wordt.
Dieuwke van der Poel

Gouden legenden: heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden
/ onder red. van Anneke B. Mulder-Bakker en Marijke Carasso-Kok. Hilversum: Verloren, 1997. - XXII, 182 p.: ill.; 22 cm
ISNB 90-6550-291-2 Prijs: ƒ 39, Het Museum van het Boek/Meermanno Westreenianum in Den Haag opende eind
1997 een tentoonstelling, getiteld Gouden Legenden. Verhalen over heiligen in de
Middeleeuwen, over de teksttraditie van de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine.
Ter gelegenheid van die tentoonstelling verscheen, vooraf, deze fraai verzorgde en
geïllustreerde bundel artikelen over heiligen (en ook over een held als Karel de
Grote) en hun verering in de Nederlanden. De artikelen zijn geschreven door historici,
theologen, kunsthistorici en letterkundigen. Na een korte uiteenzetting van de hand
van Ton Brandenbarg over de toedracht van de beide projecten, volgen een tiental
kleurenafbeeldingen (p. XIII-XXII), elf in zwart-wit geïllustreerde artikelen en een
index van persoons- en plaatsnamen. De artikelen zijn: Anneke B. Mulder-Bakker,
‘Gefascineerd door heiligen. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden
in de dertiende eeuw’ (p. 1-26), Marijke Carasso-Kok, ‘Een goed geordend verhaal.
Jacobus de Voragine en de Legenda Aurea’ (p. 27-48), Bernhard F. Scholz, ‘De
structuur van een legende. De heilige Elisabeth als een voorbeeldige middelares’
(p. 49-60), Hans van Dijk, ‘Karel de Grote in het Passionael’ (p. 61-72), Koen
Goudriaan, ‘Het Passionael op de drukpers’ (p. 73-88), Peter van Dael, ‘De Legenda
Aurea en de beeldende kunst’ (p. 89-108), Fons van Buuren, ‘Sint Cunera van
Rhenen, een legende’ (p. 109-125; met een verrassend begin over de
gekkekoeienziekte!), Ludo Jongen, ‘Uit het oog, uit het hart? Over twee heilige
maagden: Lutgard en Liedewij’ (p. 127-137), Ria van Loenen, ‘Johannes Gielemans
(1427-1487) en de heiligen van de Brabanders’ (p. 139-149), Johan Oosterman,
‘Heiligen, gebeden en heiligengebeden’ (p. 151-163) en Charles M.A. Caspers,
‘“Een stroom van getuigen”. Heiligenlevens en heiligenverering in katholiek Nederland
circa 1500 - circa 2000’ (p. 165-179).
Frank Brandsma

Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers / ed. by Jelle Koopmans, Mark
A. Meadow, Kees Meerhoff...[et al.]. - Amsterdam [etc.]: North-Holland,
1994. - VI, 282 p.; 25 cm. - (Verhandelingen Afdeling Letterkunde /
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, ISSN 0065-5511;
162)
- Proceedings of the Colloquim, Amsterdam, 10-13 November, 1993.
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ISBN 0-444-85792-3 Prijs: ƒ 85, -Deze congresbundel bevat, behalve bijdragen van de redacteuren, artikelen van D.
Coigneau, R.L. Falkenburg, F. Goyet, M.R. Jung, P. Mack, H. Pleij, F. Rigolot, N.E.
Serebrennikov, P. Sharratt, C. Thiry en W. Waterschoot.
De kunst van rederijkers en rhétoriqueurs wordt benaderd vanuit een vergelijkend
perspec-
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tief. Vragen die gesteld en - voor zover de huidige stand van het onderzoek dat
toelaat beantwoord worden, zijn: In hoeverre behoort de rederijkerskunst nog tot
de Middeleeuwen of al tot de Renaissance? (Rigolot, Meerhoff), Waarom werd deze
dichtkunst door tijdgenoten vaak niet geaccepteerd? (Pleij), Welke zijn de
overeenkomsten en verschillen tussen Nederlandstalige, Bourgondische en Franse
dichters? (Thiry, Coigneau, Waterschoot), tussen de poëzie van de hoven en van
de stedelijke burgerij? (Koopmans), Bestaat er verband tussen de humanistische
rhetorica, gebaseerd op klassiek latijnse teksten, en de praktijk van de rhétoriqueurs
en rederijkers en welke eventuele andere invloeden vallen er te onderscheiden?
(Mack, Goyet, Jung, Spies, Coigneau).
Het toneel komt ter sprake (Coigneau, Meadow, Serebrennikov) en er worden
verbanden gelegd met beeldende kunst en architectuur, m.n. met het werk van de
architect Serlio, de schilders Pieter Aertsen, Frans Floris en Pieter Bruegel de Oudere
en de illustrator Bernard Salomon (Meadow, Falkenburg, Serebrennikov, Sharratt).
Hoewel sommige stukken in een vrij ontoegankelijke stijl geschreven zijn - invloed
van de rederijkers? - is deze bundel een belangrijke bijdrage tot een beter begrip
van een lange tijd verguisde richting in de letterkunde, die bovendien in een ruimer
artistiek, sociaal en geografisch kader wordt geplaatst.
Corry Hogetoorn

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
ISNB 90-6168-613-x Prijs: ƒ 49,50
Een van de aantrekkelijkste kenmerken van het sprookje is het uitzicht op geluk dat,
zolang het verhaal duurt, zelfs voor de zwaarstbezochte kansarme even onder
handbereik is. In sprookjes wint de domste en zwakste het altijd, trouwt de kleermaker
met de prinses en Assepoester met de prins, en wordt de boze stiefmoeder levend
verbrand. Hartverwarmend! Eeuwenlang zijn zulke sprookjes van generatie op
generatie doorverteld, en ook op schrift gesteld.
In dit lexicon worden de bekendste sprookjes uit Nederland en Vlaanderen
behandeld. Dat zijn er 134, die in alfabetische volgorde - Van Aladdin tot Zwaan
kleef aan - besproken worden. Elke bespreking begint met een samenvatting van
de inhoud, daarna volgen gegevens over de verspreiding en de cultuurhistorische
achtergronden ervan, over variaties in de literaire en mondelinge overleveringen,
over interpretaties en de eventuele verwerking en nawerking van het sprookje. Zo
maakt het eerste sprookje ‘Aladdin en de wonderlamp’ deel uit van de vertellingen
uit Duizend-en-één nacht, werd het in Europa en het Midden-Oosten vele malen
opgetekend, maar komt het sprookje in tegenstelling tot Vlaanderen in Nederland
in de mondelinge traditie niet voor. In schriftelijke vorm duikt het voor het eerst op
in de Franse vertaling van de oriëntalist Antoine Galland, Les mille et une nuits
(1704-1717); en spoedig na de verschijning van dat werk is het Aladdin-verhaal een
populair literair thema geworden, dat ook voor toneel, opera's en later voor films is
gebruikt; het laatst in 1992 in de succesvolle tekenfilm van Walt Disney Aladdin.
Het gaat in dit lexicon dus niet om oorspronkelijke Nederlandse of Vlaamse
sprookjes. Die zijn er ook niet of nauwelijks. ‘In sprookjes-geografische zin is
Nederland een overgangsgebied: aan de ene kant eindpunt van menige noordelijker
en oostelijker sprookjestraditie, aan de andere kant de noordrand van allerlei verhalen
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die meer zuidelijk hun kerndomein hebben’, schrijven de samenstellers van het
lexicon in hun inleiding.
Eén van de weinige sprookjes van - misschien - Nederlandse oorsprong is ‘De
Appelvangproef’. Op een avond klopt bij een eenzaam gelegen boerderij een arme
vrouw aan, die vraagt of zij in het hooi mag slapen. Dat mag en ze wordt opgenomen
in de kring rond het haardvuur. Maar men vertrouwt haar niet. Iemand uit het
gezelschap haalt een handvol appels en gooit er ieder een toe. De mannen vangen
de appel met de knieën naar elkaar toe,
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de vrouwen door hun schoot breed te maken. Deze ‘vrouw’ vangt de appel op als
een man. Vanaf dit moment zijn er verschillende versies van het sprookje. In korte
versies eindigt het sprookje met de ontmaskering en gevangenneming van de vrouw,
die een verklede rover blijkt te zijn. In langere versies wordt de verklede vrouw nog
enige speelruimte gegund en wordt zij later tijdens het plegen van haar misdrijf op
heterdaad betrapt.
Vergeleken bij klassieke sprookjes als Klein Duimpje, Hans en Grietje,
Assepoester, Doornroosje, Repelsteeltje en de Kikkerkoning is het maar een mager
verhaal; niet iets om erg trots op te zijn. Maar het is wel een sprookje met een lange
Nederlandse traditie. De oudste vermelding ervan stamt uit Friesland, waar het heel
vaak opgetekend is, maar ook op andere plaatsen in Nederland is het lang geliefd
geweest; en buiten Nederland is het aangetroffen in Vlaanderen, Duitsland,
Denemarken, Estland, Finland en Engeland. Maar vooral in Nederland bleef het
populair en werd het verhaal steeds geactualiseerd: in de Eerste Wereldoorlog
zouden op deze manier Belgisch deserteurs in vrouwenkleren zijn ontmaskerd; en
in 1940 als nonnen verklede Duitse parachutisten bij Scheveningen.
Zoals uit de genoemde voorbeelden blijkt, is dit lexicon dat werd samengesteld
door volkskundige medewerkers van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam en
het Nedersaksisch Instituut van de universiteit te Groningen, een onmisbaar
naslagwerk voor wie in sprookjes is geïnteresseerd.
Olf Praamstra

Voortgang: jaarboek voor de Neerlandistiek, 16. - Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek VU; Münster: Nodus Publikationen, 1996.
ISBN 90-72365-49-6 Prijs: ƒ 37,50
- Te bestellen bij Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, 1081
HV, Amsterdam.
De jongste aflevering van Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek van de Vrije
Universiteit Amsterdam, bevat opvallend veel bijdragen over de Nederlandse
literatuur van rond de eeuwwisseling. Marco L.B. Pouwen schreef in ‘In het licht van
Christus: de Tachtigers en hun godenzonen’ over het Christusbeeld in werk van
Kloos, Verwey, Van Deyssel en Van Eeden. Een en ander wordt afgezet tegen het
Christusbeeld bij J.H. Leopold, Oscar Wilde en Renan. Elisabeth Leijnse betoogt in
haar bijdrage ‘Top vijf van de Nederlandse poëzie in het jaar 1896’ aan de hand
van steekproeven in tijdschriften dat de canoniserende werking van tijdschriften niet
moet worden overschat. Van de vijf auteurs die in 1896 het meest publiceerden in
de door Leijnse onderzochte tijdschriften - namelijk Hélène Lapidoth-Swarth, Selly
de Jong, Elize, Willem Kloos en Jacob van Lent - zijn er nu nog maar twee bekend,
en zelfs zij worden nauwelijks meer gelezen. J.D.F. van Halsema schrijft met zijn
uitvoerig gedocumenteerde bijdrage ‘“Spraak” en “schriftuur” of Leipoldt versus
Totius. Het tweede Zuid-Afrikaanse intermezzo in Albert Verweys dichterschap’ een
vervolg op zijn artikel over Verwey en Zuid-Afrika uit de vorige Voortgang. Van
Halsema's artikel bevat veel nieuwe documentaire gegevens uit Zuid-Afrikaanse
archieven. Het laatste artikel in Voortgang over de literatuur van rond de
eeuwwisseling betreft Lucien Custers bijdrage ‘“De groei-droom van de dichter-zelf”.
Over Verweys Persephone’. Custers toont aan dat het handboek Griechische
Mythologie (1872) van L. Preller een belangrijke bron geweest is voor Verweys
gedicht.
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Voorts bevat Voortgang bijdragen over modernere letterkunde, zoals over
Bordewijks Karakter en het recht (door Ralf Grüttemeier), Dirk Coster en Menno ter
Braak over Dostojewski (door Hidde Bulthuis) en Armando in de kritiek (Trudie
Favié). Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de historische letterkunde.
Roel Zemel schreef een bijdrage over de Conte du Graal van Chrétien de Troyes
en Margaretha H. Schenkeveld schreef over J.F. Helmers en het fenomeen ‘vrouw’.
Ten slotte noem ik nog bijdragen op het gebied van de taalkunde. Els Ruijsendaal
schreef ‘Op weg naar één grammaticografie in de geschiedenis van het
taalonderwijs’, Liesbeth
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Lichtendahl over ‘De genese van het Handboek der Nederlandsche taal (1913-1914)
van Jac. van Ginneken’. Marlies Hulshof leverde een bijdrage op het gebied van de
taalbeheersing met ‘De functies van directe citaten in journalistieke teksten’.
Marco Goud

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
ISNB 90-72474-20-1 Prijs niet opgegeven
In 1996 zou Paul van Ostaijen honderd zijn geworden en vierde Paul Hadermann
zijn vijfenzestigste verjaardag. Onder het motto ‘Boeket voor een dubbele verjaardag’
stelden Michel Bartosik, Michel Dupuis en Jean Weisgerber een ruim 400 pagina's
dikke bundel samen met essays en beschouwingen van de jarige Van
Ostaijen-kenner.
Een groot deel van de stukken heeft betrekking op Van Ostaijen (de mooiste zijn
wel die over ‘Vers 4’ en over Van Ostaijen en Der Sturm); in de meeste andere is
de Vlaamse dichter nooit ver weg. Zo is de titel van Hadermanns intreerede
‘Hedendaagse kunst en literatuur: snijpunten en parallellen’ min of meer rechtstreeks
aan Van Ostaijen ontleend. En in ‘De modernistische doorbraak in Vlaanderen’ (een
lijvig hoofdstuk uit een literatuurgeschiedenis) staat Van Ostaijen natuurlijk ook
centraal. In thematische zin bindt de meeste van Hadermanns essays dat ze zich
toespitsen op de ogenschijnlijke botsing van twee werelden. Het magische en het
alledaagse; literatuur en beeldende kunst; woord en beeld; klank en betekenis allemaal grensgebieden die ook in Van Ostaijens werk een cruciale rol spelen.
Op de keuze van de samenstellers voor Van Ostaijen en diens context is niets
aan te merken, hoewel Hadermann ook over Teirlinck, Walschap en Vestdijk schreef.
Het waren uitstapjes, zeggen de samenstellers: Hadermann keerde steeds terug
bij zijn uitgangspunt, ‘een kwestie van geaardheid’. Wel lijkt mij hun beslissing de
Frans-, Duits- en Engelstalige stukken onvertaald op te nemen aanvechtbaar.
Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd geeft een overzicht van een lange
academische carrière die ongetwijfeld nog niet afgelopen is, al geeft een wel heel
ernstige vormgeving deze Koninklijke Academie-uitgave het monumentale karakter
van een tombe. Maar levendige geesten als Hadermann plegen zich van dat soort
zaken weinig van aan te trekken.
Thomas Vaessens

Eindnoten:
1 Het titelblad vermeldt ten onrechte dat het symposium in 1995 gehouden werd.
2 Zie P. Obbema, ‘Het einde van de Zuster van Gansoirde’, in: Ntg 65 (1972), p. 181-190; een
enigszins bijgewerkte versie verscheen in: De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur
in de late middeleeuwen, Hilversum, 1996, p. 166-175.
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Ontvangen boeken
‘De Aristarch van 't Y’: de ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van taalen dichtkunde (1730) / door Rolandus Johannes Godefridus de Bonth. -Maastricht:
Shaker Publishing, 1998. - XIV, 419 p.: ill.; 24 cm
- Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen
ISBN 90-423-0036-1 Prijs niet opgegeven
Voorlopig verleden: taalkundige plaatsbepalingen, 1797-1960 / Jan Noordegraaf. Münster: Nodus-Publ, 1997. - 232 S.; 24 cm
ISBN 3-89323-276-1 Prijs: DM 69, Lectio publica Tiberii Hemsterhusii de originibus linguae Graecae / ed. by J.H.
Halbertsma; new ed. with a prefatory essay by Jan Noordegraaf and an introductory
article by Anthonia Feitsma. - Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Münster:
Nodus, 1997. - 42, [88] p.; 24 cm. - (Cahiers voor taalkunde, ISSN 0924-5545; 16)
- Gedeeltelijk fotomech. herdr. van de uitg.: Letterkundige naoogst van J.H.
Halbertsma: tweede stuk. - Deventer: J. de Lange, 1845.
ISBN 90-72365-51-8 Prijs: ƒ 25, Vervoegde voegwoorden: lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 /
onder red. van E. Hoekstra en C. Smits. - Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 1997. - 145 p.; 24 cm. - (Cahiers van
het P.J. Meertens-Instituut, ISSN 0923-9413; 9)
ISBN 90-70389-56-8 Prijs: ƒ 19,75
Wörterbuchforschung: Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie,
Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie / Herbert Ernst Wiegand.
- Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1998. - XIX, 1162 p.: ill.; 24,5 cm Teilband I
ISBN 3-11-013584-1 Prijs: DM 578
Alkmaar binnen de veste: straatnamen in historisch perspectief / Els Ruijsendaal.
- Amsterdam: uitgeverij Ruijs & Daal, 1998. - 224 p.: cm
ISBN 90-75745-07-9 Prijs: ƒ 27,50
Op avontuur: middeleeuwse epiek in de Lage Landen / Jozef D. Janssens e.a. Amsterdam: Prometheus, 1998. - 388 p.: ill.; 22 cm. - (Nederlandse literatuur en
cultuur in de middeleeuwen, ISSN 0926-9746; 18)
ISBN 90-5333-675-3 Prijs niet opgegeven
Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied:
gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16e eeuw / door W.L.
Braekman. - Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
1997. - XXXV, 525 p.: fig.; 24 cm. - ([Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde]. Reeks 6, [Bekroonde werken], ISSN 0770-7967; 127)
ISBN 90-72474-21-X Prijs niet opgegeven
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
/ Jos. A.A.M. Biemans. - Leuven: Peeters, 1997. - 2 dl.: ill.; 30 cm. - (Schrift en
schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen; 2) Dl. 1: Onderzoek,
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appendices. Dl. 2: Catalogus, registers, bibliografie, platen. - Oorspronkelijk
verschenen in 3 dl. (2 bd.) als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, 1995
ISBN Prijs: BEF 2950
Meister Eckhart und der Laie: ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts
aus den Niederlanden / [Einl., kritische Ed. und Komment.:] Franz Josef Schweitzer.
- Berlin: Akademie-Verlag, 1997. - CXIX, 263 p.; 25 cm. -(Quellen und Forschungen
zur Geschichte des Dominikanerordens, ISSN 0942-4059; N.F.; 6) Prijs niet
opgegeven
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Facetten van Boendale: literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de
Lekenspiegel / Dirk Catherina Jozef Kinable. - Leiden: Dimensie, 1998. -IX, 240 p.;
24 cm. - (Leidse opstellen; 31) - Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. ISBN
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ISBN 90-351-1837-5 Prijs niet opgegeven
Das Buch der Visionen / Hadewijch. - Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog,
1998. - 294 p.; 24 cm. - (Mystik in Geschichte und Gegenwart. Texte und
Untersuchungen. Abteilung I Christliche Mystik; 13) Teil II: Kommentar / von Gerald
Hofmann
ISBN 3-7728-1863-3 Prijs: DM 48, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van drukpers in de
zeventiende eeuw / Ingrid Weekhout. - Den Haag: SDU Uitgevers, 1998. - xvi, 580
p.; 24 cm. - (Nederlandse cultuur in Europese context; 11. IJkpunt 1650) - Ook
verschenen als proefschrift Nijmegen. ISBN 90-12-08617-5 Prijs: ƒ 49,50
Granida: spel / P.C. Hooft; met inl. en aantek. door Lia van Gemert; en een bijdrage
over de melodieën door Louis Peter Grijp. - Amsterdam: Amsterdam University
Press, cop. 1998. - VII, 116 p.: ill.; 24 cm. - (Alfa)
ISBN 90-5356-264-8 Prijs: ƒ 29,50
Buyten gaets: twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke / [bezorgd]
door Marijke Barend-Van Haeften en Arie Jan Gelderblom. - Hilversum: Verloren,
1998. - 125 p.: ill. 22 cm. - (Egodocumenten; 15)
ISBN 90-6550-153-3 Prijs: ƒ 25
Liefde en ballingschap: brieven 1795-1797 / Willem Bilderdijk; hertaald en toegel.
door Marita Mathijsen. - Amsterdam [etc.]: De Arbeiderspers, cop. 1997. - 254 p.:
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Hogere sferen: de ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831) / door Joris van
Eijnatten. - Hilversum: Verloren, 1998. - 768 p.: ill.; 24 cm ISBN 90-6550-585-7 Prijs:
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De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849 / bezorgd en ingel.
door J.A.A. Bervoets; met medew. van R.R.A. van Gruting. - Westervoort: Van
Gruting, 1997. - 280 p.: ill.; 26 cm ISBN 90-75879-03-2 Prijs: ƒ 59,90
Nationale hymnen: het Wilhelmus en zijn buren / Louis Peter Grijp (red.). - Nijmegen:
SUN; Amsterdam: Meertens Instituut, cop. 1998. - 207 p.: ill.; 24 cm. - (VB, ISSN
0166-0667; 24.1 (1998)) ISBN 90-6168-693-8 Prijs: ƒ 29,50
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A.M. Duinhoven
Kopiist, corrector en bewerker
Antwoord aan J.W. Klein
Abstract - In a former issue of this journal J.W. Klein tried to prove that my
reconstructions of older phases of the Karel ende Elegast were not reliable, as they
would result in far too many successive manuscripts. However, Klein's calculations
are based on several misconceptions. He does not take oral elements in the text
tradition into account, does not distinguish between copy and adaptation, he places
parallel changes in a row and ignores the unmistakable signs that the text has been
changed.

1. Inleiding
Vele Middelnederlandse literaire werken zoals wij ze kennen, vertonen
onregelmatigheden naar vorm en inhoud. Ten aanzien van fouten tegen de vorm
(rijm en ritme), de grammatica (congruentie en zinsbouw) en de inhoud (tegenspraken
en inconsequenties) kan men in wezen twee houdingen aannemen: men kan zich
passief dan wel actief opstellen.
Wie neigt tot een min of meer integrale acceptatie van de overgeleverde tekst,
neemt aan dat slechts de auteur voor de redactie(s) zoals ze zijn overgeleverd,
verantwoordelijk behoeft te worden gesteld. Voorzover onregelmatigheden
onmiskenbaar zijn: de auteur behoeft geen perfect werk afgeleverd te hebben. Men
kan vroeger bij het schrijven andere maatstaven hebben aangelegd dan
tegenwoordig. Trouwens, meestal kan wat fout en krom lijkt, wel worden recht
1
gebogen: de middeleeuwen zijn nu eenmaal anders. Zo hoeft men in elk geval
geen gecompliceerde tekstontwikkelingen aan te nemen; de overgeleverde tekst
blijft als basis voor het literaire onderzoek onaangetast. Wie deze behoudende
opvatting weer eens onder woorden brengt, kan rekenen op de steun van opgeluchte
2
vakgenoten.
Men kan ook van een andere hypothese uitgaan: dichters en kopiisten waren er
vroeger net als nu op uit goed werk te leveren. Dat houdt in, dat onmiskenbare
onregelmatigheden niet werden beoogd. Ofwel de auteur heeft fouten gemaakt,
ofwel de gebreken zijn ontstaan in het overleveringsproces. Hoe kan men dat
uitmaken? Wanneer bij een dubieuze lezing de aard van de fout en de wijze van
verandering kan worden herkend, en wanneer de onderliggende lezing die
tevoorschijn komt, past in het grotere geheel, is tekstontwikkeling aannemelijk. En
‘tekstontwikkeling’ betekent, dat de door de auteur voltooide tekst later is gewijzigd.
In vele gevallen blijken kopiisten en bewerkers per ongeluk of opzettelijk in de
tekst te hebben ingegrepen. Dat sluit de mogelijkheid niet uit, dat ook auteurs steken
3
hebben laten vallen. Gelet evenwel op het feit, dat zij met een schone lei beginnen
en met overleg werken, ligt het generaliserend gesproken meer voor de hand
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dat onregelmatigheden worden veroorzaakt door mechanisch werkende kopiisten
en door bewerkers die ingrijpen in een bestaande tekst. In elk geval moet dit eerst
worden onderzocht, voordat men de tekortkomingen aan de dichter toeschrijft.
Dit onderzoek naar de invloed van kopiisten en bewerkers op geschreven teksten
behoort tot het terrein van de tekstkritiek oftewel tekstreconstructie, die een vorm
van tekstinterpretatie is: uit de overgeleverde redacties en versies worden feiten
verzameld en met elkaar in verband gebracht. Aan de ontwikkeling van de
4
tekstreconstructie heb ik in de loop der jaren een bijdrage geleverd, die getuige de
vele reacties niet onopgemerkt is gebleven.
Niet iedereen echter is enthousiast over mijn werk, dat als bedreigend voor de
5
huidige onderzoekspraktijk wordt ervaren. Tekstreconstructie wordt in het algemeen
niet als een doel op zichzelf gezien doch als een onderdeel van teksteditie, en zij
leidt gewoonlijk slechts tot lichte aanpassingen in een overgeleverde redactie. De
interpretatie van de tekst begint pas goed nadat de tekstuitgave tot stand is gebracht.
Op de uitgegeven tekst wordt allerhande onderzoek gebaseerd. Daartegenover is
in mijn werkwijze het voorstel geïmpliceerd om met tekstinterpretatie niet te wachten
totdat de tekst is vastgesteld. Dezelfde energie en vindingrijkheid waarmee mèt de
uitgegeven tekst wordt gewerkt, zou m.i. ook moeten worden besteed aan de
vaststelling van de tekst zelf.
De tekst zou niet slechts het vertrekpunt voor de interpretatie moeten vormen
maar ook het doel. Tekststudie moet niet alleen op de teksteditie volgen maar
daaraan ook voorafgaan. De lezing van Middelnederlandse literaire werken kan
slechts worden vastgesteld op basis van grondige interpretatie. Wanneer men om
praktische redenen met een overgeleverde tekst of de archetypus begint, moet men
bereid zijn die tekst ter discussie te stellen. Mijn aanpak houdt dus in, dat de tekst
waarmee men werkt, geen solide, onveranderlijk gegeven meer is. En dat schept
onzekerheid, waarop niet iedereen gesteld is. Na de schijnbare zekerheid van de
negentiende-eeuwse kritische editie en de veilige beperktheid van één enkele
diplomatisch uitgegeven bron, lijkt mijn werkwijze een achteruitgang.
Verscheidene vakgenoten hebben dan ook laten weten, van mijn aanpak niet
6
gecharmeerd te zijn. Wanneer mij de gelegenheid tot een weerwoord wordt geboden,
juich ik ook negatieve reacties toe. Elke wetenschappelijke discipline moet het van
discussie hebben. Een zakelijke en correcte uitwisseling van argumenten kan voor
het vakgebied slechts voordelig zijn. Gaarne reageer ik daarom op de bijdrage van
7
J.W. Klein in een vorige aflevering van dit tijdschrift. Zijn kritiek betreft drie aspecten
die ik successievelijk zal bespreken: de aard van het correctieproces (§ 3-7), de
toetsing van voorgestelde reconstructies (§ 8) en het aantal aangenomen
ontwikkelingsfasen (§ 9-11). In paragraaf 12 maak ik de balans op. Allereerst echter
moet ik enkele corrigerende opmerkingen maken ten aanzien van de samenvatting
die Klein geeft van ‘de basisgedachten achter de door Duinhoven geïntroduceerde
methode van tekstreconstructie’ (1997, p. 223).

2. Basisgedachten
Klein geeft een wat gebrekkig beeld van mijn uitgangspunten en werkwijze. Om
8
misverstanden te voorkomen breng ik enkele correcties aan:
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a. Volgens Klein (1997, p. 223) zou ik menen, dat de door de auteur geschreven
tekst ‘geheel consistent en logisch in elkaar zit’. Zoals hierboven uiteengezet,
meen ik dat dus niet.
b. Het origineel wordt afgeschreven, ‘al of niet in opdracht van de auteur’ (p. 223).
Dit is een voor mij raadselachtige toevoeging, die niet uit mijn koker komt.
c. Kopiistenfouten zouden volgens mij gecorrigeerd worden ‘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’ (p. 223). Ik zie geen reden voor deze boude
veronderstelling; in elk geval is het geen ‘basisgedachte’ van mij.
d. Met (a) en (c) ontvalt alle grond aan de retorische vraag op p. 224: ‘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?’
e. ‘De herstelde passages [...] worden in volgende “tekstgeneraties” opgenomen’
(p. 223). Natuurlijk verschijnen eenmaal aangebrachte correcties in de
navolgende afschriften; hoe zouden ze er buiten kunnen blijven? Waarom zou
Klein dit als een eigenaardigheid van mijn werkwijze zien?
f. Tekstverandering op de ene plaats kan leiden tot aanpassingen [niet ‘corruptie’,
p. 223] op andere plaatsen in de tekst. De reconstructie van het ene vers dwingt
daardoor vaak tot de conclusie dat ook andere door rijm, syntaxis of inhoud
met dit vers verbonden regels gewijzigd zijn, ook al zien ze er niet naar uit.

3. De correctiefase
Middelnederlandse literaire werken konden op drie wijzen veranderingen ondergaan:
kopiisten maakten fouten, onregelmatigheden werden gecorrigeerd, en de tekst kon
geheel of gedeeltelijk worden bewerkt. ‘Het gedeelte in Duinhovens studie over de
fouten staat [...] stormvast gegrondvest. Dat erkent iedereen’ (Klein 1997, p. 236).
Nu zijn vele fouten pas te herkennen, wanneer men de verbeteringen weet ongedaan
te maken. Mijn beschrijving van correctiepatronen en -technieken kan er dus ook
niet helemaal naast zijn. En dat literaire werken kunnen worden bewerkt, valt evenmin
te ontkennen, al zou Klein dit soort tekstontwikkeling voor de Karel ende Elegast
graag uitsluiten om de archetypus, het verhaal zoals wij dat nu kennen, te laten
samenvallen met O, de oorspronkelijke tekst (zie p. 235). Het grootste probleem
evenwel ligt voor hem in de correctiefase.

Legger en afschrift
Klein meent, dat kopiisten en correctoren vrijwel altijd op basis van vergelijking met
de legger de kleine fouten corrigeren die afschrijvers nu eenmaal maken (1997, p.
223). De in sommige handschriften zichtbare correcties zouden dit bewijzen. Een
kopiist heeft het al druk genoeg met kopiëren en brengt geen inhoudelijke
verbeteringen aan. Bij dit soort kleine correcties nu, tijdens of na het kopiëren
aangebracht, zou de verhaallijn intact blijven.
Hier ben ik het natuurlijk geheel met Klein eens. Kopiisten en eventuele correc-
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toren zijn er op uit een correct afschrift te leveren. Merken ze fouten in het afschrift
op, dan corrigeren ze die. De doorhalingen, raderingen en herkenbare toevoegingen
laten dit zien. Doch deze vorm van zelfcorrectie is voor de tekstontwikkeling
irrelevant, juist omdat de tekst daardoor niet verandert. Dit soort correcties speelt
dus ook bij tekstreconstructie geen rol. Er zijn evenwel andersoortige verbeteringen,
niet van het afschrift dat de kopiist vervaardigt, maar van de voorbeeldtekst, vaak
ook reeds een kopie. En veranderingen in deze tekst zijn wèl van invloed op de
overlevering.
Grote gevolgen voor de omvang van een werk en vaak ook voor de inhoud is de
correctie van het verstoorde rijm door het bijdichten van versregels. Klein probeert
dit soort uitbreidingen van de tekst op twee manieren weg te redeneren. Kopiisten
zouden niet tot het vereiste denkwerk gedisponeerd zijn: ‘Een kopiist heeft wel wat
anders aan (en vooral in) zijn hoofd’ (p. 223). En bovendien zou verplaatsing van
het rijmwoord, overigens slechts één van de oorzaken van rijmverstoring, ‘een
9
betrekkelijk exceptioneel fenomeen [...] zijn geweest’ (p. 225 en noot 15).

4. Uitbreidingen
Beginnen we met fout en correctie; over de corrector spreken we in paragraaf 6.
De uitbreiding van rijmteksten door het bijrijmen van regels, in zijn eenvoudigste
vorm de uitbreiding van een tot twee (1 > 2) en van twee tot vier verzen (2 > 4),
komt zo vaak en in zoveel teksten voor, dat aan de realiteit van dit mechanisme
eenvoudigweg niet te twijfelen valt (vgl. Bijdragen 1, p. 286-304). In verscheidene
publicaties heb ik meer dan tweehonderd gevallen besproken waarin twee
10
weesverzen tot twee rijmparen zijn uitgebreid. Het gaat hier om reconstructies,
dus om tekstinterpretatie: bepaalde eigenaardigheden in overgeleverde redacties
kunnen met behulp van het correctiepatroon 2 > 4 worden verklaard.
Nu hebben reconstructies, hoe zorgvuldig verantwoord ook, onvermijdelijk een
element van onzekerheid. Het grote aantal gevallen echter en de doorzichtigheid
van de ontwikkeling maken, dat we er niet aan behoeven te twijfelen dat kopiisten
weesverzen wegwerkten onder meer door passende, meestal weinigzeggende
verzen bij te rijmen of door bestaande verzen tot rijmparen uit te breiden. Wel kost
het moeite, door de toevallige en fragmentarische overlevering van de meeste
11
teksten, gevallen te vinden waar men de goede lezing, de fout en de correctie
naast elkaar aantreft. Daarvoor moet men over een serie opeenvolgende redacties
beschikken.
Zo fortuinlijk zijn we voor de Karel ende Elegast niet. Toch vergt het weinig fantasie
om aan te nemen, dat het weesvers 783 in K bijvoorbeeld, dat door een ‘saut du
même au même’ is ontstaan (Bijdr. 1, p. 152), het gemakkelijkst door toevoeging
van een vers kan worden weggewerkt (wat in K nog niet is gebeurd). Zo moet men
ook wel aannemen, dat regel 832 (So en es u gelove niet vast) vanuit 835 is
overgenomen toen het weesvers Ofte aen een hont die bast was ontstaan (Bijdr.
2, p. 358-361). En in K r. 953-956 zien we hoe de kopiist, doordat hij het rijmwoord
houde door mit der vart moest vervangen, tot een 2 > 4 gedwongen werd. Hier zien
we dus de uitbreidingen ontstaan.
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Ook van de Beatrijs zijn verscheidene bronnen overgeleverd. De variante lezingen
dwingen tot reconstructie maar bieden daarbij ook steun. Zo blijkt het bevreemdende
vers R 292 in de prozaredactie K te ontbreken (vgl. Duinhoven 1989, p. 82-85).
Beatrijs heeft haar klooster in de nacht verlaten en is met haar vriend te paard
weggereden:
R 290

Dus voren si henen K
beide

ende reden alle den
nacht doer

291

Soe verre dat
began te daghen

Ende doet begonde
te dagen

292

Dat si hem nyemen
volghen en saghen

Vers 292 wekt de suggestie dat de nonnen de achtervolging zouden hebben
ingezet. Het vers lijkt niet oorspronkelijk en zal zijn toegevoegd om het rijmpaar te
completeren. Deze hypothese wordt door K gesteund. Door verschillende oorzaken
kan v. 291 tot een weesvers geworden zijn. Zeer wel mogelijk is een
volgordewijziging: te daghen began → began te daghen. In elk geval heeft deze
omkering bij de correctie een rol gespeeld. Zie voor het mechanisme van deze
kopiistenfout Bijdragen 1, p. 230-232 en 239-242.
Vaak wordt de vraag gesteld, waarom kopiisten de door een omkering ontstane
weesverzen niet wegwerken door de oude volgorde te herstellen. Nu zullen ze dat
ook wel hebben gedaan, zeker wanneer ze de legger met de correcte lezing nog
voor ogen hadden. Wanneer de fout echter reeds in de voorbeeldtekst staat, is
reconstructie niet altijd eenvoudig. En bovendien waren kopiisten niet op
tekstreconstructie uit: zij waren geen filologen of puzzelaars (vgl. Bijdr. 1, p. 282-284).
Zij streefden niet naar herstel van de oorspronkelijke lezing doch naar de productie
van een goede tekst. Bovendien zullen ze de onregelmatigheid in het rijm vaak pas
hebben opgemerkt, nadat ze de eerste regel al hadden overgeschreven; het bijrijmen
van een vers is dan de eenvoudigste oplossing. In veel gevallen ook lijkt uitbreiding
van de tekst het vooropgezette doel te zijn; verandering van het rijmwoord is dan
een middel. Daarop komen we in paragraaf 7 terug.
Om te laten zien hoe gewoon het bijrijmen van verzen was, heb ik een zestal
voorbeelden uitgezocht waar een verplaatsing van het rijmwoord aan de uitbreiding
ten grondslag ligt. De voorbeelden zijn aan verschillende teksten ontleend. Ik druk
twee plaatsen uit de Karel ende Elegast af en verwijs naar de overige.

Uitbreiding na omkering
In alle gevallen is er in twee opeenvolgende rijmparen één vers overbodig of
inhoudelijk dubieus. De twee overblijvende verzen hebben een rijmpaar gevormd.
In één van de twee verzen kan het oorspronkelijke rijmwoord midden in de regel
worden teruggevonden. Ik geef de overgeleverde tekst zonder verder commentaar
en voeg daar de gereconstrueerde lezing aan toe. De toevoegingen staan tussen
12
gebroken haken:
1. Karel ende Elegast 199*-203 (Bijdr. 1, p. 247). Koning Karel gaat uit stelen en
rijdt midden in de nacht een woud binnen:
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<Dat niet verre en stont van daer>
Die mane sceen scone ende claer

Die mane sceen claer ende scone

Die sterren lichten aen den trone

Die sterren lichten aen den trone

<Dweder was claer ende scone>
2. Karel ende Elegast 304-309 (Bijdr. 2, p. 514). Koning Karel ontmoet in het
nachtelijke woud een zwarte ridder. Hij bidt God hem tegen naderend onheil
te beschermen:

<Dat dese mi niet en scende>
Doe hi bet quam gehende

Doe hi bet gehende quam

Ende die swarte heeft vernomen

Ende die swarte den coninc vernam

Den coninc <iegen hem comen>

Uitbreiding door andere oorzaken
Nu is de ‘omkering binnen het vers’ slechts één van de oorzaken die tot verstoring
van het rijmschema leiden. Daar het rijmwoord behouden blijft, is er een goede kans
dat de oudere lezing bij de correctie wordt hersteld. Verstoring van het rijmschema
kan echter ook worden veroorzaakt door wegval van het rijmwoord, door
vormverandering of door de vervanging door een synoniem. Ook het misverstaan
van een homoniem kan tot uitbreidingen leiden. En door verplaatsing van een
passage kan een opeenvolging van twee weesverzen ontstaan. Ik heb weer een
zestal voorbeelden uitgezocht. Een tweetal uit de Karel ende Elegast druk ik
13
hieronder af:
3. Karel ende Elegast 548-551 (Bijdr. 2, p. 505). Koning Karel spoort Elegast aan
te zeggen wie hij is. De verstoring van het rijm kan aan de vervanging door
een synonieme constructie worden toegeschreven:

Nu segt mi ridder hoe gi heet

Nu segt mi ridder wie gi sijt

<Ende diegene die u heeft leet>
<Es hi van sulker machte>
Dat gi riden moet bi nachte

Ende waerom gi bi nachte rijt

4. Karel ende Elegast 1148-1151 (Bijdr. 2, p. 160-161). De hertog van Beieren
geeft aan, hoe Eggeric en de zijnen een warm welkom moet worden bereid.
De uitbreiding is het gevolg van een verlezing (speren → sporen):

Die u dan wil slaen of deren

Die u dan wil slaen of deren
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<Wi sullen wel weren>
Dbloet sal hem lopen an die sporen

Sal dbloet lopen an die speren

<Ende eggeric al te voren>

5. Correctiepatronen
Zelfs zonder context en toelichting is het in bovenstaande voorbeelden duidelijk,
dat de toegevoegde verzen tussen gebroken haken in informatief opzicht van weinig
belang zijn. De meeste verzen zijn zuivere stoplappen, herhalingen of tussenzinnen.
In het beste geval worden reeds bekende of in de context geïmpliceerde details aan
het licht gebracht. Degenen die voor deze toevoegingen verantwoordelijk zijn,
hebben duidelijk geprobeerd de mededeling in essentie onverlet te laten. Zij hebben
zich ervoor gehoed nieuwe bijzonderheden te brengen, die in conflict zouden kunnen
komen met elementen in de verder verwijderde context.
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Daar de corrigerende verzen met overleg zijn toegevoegd en in inhoudelijk opzicht
goed passen, zijn ze niet ‘corrupt’ zoals kopiistenfouten dat zijn. Daardoor kunnen
velen ook niet geloven, dat we inderdaad met veranderingen te doen zouden hebben.
En zelfs als het al om uitbreidingen gaat, wat voor belang is ermee gediend dit soort
veranderingen op te sporen, kan men zich afvragen.
Nu zijn toevoegingen niet altijd betekenisloos; ze veroorzaken soms onbedoeld
inhoudelijke discrepanties. In alle gevallen gaat het bovendien niet alleen om de
vervangingen en uitbreidingen op zichzelf doch ook om hetgeen de correcties
camoufleren: de onregelmatigheden naar vorm en inhoud. Er is een goede kans,
dat deze onregelmatigheden zijn veroorzaakt door fouten. Aan de vruchten nu
herkent men de boom, aan de effecten de gemaakte fout; en heeft men eenmaal
de fout herkend, dan ligt de oorspronkelijke lezing onder handbereik. Wanneer men
ziet wat er is mis gegaan, is het veelal mogelijk de oudere lezing te achterhalen.
De kleine fouten die door kopiisten worden gemaakt, zouden gemakkelijk hersteld
kunnen worden wanneer de resulterende onregelmatigheden niet in latere afschriften
waren weggewerkt. Het is dus van belang dat we zien op welke wijze er in het
algemeen gecorrigeerd is; in de navolgende paragrafen gaan we daarop in. Klein
denkt alleen aan de correctie van het afschrift, maar ook onregelmatigheden in de
voorbeeldtekst kunnen verbeteringen uitlokken. De kritische kopiist-bewerker moet
het daarbij zonder voorbeeld doen, want de legger bevat juist de fout die hij wil
corrigeren.
Afschrijvers pogen dan ook niet de oudere lezing te herstellen. Het gaat de
corrigerende kopiist niet om reconstructie doch om verbetering. En een van de
middelen tot het wegwerken van weesrijmen blijkt het bijrijmen van passende,
weinigzeggende verzen te zijn. In de Karel ende Elegast is, naar ik in mijn Bijdragen
heb betoogd, van dit middel een opvallend ruim gebruik gemaakt; in de Beatrijs
moeten we dit soort uitbreidingen eveneens aannemen, zij het in mindere mate.
Ook in de abele spelen en sotternieën zijn verzen bijgerijmd en in verscheidene
14
andere teksten ben ik uitbreidingen van twee tot vier of meer verzen tegengekomen.
Men is natuurlijk vrij om het voorkomen van correctiepatronen te ontkennen, hoe
15
herkenbaar, begrijpelijk en vanzelfsprekend de uitbreidingen ook mogen zijn. Maar
het is de vraag of dat verstandig is. Men beneemt zich dan een mogelijkheid fouten
en voorgaande lezingen te ontdekken en door te dringen tot oudere lagen in de
tekst. Ook de mogelijkheden tot begrip van de tekst zoals die is overgeleverd, worden
daarmee verkleind. Allerlei bijzonderheden die verklaarbaar zijn vanuit de
tekstoverlevering, blijven ondoorzichtig. Tekstreconstructie is in de eerste plaats
16
belangrijk voor de waardering en interpretatie van de overgeleverde redacties.

6. De corrector
We kunnen er, naar ik meen, van uitgaan dat er in de oudere tekstlagen van de
Karel ende Elegast en andere werken uitbreidingen voorkomen zoals hierboven
beschreven. Ook voor wie zich dit op feiten gebaseerde inzicht heeft verworven,
zijn nog niet alle problemen uit de wereld. Twee vragen moeten nog worden
beantwoord. Waarom komen we dit soort uitbreidingen in de jongere bronnen die
zijn overge-
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leverd, zo weinig tegen? En waarom lijken ze juist in de Karel ende Elegast-traditie
zo talrijk te zijn? Mijn antwoord is tweeledig. We zullen hier eerst aandacht schenken
aan de aard van de correctie, voorts (in § 7) aan de overgang van orale naar
schriftelijke teksttraditie.
Hierboven is herhaalde malen gesproken van ‘corrigerende kopiist’ en ook wel
van ‘corrigerende bewerker’. Wat is het nu? We zijn gewend bij tekstproductie drie
activiteiten te onderscheiden: die van de kopiist, de corrector en de bewerker. Er is
allereerst de kopiist (later zetter) die een voorbeeld overschrijft. De werkzaamheden
van de kopiist zijn in hoge mate mechanisch en weinig creatief. Zeker in de jongere
afschriften die wij kennen, lijkt het afschrijven gericht op het vervaardigen van een
nieuwe identieke kopie. Wanneer er inhoudelijke veranderingen zijn aangebracht,
schrijven we die toe aan een ‘bewerker’. Nu kunnen we de twee werkzaamheden
scheiden, maar het is natuurlijk zeer wel mogelijk dat bewerker en kopiist dezelfde
persoon zijn.
Tussen het mechanische afschrijven van de voorbeeldtekst en het creatieve
bewerken kunnen we de correctiefase plaatsen. Daarin moeten we, zoals we
hierboven zagen, een onderscheid maken tussen de correctie van het afschrift en
de correctie van de tekst, zoals de legger die biedt. In beide gevallen werkt de
corrector niet geheel mechanisch maar gaat hij kritisch te werk; daarin stemmen
beide correctievormen overeen. Er is echter ook een duidelijke oppositie.
Wanneer het om de correctie van het afschrift gaat, heeft de corrector geen vrije
keus, netzomin als de kopiist. Hij is gebonden aan de legger die hij wil dupliceren.
De correcties van de bewerker daarentegen hebben een creatief aspect. Weliswaar
worden ook deze correcties afgedwongen door onregelmatigheden, maar dat zijn
18
onregelmatigheden niet in het afschrift doch in de (voorbeeld)tekst. En de correcties
worden niet aan de legger ontleend doch zelf verzonnen. Zo kunnen we schematisch
deze tweedeling maken:

Kleine onvolkomenheden in de voorbeeldtekst kunnen uiteraard bij het kopiëren
worden weggewerkt. Ingrijpende veranderingen vragen meer overleg. Het redigeren
van nieuwe versregels en episoden zal aan het kopiëren vooraf zijn gegaan, of het
kopieerwerk werd ervoor onderbroken. Het probleem is wat academisch, daar het
onwaarschijnlijk lijkt dat bij het kopiëren van een kleine verteltekst als de Karel ende
Elegast verscheidene personen zouden hebben samengewerkt.
We mogen er, dunkt me, van uitgaan dat kopiist, corrector en bewerker één en
dezelfde persoon waren. Het heeft daarom geen belang vast te stellen of sommige
correcties, zoals de bovenbeschreven uitbreidingen, voor een afschrijver al dan niet
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te moeilijk zouden zijn. In dat geval zijn ze toe te schrijven aan de bewerker, dezelfde
persoon op een ander moment. En de kopiist-corrector-bewerker kon nog een functie
hebben: hij kon ook zelf de verteller zijn.

7. De verteller
Klein is niet de eerste die de discrepantie heeft gezien tussen de overgeleverde
redacties en de daaraan ten grondslag liggende tekstgeschiedenis. Reeds in 1975
(Bijdr. 1, p. 128) heb ik opgemerkt: ‘De verschillen tussen O en x [origineel tegen
1200 en archetypus circa 1350] zijn verrassend groot [...]. Daarbij vergeleken zijn
de varianten tussen de overgeleverde redacties onderling van weinig belang’.
Bovendien is er van de handschriften tussen O en x niets bewaard. ‘Het is niet zo
verwonderlijk, dat juist de oudere bronnen verloren zijn gegaan, maar het is wel
opmerkelijk dat alle overgeleverde redacties van eenzelfde sterk gedeformeerde
redactie, x, afstammen’ (t.a.p.). Deze problematiek betreft niet alleen de Karel ende
Elegast doch de literatuurgeschiedenis in het algemeen.
Nu kan men proberen problemen uit de weg te ruimen door ze te ontkennen.
Kleins suggestie om O en x gelijk te stellen (1997, p. 235) en de voorgeschiedenis
van de overgeleverde tekst te schrappen, is wat al te gemakkelijk. Wat doen we
dan met de vroege vermeldingen en met de gegevens uit de bron en de vreemdtalige
19
versies? En hoe verklaren we de wijde geografische verspreiding van het verhaal?
Er is bovendien een plausibele verklaring, die alle bekende feiten dekt.
Gaan we ervan uit, dat uitbreidingen zoals hierboven beschreven en andersoortige
veranderingen vóór x inderdaad hebben plaats gevonden. Wat voor mensen hebben
dan in de tekst ingegrepen? Het zijn geen gewone kopiisten geweest, monniken
die geduldig precieze afschriften vervaardigden, of klerken die tegen betaling kopieën
leverden. Wie een tekst verbetert en aanvult, verfraait en uitbreidt, heeft een belang
bij het nieuwe eindproduct. Gegeven de tijd waarin de verloren gegane bewerkingen
zijn vervaardigd, van eind twaalfde tot midden veertiende eeuw, moeten we er ernstig
rekening mee houden, dat de tekstgeschiedenis is bepaald door vertellers.
Voor een vergelijkbaar oude tekst, de Renout van Montalbaen, waarvan ons vóór
1350 ook maar weinig is overgeleverd, heeft I. Spijker (1990) getracht een zuiverorale traditie aan te tonen. Die lijkt zonder de steun van handschriften niet wel
mogelijk. Maar ongetwijfeld heeft zij gelijk, dat de verteller uit de overlevering niet
weg te denken is. In een tijd dat het zelf lezen nog niet algemeen was, hebben een
of meer vertalingen en een serie van bewerkte afschriften vertellers of voorlezers
een houvast geboden. En zoals dat nog steeds het geval is, hebben vertellers een
band met de tekst, die niet alleen zonder fouten moet zijn maar die ook moet
aansluiten bij eigen voorkeur en behoefte. Vertellers modelleren de tekst; ze maken
het voorbeeld dat ze gebruiken, geschikt voor hun voordracht.
Voor de Karel ende Elegast moeten we dus een door de vertelpraktijk beïnvloede
schriftelijke overlevering aannemen. De oorspronkelijke tekst zal, voorzover we
kunnen zien, in geschrifte zijn ontstaan (vgl. Bijdr. 2, p. 208). Daar de tekst op een
Latijnse bron berust, zal de auteur een clericus zijn geweest. Het historische exempel
is een geliefd en wijdverbreid verhaal geworden, dat deel zal hebben uitgemaakt
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van het repertoire van vertellers, die de tekst waarop zij de hand konden leggen
naar hun eigen behoefte hebben aangepast. Zo kon een tekst bij herhaling door
kopiisten-vertellers worden gewijzigd en uitgebreid, totdat een exemplaar de basis
20
werd van een zuiver-schriftelijke leestraditie.
Een goede verteller is niet wars van wijdlopigheid. Een te grote informatiedichtheid
is voor een luisterend publiek moeilijk te verwerken. Het is dan ook begrijpelijk, dat
een kopiist-verteller onregelmatigheden in zijn voorbeeldtekst verbetert door de
toevoeging van weinigzeggende details. Het is zelfs mogelijk, dat een zekere
verlenging en verbreding van de korte geschiedenis over koning Karel die uit stelen
ging, niet alleen acceptabel maar ook gewenst was. Zo kunnen omkeringen als in
de voorbeelden 1-2 onderdeel vormen van bewuste uitbreidingen, waarbij een
rijmpaar wordt gesplitst in twee nieuwe rijmparen.
Het feit dat aan andere uitbreidingen onmiskenbare fouten ten grondslag liggen,
maakt dat we niet alle uitbreidingen als bewerkingen kunnen zien. Maar in alle
gevallen hebben we met verbeteringen te doen van wat de verteller als
tekortkomingen in de tekst ziet. Dit type vormelijke verandering, die tot enkele verzen
beperkt blijft, is te onderscheiden van bewerkende veranderingen die de inhoud
betreffen en in één keer door de hele tekst heen kunnen worden aangebracht. Er
is dus alles voor te zeggen om fouten, correcties en ingrepen te blijven
onderscheiden. Maar de grenzen kunnen vlottend zijn.

Onafhankelijke evidentie
Er is een andere aanwijzing in de overlevering van de Karel ende Elegast die de
rol van vertellers in de tekstontwikkeling waarschijnlijk maakt. Uitvoerig besproken
in deel 1 van mijn Bijdragen (§ 6.3.6) is de ‘invoeging van tekstgedeelte van elders’.
Reeds door Kuiper (1890) is opgemerkt dat er in de Karel ende Elegast op zeker
een dertigtal plaatsen verzen of gedeelten daarvan zijn gekopieerd die elders in de
tekst thuis horen. De uit het geheugen opgeschreven tekstgedeelten horen thuis
niet alleen in het reeds gekopieerde gedeelte maar komen ook uit het vervolg van
de tekst, waarvan een gewone kopiist nog geen weet kon hebben. De suggestie
dat hier vertellers de pen voerden, die de tekst reeds grotendeels van buiten kenden,
is ook door anderen gedaan (vgl. Bijdr. 1, p. 220, noot 68). Dat troubadours hun
eigen teksten opschreven, wordt trouwens algemeen aangenomen.
De overgang van vertel-cultuur naar lees-cultuur verklaart de scheiding die er in
21
de tekstgeschiedenis van de Karel ende Elegast moet worden aangenomen.
Aanvankelijk werd de tekst verteld of voorgelezen. Het aantal handschriften was
beperkt. Ze werden geschreven en gebruikt door vertellers, die naar hun eigen
voorkeur aanpassingen in de tekst aanbrachten. Eén van die vertellershandschriften
is het uitgangspunt geworden voor de jongere leeshandschriften, die getrouw werden
afgeschreven enkel en alleen om meer exemplaren te verkrijgen. Een van die
handschriften heeft tenslotte als kopij voor de drukker gediend, waarmee een derde
teksttraditie werd gestart.

8. Re: re-reconstructie
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Het merendeel van de reconstructies die in mijn Bijdragen worden besproken,
betreffen de tekstontwikkeling tussen O en x. Volgens Klein zou ik mijn werk maar
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half gedaan hebben. Zijns inziens heb ik een ‘aardig gedachtenexperiment’
uitgevoerd, waarvan ‘de wetenschappelijke waarde en de uitkomsten [...] te dubieus
en vrijblijvend’ zijn (1997, p. 236). Wat zou ontbreken is controle op het resultaat,
de terugkoppeling van reconstructie naar overgeleverde tekst. Ik had zijn ‘methode
van re-reconstructie’ toe moeten passen, ‘die duidelijk maakt wanneer er grenzen
worden overschreden’ (p. 236). Zijn hele betoog berust evenwel op enkele
misvattingen. Laat ik eerst beschrijven hoe ik te werk ben gegaan, om vervolgens
uiteen te zetten wat ik volgens Klein heb nagelaten.

Overzicht van voorgestelde reconstructies
In mijn Bijdragen (1975-1981) zijn ruim tweehonderdvijftig reconstructies van verzen
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en passages besproken. De reconstructies worden niet in de volgorde van de tekst
gepresenteerd, doch zijn gegroepeerd in het eerste deel naar het type fout,
verbetering of ingreep, en in het tweede deel op grond van inhoudelijke aspecten.
Om een overzicht van al die verschillende reconstructies en hun effect op de lopende
tekst te geven, heb ik een overzicht toegevoegd (deel 2, p. 534-555), waarin men
de herstelde tekstgedeelten ziet op hun eigen plaats binnen de tekst:
Uit de uniforme presentatie van de gereconstrueerde verzen blijkt niet
hun ‘kwaliteit’, de graad van waarschijnlijkheid. Sommige lezingen zijn in
alle opzichten betrouwbaar; andere naar de inhoud aanvaardbaar, doch
naar de vorm onzeker. [...] Voor een waardering der voorgestelde lezingen
zal men elke reconstructie afzonderlijk moeten bezien (Bijdr. 2, p. 535).
Of de resultaten nu mogelijk, waarschijnlijk of onmiskenbaar zijn, in alle gevallen
is zorgvuldig bezien en besproken, hoe vanuit de veronderstelde oudere lezing de
overgeleverde lezing ontstaan kan zijn. Zonder deze terugkoppeling is een
reconstructie niet meer dan een gissing. De wijze waarop een reconstructievoorstel
tot stand komt, heb ik in mijn Bijdragen samengevat in hoofdstuk 13 van deel 1 (p.
454-463; hier 457):
Men weet pas of men inderdaad een corruptie in de archetypus heeft
opgemerkt, wanneer die is aangetoond. En omdat aan een corrupte lezing
een andere lezing moet zijn voorafgegaan, is het bewijs van tekstbederf
pas geleverd, wanneer de oudere lezing is hersteld en dat is pas mogelijk,
wanneer duidelijk is hoe de overgeleverde lezing is ontstaan.
De individuele reconstructies zijn zo goed als mogelijk verantwoord. Toch blijken
ze, eenmaal in de juiste volgorde achter elkaar gezet, niet altijd even vanzelfsprekend
op elkaar aan te sluiten. De haperingen worden veroorzaakt door twee factoren
(vgl. Bijdr. 2, p. 535). Daar is allereerst de ongelijke kwaliteit van de individuele
reconstructies. Niet altijd zijn er voldoende aanwijzingen om de oorspronkelijke vorm
met zekerheid te achterhalen, hetgeen tot een min of meer willekeurige vormgeving
dwingt. Bovendien kennen we vaak de chronologie der veranderingen niet. Daardoor
kunnen reconstructies naast elkaar terechtkomen, terwijl ze tot verschillende fasen
in de tekstgeschiedenis moeten worden gerekend.
De volgorde van de wijzigingen is maar gedeeltelijk vast te stellen. Een verbetering
volgt uiteraard op een fout, interpolaties zijn jonger dan de omringende tekst,
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en fouten en correcties daarbinnen nog weer recenter. Dit soort chronologie heb ik
in mijn overzicht door het herhaalde inspringen van versregels aangegeven. Zo zijn
er in de passage 204-273, die Klein heeft uitgekozen, vijf successieve veranderingen
aan te wijzen. Daar de passage waarin de veranderingen zijn aangebracht zelf een
interpolatie lijkt te vormen, zouden we dus zeven successieve redacties moeten
aannemen. En het aantal handschriften kan natuurlijk groter zijn geweest.
De verhouding tussen verder uiteengelegen passages blijft in het algemeen
onzeker, ook al kunnen er tussen sommige inhoudelijke elementen chronologische
verbanden worden gelegd (zie het schema in Bijdr. 2, p. 209). Zo heeft zijn nieuwe
ridderlijke status de dief tot rover gemaakt, tot verbannen vazal en zelfs tot hertog.
Daar de ridderlijke elementen in het Frans en Oudnoors geheel ontbreken en ze in
de Duitse versie nog niet zo talrijk zijn, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid niet in
één bewerking zijn ontstaan doch geleidelijk zijn toegevoegd. Hoeveel redacties we
moeten aannemen, valt niet precies te bepalen en de verdeling van alle
reconstructies over die fasen dus ook niet.

9. Het aantal fasen
In het chronologische aspect nu heeft Klein zich vastgebeten. Hij tracht het aantal
veranderingsfasen te becijferen waartoe mijn reconstructievoorstellen zouden leiden,
hetgeen hij zijn ‘methode van re-reconstructie’ noemt. Hij gaat niet uit van redacties,
gewijzigde afschriften van de complete tekst, maar van individuele fouten en
redeneert dan als volgt. Bij een correctie moeten we drie fasen onderscheiden: de
goede lezing, de fout en de gecorrigeerde lezing. Zowel de eerste als de tweede
lezing zullen wel enkele malen ongewijzigd zijn gekopieerd, zodat het aantal
afschriften enkele malen hoger is. Zo brengt een enkele correctie ons al op een
tiental successieve handschriften. Nu zijn er in de gecorrigeerde passage weer
nieuwe fouten gemaakt en gecorrigeerd, soms met elementen die elders in de tekst
zijn ontstaan en aldaar dus ook al een geschiedenis achter de rug hebben.
Zo stapelen de fasen zich op en daarmee het aantal handschriften. ‘De al gauw
meer dan honderd (sub)fases die de evolutie van de totale KE zou omvatten,
betekenen dan vele honderden afschriften’ (Klein 1997, p. 234). Daar dit aantal (ook
volgens mij) niet reëel is, kunnen mijn reconstructies dat ook niet zijn, meent Klein.
Die kan men dus vergeten. En dat leidt tot zijn idee, dat de archetypus x ‘(vrijwel)
samenvalt met de oorspronkelijke Karel ende Elegast’. ‘Dat, met andere woorden,
x (mogelijk) samenvalt met O (de oorspronkelijke tekst)’ (1997, p. 235). Een
drogreden, waarbij de ontkenning van een deel leidt tot ontkenning van het geheel.
Het grote aantal van successieve afschriften dat Klein becijfert, berust op een
paar forse misvattingen. Klein gaat uit niet van redacties, afschriften met telkens
tientallen of honderden grotere en kleinere fouten en aanpassingen, doch van
individuele veranderingen en onveranderde tussenfasen, om die tenslotte in
handschriften onder te brengen. Wanneer alle (ruim 250) veranderingen die ik
bespreek, successievelijk waren aangebracht, zouden we wel duizend afschriften
moeten aannemen, waarvan de meeste ongewijzigde kopieën zouden zijn.
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Nu zijn foutloze afschriften al zeer onwaarschijnlijk: ‘Qui dit copie dit faute’ (Marichal
1961, p. 1249). In een en hetzelfde afschrift bovendien vinden we naast elkaar
fouten, verbeteringen en ingrepen. En wanneer we met bewerkte afschriften van
vertellers te doen hebben, kan de tekst in één keer op honderden plaatsen zijn
aangepast. Het is zelfs niet zo, dat fout en verbetering steeds in successieve
afschriften moeten hebben plaats gevonden. Een verlezing kan direct tot een
aanpassing leiden; de omkering van woorden of de vervanging door een synoniem
kan deel uitmaken van een uitbreiding. In systematisch opzicht moeten we de
opeenvolging aanhouden, maar een en dezelfde (verteller-)kopiist kan zowel
verbeteren, uitbreiden als bewerken. En dat sluit nog helemaal de mogelijkheid niet
uit, dat hij hier en daar nieuwe steken laat vallen.
Mijn reconstructies passen wat hun aantal betreft in een handvol bewerkingen.
Hoeveel zullen het er in werkelijkheid zijn geweest? Over het aantal successieve
afschriften in de honderdvijftig jaar tussen O en x kunnen we niets met zekerheid
zeggen. De enige indicatie kunnen we ontlenen aan het aantal successieve
veranderingen. Er moeten minstens zoveel opeenvolgende handschriften zijn
geweest als de langste reeks van opeenvolgende veranderingen in de tekst. Klein
heeft dan ook moeite gedaan in de passage 204-273, waarin mijn overzicht de
meeste, namelijk zeven, fasen laat zien, een zo lang mogelijke ketting van
veranderingen te construeren. Laten we bezien wat er in deze passage gebeurd
moet zijn.

10. Karels monoloog
Onder verwijzing naar de ruimere besprekingen in mijn Bijdragen zet ik hieronder
uiteen, hoe men zich de tekstontwikkeling voor kan stellen. Daarmee zal ook duidelijk
worden, dat Klein de plank misslaat en hoe dat komt. Hij geeft niet alleen mijn
bedoelingen en resultaten verkeerd weer, maar realiseert zich ook niet hoe het
proces van tekstoverlevering in een ‘vertel-cultuur’ verschilt van de teksttraditie in
een ‘lees-cultuur’. Een corrector is voor hem iemand die kleine foutjes corrigeert,
onvolkomenheden in de vorm wegwerkt. Dat een kritische kopiist er ook op uit kon
zijn de inhoud te verbeteren, past niet in zijn denkraam. En toch is het vrij
vanzelfsprekend, dat een bewerker-verteller ernaar streeft het verhaal interessanter,
boeiender en zinvoller te maken. Gelukkig voor ons zijn deze aanpassingen vaak
te herkennen aan kleine onregelmatigheden, die bij ingrepen in de tekst onbedoeld
ontstaan.
Bij herhaling verklaart Klein dat een toevoeging ‘niet nodig’ (1997, p. 232) was,
‘geenszins nodig’ (p. 228); er is ‘geen enkele noodzaak verdere veranderingen aan
te brengen’ (p. 226), ‘weinig noodzaak’ (232), ‘weinig reden tot correctie’ (p. 227).
De tekst was immers al ‘in een eindstadium gekomen d[at] niet uitnodigt om
veranderingen aan te brengen’ (p. 227), de tekst kan ‘als een eindpunt beschouwd
worden’ (p. 230), de mededeling ‘was afgerond en begrijpelijk’ (p. 228).
Nu zou men kunnen menen, dat het aan de kopiisten-bewerkers was om over de
noodzaak of wenselijkheid van een toevoeging te beslissen. Daar hebben wij na
zoveel eeuwen geen invloed meer op. Toch word ik, vreemd genoeg, voor die
onnodige uitbreidingen verantwoordelijk gesteld: ‘Een ander groot bezwaar [naast
die
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“vele honderden afschriften”] tegen de methode is van meer filologische aard. Het
blijkt dat de tekst na veel van de hierboven uitgesplitste fases [...] duidelijk in een
eindstadium gekomen is. Geen van alle nodigen zij uit om veranderingen aan te
brengen’ (1997, p. 235). Maar de passages staan er wel!
Het is mij onduidelijk wat Kleins bezwaar zou zijn. Ik heb de onnodig geachte
uitbreidingen niet geschreven. Wil hij mij misschien verwijten, dat ik de ‘overbodige’
passages aan bewerkers toeschrijf, die geen grond zouden hebben gehad tot
uitbreiding? Maar als de passages niet van bewerkers zijn, moeten ze door de auteur
zijn geschreven. Die heeft daar dan toch een reden voor gehad. En diezelfde reden
kan ook voor een bewerker hebben gegolden.
Laten we maar eens zien, of mijn voorstellen inderdaad zo verwerpelijk zijn als
Klein het wil doen voorkomen. Voor het gemak van de lezer druk ik hieronder de
passage waarom het gaat, integraal af, inclusief de successieve lezingen van de
verzen. In de meest linkse kolom staat de oudste redactie. Door fouten, verbeteringen
en ingrepen zijn daar de jongere lezingen uit ontstaan. De onderlinge volgorde van
de veranderingen is door herhaald inspringen aangegeven. De jongste lezingen
23
staan dus het meest rechts.
De kleingedrukte versnummers geven een mogelijk alternatief voor de positionering
van het vers. Achter de versregels heb ik telkens de vermoedelijke oorzaak van de
verandering genoemd: het type fout of het motief voor uitbreiding. Onvermeld blijft
de algemene motivering die steeds kan hebben meegespeeld: het streven de tekst
te verbreden, te verfraaien en aan te passen aan eigen voorkeuren.

11. De tekstontwikkeling
Misschien is het goed, wanneer ik eerst in globale termen beschrijf wat er in de
passage 204-273 zal zijn gebeurd. Ik ben bang dat de beschrijving van Klein (1997,
p. 225-234) de verkeerde indruk wekt, dat tekstreconstructie vreselijk ingewikkeld
zou zijn.
De lange monoloog van koning Karel, die hij uitspreekt wanneer hij net op weg
is om in Germanië oftewel Overrijn te gaan inbreken, bevat enkele uitspraken die
bevreemding wekken. Zo wordt de dief Elegast, van wie we nog niet eerder hebben
gehoord, hier voorgesteld als een verbannen vazal die met vele volgelingen in de
wildernis leeft. En vreemd genoeg blijkt hij verbannen te zijn om een bagatel,
kennelijk (vgl. v. 220 met v. 217) vanwege een kleine diefstal. De koning doet zijn
best om zichzelf af te schilderen als een hardvochtig vorst, die kruimeldieven doet
hangen en onthoofden. Waarom zou Karel zichzelf zo neerzetten? En waarom spijt
het hem plotseling zo, dat hij misdadigers vervolgt?
Ook Elegast gedraagt zich opvallend, althans volgens Karels relaas. In zijn eentje
verdient hij voor al zijn mensen de kost (v. 244), als dief maar kennelijk ook als
straatrover. Waarom helpen zijn mannen hem niet een handje? Voor Elegast pleit,
dat hij alleen de rijken berooft, maar dat blijken uitsluitend geestelijken te zijn, die
hij, als waren zij ridders, uit het zadel steekt. Meer de modus operandi voor een
roofridder dan voor een dief. Maar Karel heeft de hulp nodig van een handige
inbreker, niet van een rover. Wanneer de koning nu in essentie om de hulp van een
dief bidt (zoals in het Oudnoors), waarom dan die uitweidingen over ten onrechte
vervolgde
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204

‘Deus’, peinsde die coninc,

205

‘Ic was gewone voor alle dinc

206

Dieve te hatene daer icse wiste,

208*

Die den lieden stelen met liste
207

+

Die den lieden met liste

+

omkering en 2 > 4

208

Haer goet stelen ende
+
roven.
+

toevoeging ‘roven’

209

Nu mach ic hem wel
geloven,

210'

Die bider aventuren
leven
210 Die leven bi der
+
aventuren,
+

omkering

210*

Dat goet daer si bi leven
211 Ende weten wel
+
dat si verburen
+

uitbreiding 211-245* of
211-273

212 Lijf ende goet,
mach mense
+
vaen.
+

aandacht voor
vervolgden

213 Men doetse
hangen ende
thooft af slaen,
214 214

Ofte
sterven
arger
+
doot.
+

214-215 mogelijk losse
toevoeging

215 215

Haren anxt
es dicke
+
groot.
+

ter motivering van Karels
berouw

216 Nemmermee en
gevalt mi dat,
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217 Dat ic man door
cleinen scat
218 Sterven doe in al
mijn leven.
219*

Nu ben ic selve verdreven
219 Ic hebbe Elegast
+
verdreven
+

verkeerd begrip van
homoniem

220* Omdat ic hem was
gram
220

Dore
cleine sake
uut minen
+
lande,
+

uitbreiding 220-229* of
220-240

221

Die dicke
set sijn lijf
+
te pande
+

bijzonderheden over
Elegast

222

Dore dat
goet daer
hi bi leeft.

223

Ic wane hi
dicke
sorge
heeft:

224

Want hi en
heeft lant
noch leen,

225

Noch
ander
toeverlaet
geen

226

Dan hi met
stelen can
bejagen;

227

Daer op
moet hi
hem
ontdragen.

228

Ic nam
hem tlant
des hi was
here
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228* Ende ic hem sijn
goet nam
229

- Dat mach
mi nu wel
rouwen
sere -

230

Beide
borch ende
lant.

230* Beide borch ende
leen
231

Des was ic
harde
+
onbekant,
+

Elegast als verbannen
vazal

232

Want hi
hadde in
siere
scaren,

233

Die met
hem
onthouden
waren,

234

Ridders,
serianten
een groot
getal,

235

Die ic heb
onterft al

236

Beide van
lande ende
van goede.

237

Nu volgen
si hem
door
armoede.

238

Ic en
laetse
niewer
geduren:

239

Diese
onthilde, ic
daden
verburen
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240

Beide
borch ende
leen.

241 Dus en heeft hi
toeverlaet geen
242 Ende moet hem
onthouden
243 In wildernissen
ende in wouden,
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244*

+

Te varen stelen Overrijn

+

Overrijn welbewust
weggewerkt

244"

Dat hi met stelen can
beiagen
244' Ende met stelene
beiagen
244 Ende moet allene
+
bejagen
+

verlezing

245*

Daer op moet hi hem
ontdragen
245 Daer si hem alle op
ontdragen.

246

246 Maer so vele esser
+
an:
+

positie van 246-273
onzeker

247

247 Hi en steelt genen
armen man,

248

248 Die bi siere pinen leeft.

249

249 Dat pelgrim ofte
coopman heeft,

250

250 Laet hi hem gebruken
wel.

251

251 Maer hi en versekert
nieman el:
252 252 Bisscoppen ende
+
canoniken,
+

252-255 interpolatie

253 253 Abden ende
+
moniken,
+

kritiek op rijke clerus

254 254 Deken ende
papen,
255 255 Daer hise can
betrapen,
256 256

Comen si
in siere
+
vaerde,
+

256-264 dief → roofrid
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265*

257 257

Hi neemt
hem
mulen
ende
paerde

258 258

Ende
steectse
uut haren
gereide,

259 259

Dat si
vallen op
die heide;

260 260

Ende
neemt
hem met
siere
cracht

261 261

Dat si daer
hebben
bracht,

262 262

Silver,
cleder,
faselment.

263 263

Dus
bejaegt hi
hem
omtrent

264 264

Daer hi die
rike lude
weet.

265* Hi neemt hem silver
ende gout
265 265

Hi neemt
hem haren
scat
gereet,

266 266

Beide
silver ende
gout.

267

267 Sinen list es
menichfout;

268

268 Nieman en can hem
gevaen.

269

269 Nochtan heefter om
gedaen

270

270 Menich man sine
macht.
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273*

271

271 Ic woudic nu in deser
nacht

272

272 Sijn geselle mochte
wesen.

God moete in mijnre hulpen sijn
273

273 Ay, Here God, helpt mi
tot desen!’

bannelingen, waarom zo uitvoerig gesproken over juist één bepaalde dief, die
zich helemaal niet als een dief gedraagt?
Dit soort vragen en overwegingen, kleine tegenspraken en inconsistenties hebben
me tot het inzicht gebracht, dat de monoloog van koning Karel bij herhaling is
uitgebreid. Er zijn, ter correctie van onregelmatigheden, ten gevolge van
veranderingen elders in de tekst en tot verbreding en verfraaiing van het verhaal
passages toegevoegd, waarin gegevens zijn verwerkt die van elders in de tekst
bekend waren. De vraag is dan: wat precies is oud en wat is nieuw, en hoe kunnen
de wijzigingen zich hebben voltrokken?
In mijn Bijdragen is van mijn speurtocht in de tekst verslag gedaan. Ik heb alle
argumenten verzameld die erop wijzen, dat deze lange en wijdlopige monoloog in
gedeelten vervaardigd is. Ik heb getracht de uitbreidingen onderling te begrenzen
en te motiveren: door welke oorzaak of om welke reden was de toevoeging nodig
of gewenst? Mijn beschrijvingen bevatten veel onzekerheden, zoals telkens vermeld.
Toch denk ik, dat aan het algemene beeld niet veel zal veranderen. De passage
bevat
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enkele interpolaties, enige fouten die tot uitbreidingen hebben geleid en nog een
paar jongere toevoegingen. Verscheidene bewerkers, waarschijnlijk vertellers,
hebben in de tekst zoals die is overgeleverd, de hand gehad.

Enkele tientallen redacties
De oudste lezing werd gevormd door de verzen 204-208*, 210*-219* en 244*-273*.
Karel realiseert zich de ironie van de situatie: dieven heeft hij altijd vervolgd; nu is
hij zelf gedwongen in Overrijn te gaan stelen. God moge hem bijstaan! In deze acht
regels zijn drie veranderingen aangebracht, al dan niet bewust: een omkering in
208* heeft tot het bijrijmen van 207-210' geleid, waarin niet alleen van stelen maar
ook van roven wordt gesproken. In 219* is verdreven, bedoeld als ‘gedwongen’,
begrepen als ‘verbannen’. En Overrijn is net als op andere plaatsen opzettelijk uit
de tekst verwijderd.
De vermelding van dieven en rovers die door Karel worden vervolgd, is uitgebreid
in de verzen 211-218, waarin met verve wordt herhaald wat in 207-210' summier is
meegedeeld. Misschien heeft de omkering in 210' tot deze uitbreiding geleid.
Evenzeer mogelijk is het, dat de omkering de uitbreiding mogelijk moest maken. Nu
zo uitvoerig wordt verteld hoe Karel misdadigers bestraft, is het begrijpelijk dat
verdreven als ‘verbannen’ is begrepen: Karel ís niet verdreven maar hééft verdreven.
En het lijdend voorwerp moet wel de dief zijn, die Karel graag als helper zou hebben.
De rest van de passage is aan Elegast gewijd, die door Karel verbannen, zich in de
wildernis in leven houdt (220*-245* of 220*-273).
De passage over Elegast is enkele malen uitgebreid. In 220-240 wordt wat
omstandiger beschreven, hoe Karel zijn leenman Elegast zou hebben verbannen
en wat voor gevolgen dat heeft gehad. Aanvankelijk bestal Elegast rijke mensen in
het algemeen (246-251). Later blijken dat slechts geestelijken te zijn (252-255). En
hij besteelt ze niet, maar berooft ze op de openbare weg (256-264). De passage
219-273 is in drie, misschien vier fasen ontstaan. En daaraan zijn drie of vier fasen
voorafgegaan. Meer successieve veranderingen behoeven we niet aan te nemen.
Deze aanpassingen van de tekst zullen echter niet alle in onmiddellijk op elkaar
volgende handschriften zijn aangebracht. Gelet ook op het feit, dat overal in de tekst
elementen zijn gewijzigd en toegevoegd, is het heel wel mogelijk en mijns inziens
waarschijnlijk, dat er méér successieve afschriften/bewerkingen hebben bestaan.
Misschien zijn er op de lijn van O naar x wel enkele tientallen geweest (naast de
redacties in andere, afgestorven takken van de stamboom). Dat blijft giswerk, al
mogen we gezien ook de internationale bekendheid aannemen, dat de Karel ende
24
Elegast een populaire en wijdverbreide tekst was.

Vele honderden fasen
Maar hoe komt Klein nu aan vele honderden successieve handschriften? Als gezegd,
gaat hij uit niet van redacties, waarin vele veranderingen naast elkaar kunnen
voorkomen, maar van individuele veranderingen. Die vermenigvuldigt hij met een
factor drie of vier, omdat er tussen goede lezing, fout en correctie telkens nog enkele
ongewijzigde fasen kunnen worden aangenomen. Al die losse veranderingen, die
merendeels parallel aan elkaar konden ontstaan, plaatst hij na elkaar in een lange
keten van opeenvolgende handschriften.
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De verzen 214-215 bijvoorbeeld, die in een later afschrift aan de omringende pas-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

218
sage toegevoegd zouden kunnen zijn (Bijdr. 1, 336-337), beschouwt Klein (1997,
p. 227) als een aparte fase. De verzen kunnen evenwel tot dezelfde redactie behoren
als de interpolaties van 220-240, van 252-255 of van 256-264. Bovendien gaat de
invoeging van 214-215 niet, zoals Klein meent, vooraf aan de overgang van 219*-219,
die deel uitmaakt van de uitbreiding in 210-245* (of 210-273); aan deze passage
zou het rijmpaar 214-215 juist zijn toegevoegd. Enzovoorts.
Klein verhoogt het aantal afschriften nog eens door elementen van een en dezelfde
verandering als aparte fasen te tellen. Bij het ontstaan van 219 bijvoorbeeld zal het
25
misverstaan van het homonieme verdreven een rol hebben gespeeld. Deze
afzonderlijke factor binnen de uitbreiding van 210-245* (of van 210-273) behoeft
evenwel geen losse verandering te hebben gevormd. Klein laat zich hier misleiden
door het feit, dat ik mijn reconstructies in kleine gedeelten heb gepresenteerd, me
telkens baserend op herkenbare formele en inhoudelijke fouten, verbeteringen en
uitbreidingen. Het reconstructiewerk echter weerspiegelt niet het ontstaansproces.
Dat wij als filologen de veranderingen slechts met moeite herkennen en stap voor
stap moeten herstellen, betekent niet dat ook vertellers en bewerkers hun tekst
stukje bij beetje aanpasten.

12. Conclusie
Mijn conclusie kan kort zijn. Klein probeert aan te tonen, dat het veranderingsproces
dat ik in de Karel ende Elegast beschrijf, niet kan hebben plaats gevonden, omdat
dit proces vele honderden successieve afschriften veronderstelt. Zijn schijnbaar
nauwkeurige berekening berust echter op een aantal misvattingen:
1. Klein houdt geen rekening met een vertelcultuur, waarin handschriften op
andere wijze ontstaan en een andere functie hebben dan in de latere
leescultuur. In de vertelcultuur, waarin het handschrift een instrument is voor
de verteller, hebben we met bewerkingen te doen. Teksten worden niet slechts
gekopieerd doch ook aangepast, verfraaid en uitgebreid.
2. Correcties zijn dan ook niet slechts de kleine verbeteringen in het nieuwe
afschrift, maar ook en vooral de verbeteringen en uitbreidingen van de tekst
in de legger.
3. Klein heeft complexe veranderingen gesplitst en parallellopende wijzigingen
als successieve fasen bij elkaar opgeteld en vermeerderd met een veelvoud
aan onveranderde tussenfasen.
4. Het meest opmerkelijk evenwel is Kleins opvatting, dat het onmogelijk grote
aantal successieve afschriften waartoe mijn reconstructies zouden dwingen,
inhoudt dat de Karel ende Elegast onveranderd is: als Duinhoven fout zit, is
de tekst goed! Als Kleins berekeningen juist waren, zou dat alleen iets zeggen
over mijn werkwijze, niet over de Karel ende Elegast zelf. De vele argumenten
die op een evolutie van verhaal en tekst wijzen, blijven onbetwist. De sporen
van verandering zijn in de overgeleverde redacties overal te vinden.

Adres van de auteur: Wladimirlaan 11, NL-1404 BA Bussum
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Eindnoten:
1 Zo ‘zoekt Janssens [1988] naar andere verklaringen, zoals de verteltechniek in de betrokken
roman en ons tekort aan literair- en cultuurhistorische kennis’ (Besamusca 1989, p. 354).
2 Vgl. Klein 1997, p. 237: ‘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’.
3 Het is dus niet waar, dat ik uit zou gaan van het ‘axioma dat de oudste tekst de beste en de
zuiverste is’, dat ‘het oorspronkelijke werk het meest volmaakt en het meest coherent is en dat
het in de volgende fasen verwatert en aftakelt’ (F. van Oostrom in: Ronde-tafelgesprek 1992,
p. 98). Een tekst kan er in bewerkingen zeer op vooruit gaan (zie Bijdr. 2, p. 331). De
aantrekkelijkheid van de oudste tekst ligt in zijn oorspronkelijkheid.
4 Vooral in Duinhoven 1975-1981 en 1989a.
5 ‘Ik dacht: dit [deze tekstkritische benadering] wordt de toekomst van de medioneerlandistiek.
Dat mag toch niet gebeuren’ (J. Janssens in: Ronde-tafelgesprek 1992, p. 98). Vgl. ook noot 2.
6 De negatieve (niet de positieve) reacties worden door Klein in noot 1 opgesomd; aan deze reeks
kan nu Klein 1997 worden toegevoegd.
7 Jrg. 113 (1997), p. 222-242.
8 Correcte samenvattingen vindt men in Duinhoven 1975, hoofdstuk 13; 1982, p. 28-35; 1986;
1989a, § 2; en in Hogenhout-Mulder 1984, p. 19-22. Zie verder Duinhoven 1981, p. 574 s.v.
tekstkritische methode.
9 Toch kan de aantasting van het rijm ten gevolge van omkeringen binnen het vers ook in de
overgeleverde redacties worden waargenomen, zoals Klein zelf constateert (1997, p. 225 en
noot 15). Het verschijnsel is zelfs aantoonbaar in de door Klein (1989) uitgegeven Gentse
fragmenten. Vgl. bij deze uitgave mijn voor een deel corrigerende aantekeningen in Duinhoven
1991, welke publicatie Klein onvermeld laat.
10 Een groot aantal zijn er bereikbaar via de registers s.v. uitbreiding in Duinhoven 1975, 1989a
en vooral 1981.
11 Ik doel niet alleen op handschriftfragmenten: ook een volledige redactie is slechts een deel van
de complete teksttraditie.
12 Duidelijke gevallen treffen we verder aan in Beatrijs 939-942 (Duinhoven 1989a, p. 195);
Buskenblaser 7-10 (Duinhoven 1994a, p. 199); Rubben 176-179 (Duinhoven 1994b, p. 220);
Jonathas ende Rosafiere 519-522 (Duinhoven 1997, p. 119).
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13 Doorzichtig zijn ook de uitbreidingen in Beatrijs 27-30 (Duinhoven 1989a, p. 29); Esmoreit
217-220 (Duinhoven 1975b, p. 245); Esmoreit 467-470 (Duinhoven 1977, p. 224); Lanseloet
van Denemerken 439-442 (Duinhoven 1977, p. 226).
14 Een groot aantal reconstructies zijn verantwoord in de publicaties die in de bibliografie bij deze
bijdrage worden genoemd.
15 Zo ontkent Rombauts (1981, p. 298) de realiteit van al mijn Karel ende Elegast-reconstructies.
16 Zoals ik onder meer heb betoogd in Duinhoven 1989b, vooral § 4. Zie ook Bijdr. 2, p. 331.
17 Een uitvoerig en systematisch onderzoek naar kopiistenfouten in overgeleverde redacties van
literaire werken blijft een desideratum. Kleins globale observatie echter (p. 235), dat de jongere
bronnen minder ingrijpende varianten bevatten dan er in de oudere redacties moeten worden
aangenomen, lijkt mij juist.
18 Hiertoe zijn ook verbeteringen te rekenen die achteraf in de reeds afgeschreven tekst, los van
de legger, worden aangebracht. Zo brengt de corrector in de Ferguut om allerlei redenen kleine
correcties aan (vgl. Kuiper 1989, hfst. 2). Hoewel ze in tweede instantie in het afschrift zijn
aangebracht, zijn het wijzigingen van de tekst.
19 Aan de tot nu toe bekende vermeldingen van het verhaal is door Knapp (1991) en Van Oostrom
(1997) onlangs een nieuwe verwijzing toegevoegd. In het Speculum virtutum moralium van de
abt Engelbert van Admont (bisdom Salzburg; rond 1309) is sprake van een ‘fabula de Carolo et
Arbogasto’, waarmee wel op een variant van Karel ende Elegast gedoeld zal zijn.
20 Deze veronderstelde gang van zaken steunt op de tekstgeschiedenis voorzover wij die kunnen
overzien, terwijl van de andere kant de invloed van vertellers de aard van de tekstontwikkeling
verklaart. De hypothese kan dus langs verschillende wegen worden versterkt.
21 Om misverstand te voorkomen: een scherpe scheiding tussen vertel- en leescultuur is er niet.
Er is een overgang van vele eeuwen, waarin we dus coëxistentie moeten aannemen. En geheel
verdwenen is de verteller-bewerker nog steeds niet. Jo van Eetvelde (1996) brengt op CD een
boeiende bewerking van de Karel ende Elegast ten gehore. Terwille van zijn voordracht heeft
hij de tekst van incunabel A verbeterd met behulp van elementen uit de andere redacties.
22 Vgl. voor het aantal de cursieve paginanummers in de registers van besproken plaatsen.
23 Het is mogelijk, dat de passage 246-273 één kolom naar links moet opschuiven (vgl. Bijdr. 2,
456). Dan zijn er niet zeven doch slechts zes fasen aantoonbaar.
24 Er zijn, zoals bekend, nogal wat onafhankelijke argumenten die deze veronderstelling steunen.
Zie Roemans en Van Assche 1979, p. X-XVII. Vgl. ook hierboven noot 19.
25 ‘De hele passage 219-272 is dus te wijten of te danken aan de misinterpretatie van 219*’ (Bijdr.
2, p. 463). Anders dan Klein (p. 227) het doet voorkomen, is de verandering t.a.p. uitvoerig
verantwoord.
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Jan Willem Klein
Repliek
Oraliteit en de Karel ende Elegast
Abstract - A.M. Duinhoven assumes a partly oral history of Karel ende Elegast. In
answer to that assumption I argue that Middle Dutch epic literature has a written
origin.
In bovenstaande reactie van A.M. Duinhoven op mijn eerder verschenen stuk
‘Bijdrage tot re-reconstructie van de Karel ende Elegast’ (TNTL 113 (1997), p.
222-242) worden enkele jarenlang bestaande misverstanden uit de weg geruimd.
Ruim twintig jaar, vanaf het verschijnen van het eerste deel van Duinhovens
Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast in 1975, waarden de spoken
van de successieve kopiisten door de medioneerlandistiek. Ook het idee van de
foutloze en zuivere auteurstekst blijkt een fantoom. Het waren slechts schimmen
die (in ieder geval in mijn hoofd) ronddoolden en de blik vertroebelden.
De belangrijkste stelling van Duinhoven is dat niet een groot aantal successieve
kopiisten verantwoordelijk is voor de belangrijkste tekstuele veranderingen, maar
een handjevol bewerkers, die elk een veelheid aan tekstveranderende ingrepen
hebben gemaakt. Duinhoven komt op een zevental stadia waarin de Karel ende
Elegast veranderd zou zijn van een vrij onaanzienlijk gedicht tot de tekst zoals wij
die kennen. Het was geen evolutionair proces, maar er traden als het ware
‘sprongmutaties’ op. De zeven stadia plaatst Duinhoven (noodgedwongen) wel in
de periode waaruit wij geen tekstgetuigen hebben, namelijk in de periode eind
twaalfde eeuw tot ca. 1350. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van een
voorgaande versie zijn, aldus Duinhoven, op het conto van vertellers te schrijven.
1
Ze vonden plaats in een grotendeels orale cultuur.
De reductie van enkele honderden tekstfasen tot een zevental sprongmutaties is
natuurlijk pure winst. Maar de noodzaak om die sprongmutaties nu net allemaal in
vluchtige vertelsituaties te moeten laten plaatsvinden, is een puur zwaktebod.
Daarmee geeft Duinhoven impliciet toe dat zijn methode van tekstreconstructie
tekortschiet op het moment dat diens resultaten controleerbaar worden.
De problematiek rond het thema oraliteit en verschriftelijking is alles behalve
simpel en eenduidig. Zo wordt er over de vraag of een vroegere oraliteit in een
neergeschreven tekst te herkennen is, een vruchtbare discussie gevoerd. Die is
echter nog lang niet beslecht, maar men tendeert toch voorzichtig naar een negatief
2
antwoord. En de situatie in de Nederlanden, waar een literair leven pas laat op
gang kwam, is bovendien niet te vergelijken met de grote culturele centra zuidelijker
op het vasteland. Een vraag die men zich allereerst moet stellen is: Was vóór de
dertiende eeuw
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de orale epische letterkunde in de (Zuidelijke) Nederlanden wel Diets? De adellijke
bovenlaag, waarvoor die epiek in de eerste plaats bedoeld was, kon uitstekend uit
de voeten met een ‘vreemde’ taal als Frans; dat was immers in ‘Europees verband’
3
de lingua franca. We zien dan ook dat de emancipatie van het Diets van onderop
begint en niet uit de bovenlaag geëntameerd wordt. De emancipatie van het Diets
als ambtelijke schrijftaal begint pas, een enkele vroege uitzondering daargelaten,
4
in de dertiende eeuw. Het Diets als taal voor epiek komen we, enkele vroege
5
uitzonderingen daargelaten, ook pas vanaf de dertiende eeuw tegen. Vóór die tijd
werden de ambtelijke, zomin als de epische teksten in het Diets opgetekend. Dit
kan, voor de epiek, twee dingen betekenen. Ten eerste dat het publiek waarvoor
epische literatuur bedoeld was, geen behoefte had aan in het Diets vertaalde epiek:
men kon met Franstalige teksten (oraal en schriftelijk) uit de voeten. Ten tweede
zou ik willen stellen dat er buiten de hoogste, de hoofse, kringen niet of nauwelijks
6
behoefte bestaan zal hebben aan dit type teksten, mondeling noch schriftelijk. Pas
wanneer er een burgerlijke elite en aristocratie ontstaan, die zich kunnen en willen
spiegelen aan de adel, vormt zich een niche waarin de uit het Frans vertaalde epiek
kan gedijen. Maar dan wel op schrift gesteld.
Want een volgende vraag is: Was de epische letterkunde in de (Zuidelijke)
Nederlanden eigenlijk wel oraal? De zuivere mondelinge overlevering van epische
teksten (dus van generatie op generatie doorverteld, zonder tussenkomst van een
geschreven intermediair) was in de tijd van de emancipatie van het Diets in de ons
omringende gebieden al lang op zijn retour, mogelijk zelfs al verdwenen. Doorgifte
van teksten ging in feite schriftelijk. Dat wil niet zeggen dat de voordracht niet meer
uit het hoofd kon gebeuren. Maar de luisteraar had niet het instrumentarium (zoals
een voorraad stilistische stereotypen, een reservoir aan contextgevoelige formules,
rijmcapaciteit en dergelijke), dat een professionele voordrager wel had, om een
mondeling voorgedragen tekst ‘zuiver’, volgens het gecanoniseerde
handelingsverloop en voldoend aan de eisen van het genre te reproduceren. Ook
de doorgifte van (onderdelen van) een repertoire van de ene professionele verteller
aan de andere zal in deze tijd toch voornamelijk schriftelijk gebeuren. Het lijkt me
evident dat het (eventuele) gebruik door voordragers van zulke tekstboekjes als
geheugensteuntje, juist bedoeld is om hen te behoeden voor improvisaties. Een
niet onbelangrijk argument tenslotte om een van origine schriftelijke traditie van de
Middelnederlandse epiek te veronderstellen, is dat die epiek niet oorspronkelijk-Diets
is. Het zijn berijmde vertalingen, vooral uit het Frans. De bronteksten behoorden
niet tot de Zuid-Nederlandse volkscultuur. Het maken van zulke vertalingen impliceert
vervolgens schriftelijke neerslagen. Die worden niet à l'improviste uit het hoofd
7
gemaakt. De vertaalde teksten zullen immers in het algemeen aan andere technische
regels moeten voldoen dan de bronteksten (zoals de lettergrepenverzen in het Frans
tegenover de heffingenverzen in het Middelnederlands). Paart men dit aan de
noodzakelijke semantische equivalentie bij de vertaalslag, dan zal het duidelijk zijn
dat er weinig reden is om uit te gaan van een orale traditie van de Middelnederlandse
epiek. Als er dan op een gegeven moment (het loopt dan al tegen de dertiende
eeuw) een oorspronkelijk Diets episch werk gecomponeerd wordt, gebeurt dit onder
omstandigheden waarin een schriftelijke neerslag als vanzelfsprekend ervaren
wordt. Alles wijst er dus op dat de
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Middelnederlandse epiek een schriftelijke oorsprong heeft. Dat wil niet zeggen dat
men dan niet meer ‘met zijn oren leest’ of ‘met zijn oren schrijft’, maar dat is wezenlijk
iets anders dan een orale overlevering. We hebben te maken met primair schrijvende
8
dichters die een mondelinge stijl hanteren. Het levert in een geschreven tekst wel
automatisch quasi reminiscenties aan een orale cultuur op (en bij voordracht en
voorlezen bleven die nog functioneel). Op deze wijze komen ook pseudo-orale
fouten als ‘invoegingen van tekstgedeelte van elders’ in de tekst. Maar wezenlijk is
dat het ontstaan en de vermenigvuldiging van Dietse epische teksten toen schriftelijk
gebeurde. Als eenmaal de compositie op schrift gesteld is, dan is de tekst (althans
voor dit literaire genre) gestandaardiseerd. Er treden dan nog hoogstens lichte
veranderingen op, hetgeen duidelijk blijkt uit de tekst van de Karel ende Elegast in
de handschriften en drukken.
Dit voert ons naar een conclusie: het ontstaan en de reproductie van een epische
9
tekst als de Karel ende Elegast heeft in een verschriftelijkt milieu plaatsgevonden
en niet vroeger dan in de dertiende eeuw. Zou men nu zelfs niet kunnen
beargumenteren dat (weliswaar simplistisch voorgesteld) de zeven stadia die
Duinhoven onderscheidt, het werk van de auteur-zelf zijn? Want wat enkele
afzonderlijke bewerkers nodig geacht hebben te veranderen, kan ook door één
persoon gedaan zijn. Vooral nu niet meer uitgegaan hoeft te worden van een foutloze
en zuivere auteurstekst. Een auteurstekst waarin bovendien (pseudo)-orale
kenmerken kunnen zitten. Voor de dichter vormde een oerstramien van de Karel
10
ende (Ele)gast de basis, en in een handvol stadia heeft hij die tekst net zolang en
11
net zoveel bewerkt en bijgeschaafd tot hij daarover tevreden was. Eenzelfde
gefaseerde werkwijze is aangetoond in bijvoorbeeld Boendales Brabantsche Yeesten
12
en bij de compilator van de Lancelotcompilatie. Bij de Voortzetting van de
13
Brabantsche Yeesten zien we hoe dit daadwerkelijk in zijn werk ging. Hoe het zij,
de afstand tussen O en x zal niettemin veel korter zijn dan Duinhoven ons wil doen
geloven. Als x rond 1350 gedateerd kan worden, zal O niet veel vroeger dan het
14
laatst van de dertiende eeuw ontstaan zijn. O was een oorspronkelijke compositie,
hoewel elementen uit het verhaal wellicht al eerder en elders gebruikt kunnen zijn.
Het samenbrengen van die elementen in de Karel ende Elegast zoals wij die kennen
(mogelijk uitgaande van een oude cantilena of fabula) is het resultaat van het
creatieve proces van één dichter. De tekst van O zal in belangrijke mate
samengevallen hebben met die van x.

Eindnoten:
1 Zie hierboven, p. 210-211: slot § 7, p. 216 e.v. § 11, p. 219, punt 1.
2 Vgl. Communicatie in de middeleeuwen. Red. M. Mostert. Hilversum, 1995.
3 G.M. de Meyer, ‘Latijn en volkstaal, schrijftaal en spreektaal in niet literaire teksten’, in: Bijdragen
en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 89 (1974), p. 1-15, m.n. p. 6,
9.
4 Het zekerst aan te tonen aan de hand van de stedelijke beoorkonding, zie vooral J.W.J. Burgers,
‘De invoering van het Nederlands in de dertiende-eeuwse documentaire bronnen in Holland en
Zeeland’, in TNTL 112 (1997), p. 129-150. Zie ook J.W.E. Klein, ‘(Middelnederlandse)
handschriften: produktie-omstandigheden, soorten, functies’, in Queeste, 2 (1995), p. 1-30, m.n.
p. 2-3 en de daar genoemde literatuur. Vgl. ook M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I, Ambtelijke bescheiden. 's-Gravenhage, 1977. 9 dln.
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5 Vgl. J.W.E. Klein, ‘“Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk”. Een herijking van de dateringen van
de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’, in TNTL 111 (1995), p.
1-24. Vgl. ook M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300).
Reeks II, Literaire handschriften. 's-Gravenhage, 1980-1987. 6 dln.
6 Voor een studie naar oraliteit van Middelnederlandse letterkunde kan men beter gebruik maken
van bijvoorbeeld teksten zoals in het Gruuthuse-handschrift en het handschrift Van Hulthem
staan, dan van epische teksten.
7 Vgl. Franz Bäuml, ‘Scribe et impera: geletterdheid in middeleeuws Duitsland’, in: Communicatie,
Red. Mostert (zie n. 2), p. 74-87, m.n. p. 78-79.
8 Bäuml, ‘Scribe et impera’ (zie n. 7), p. 81.
9 Ook E. van den Berg komt in de Karel ende Elegast opvallend weinig kenmerken tegen, die als
‘oraal’ aangemerkt zouden kunnen worden, zie diens ‘Nadrukformules in Middelnederlandse
ridderepiek’, Ntg. 85 (1992), p. 205-214.
10 Wat betreft de verlezing eē gast > elegast het volgende. Duinhoven (Bijdragen, deel 2, p. 528)
verdedigt deze verandering met: ‘Een (schuine) nasaalstreep is vaker als een l verlezen.’ Deze
verlezing zal al heel vroeg in de overlevering plaatsgevonden moeten hebben. Maar paleografisch
gezien zal men een zo slordige tilde eigenlijk pas in de veertiende eeuw aantreffen en dan nog
in zeer onverzorgd cursiefschrift. M.a.w. de naam was een bewuste bijdrage van de auteur.
11 Pas rond 1240 komen we de vroegste vermelding tegen van het feit dat Karel de Grote door
een engel uit stelen gestuurd wordt om een samenzwering tegen hem te kunnen verijdelen
(Duinhoven, Bijdragen, deel 2, p. 27). Het betreft een referentie aan een cantilena. Deze cantilena
kan best het oerstramien voor de auteur geleverd hebben.
12 R. Stein, ‘Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche Yeesten?’, in TNTL 106 (1990),
p. 262-280. J.W. Klein, ‘De handschriften: beschrijving en reconstructie’, in: Lanceloet. De
Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie.
Pars 1 (vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment). Uitgegeven door
Bart Besamusca en Ada Postma met een verantwoording van de editie door W.P. Gerritsen en
een beschrijving van de handschriften door Jan Willem Klein. Hilversum, 1997 (=
Middelnederlandse Lancelotromans, 4), p. 51-110.
13 Zie het derde hoofdstuk van R. Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse
kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Leuven, 1994.
14 Het zou mij niet verontrusten als zou blijken dat de Karel ende Elegast nog wat later ontstaan
zou zijn. Het bestaan in 1309 van een fabula de Carola et Arbogasto zegt in feite niets over de
prioriteit van de Karel ende Elegast. Vgl. ook F. van Oostrom, ‘Karel ende Arbogast’, in:
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 48 (1997), p. 31-39, m.n. p. 36; de ‘Karel ende
Arbogast’ was trouwens een Franse tekst.
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Jeroen Jansen
De drie deugden des toneelstijls in Vondels ‘Berecht’ bij Jeptha
Voor Eddy Grootes

Abstract. - In the preface to Vondel's Jeptha (1659) three ‘deughden des tooneelstijls’
(virtues of tragic style) are mentioned: perspicuity, probability and conciseness. It
is shown that the source for this statement is Daniel Heinsius' De tragoediae
constitutione liber (1611), who treats these elements as virtues of the narratio.
In 1659 verschijnt Vondels treurspel Jeptha of Offerbelofte, een bewerking van
Jephthes sive votum (1554) van de Schotse humanist George Buchanan. In zijn
programmatische woord vooraf bij deze bewerking, het ‘Berecht aen de
begunstelingen der toneelkunste’, doet Vondel een uitspraak over deugden van de
toneelstijl die mij altijd wat merkwaardig is voorgekomen. Na de bekende, op
Aristoteles' Poetica (50b16-19) berustende opmerking dat ‘het zien meer de harten
beweeght dan het aenhooren en verhael van het gebeurde’ met de directe toevoeging
dat ook ‘de toestel des treurhandels’ (de opbouw van het treurspel) bij de toehoorders
en lezers medelijden en schrik kan opwekken (eveneens aan Aristoteles ontleend:
Poetica 53b1 vlgg.), komt Vondel met een schijnbaar losse opmerking over
stijlelementen die hij in Jeptha heeft trachten te bewerkstelligen. Als deugden van
de toneelstijl noemt hij namelijk de constante aanwezigheid van stilistische helderheid
en waarschijnlijkheid, en het gebruik van beknoptheid op passende plaatsen:
Wy zochten oock te bereicken de dry deughden des tooneelstijls, klaerheit,
1
en geloofwaerdigheit doorgaens, en kortheit ter behoorlijcke plaetse.
Wie het toneeloeuvre van Vondel kent, zal zich met name over de verlangde
helderheid en beknoptheid enigszins kunnen verbazen. Het zijn nu niet bepaald
karakteristieken die bij de bloemrijke en majestueuze tragediestijl horen, zeker niet
bij het verheven taalgebruik dat Vondel in dit genre pleegt te bezigen.
Waar komt dit inzicht vandaan en hoe heeft Vondel het bedoeld? Gelukkig
beschikken we over een tamelijk openhartige opsomming waarmee hij in het ‘Berecht’
mogelijke poëticale bronnen aangeeft:
Om in dezen treurhandel [dit treurspel] nergens het leven, zijn voorbeelt,
te bezwijcken [uit het oog te verliezen], ververschten wij onze geheughenis
[fristen we ons geheugen op] met overlezen, en herlezen van Aristoteles
en Horatius dichtkunst, en hunne uitleggers over de zelve stof, naemelijck,
Robertellus, Madius, Lombardus, Scaliger, Heinsius, en de voorrede van
Huigh de Groot, op Euripides vertaelde Fenisse, Castelvetro, Delrius, en
2
Strada, oock Vossius, en Menardieres....
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Zou Vondel zijn opmerking over de ‘dry deughden’ ook bij een van deze schrijvers
hebben opgedaan? Bij de bespreking van het ‘Berecht’ in zijn belangrijke trilogie
over Vondels drama twijfelt W.A.P. Smit overigens aan de praktische waarde van
al deze bronnen, omdat deze Vondel nauwelijks iets anders boden dat wat hij al uit
de Institutiones poeticae (1647) van G.J. Vossius kon kennen: ‘hoogstens zal hij er
een sterkere accentuering of een pakkender formulering van bepaalde punten in
hebben ontdekt, waarmee hij voor de theoretische opmerkingen in het “Berecht”
3
zijn voordeel kon doen’. Naast Vossius' grote boek over de poëtica ziet Smit als
voornaamste bron voor Vondels theoretische ideeën De tragoediae constitutione
liber (1611) van Daniel Heinsius. Smit moet echter erkennen dat hij Vondels
opmerking over de deugden des toneelstijl niet heeft kunnen traceren:
Afgezien van de verwijzingen naar Hugo de Groot en naar Ronsard [...]
blijft er dan eigenlijk slechts één opmerking over, die ik niet in de een of
andere vorm in genoemde werken heb kunnen terugvinden; en wel de
volgende: ‘Wy zochten oock te bereicken de dry deughden des
tooneelstijls, klaerheit, en geloofwaerdigheit doorgaens, en kortheit ter
behoorlijcke plaetse’. De bron hiervoor zal dus wel bij een van de
genoemde buitenlandse auteurs gezocht moeten worden; de meest
4
waarschijnlijke lijkt mij La Mesnardière.
Wanneer we de Poëtique van Jules de la Mesnardiere echter wat nauwkeuriger
bekijken, blijkt Smits gissing geen gelukkige te zijn geweest. Nergens bespreekt
deze Franse theoreticus de genoemde stijldeugden als bij elkaar horende
5
stijlkenmerken.

De tragoediae constitutione liber
Nu vormen de door Vondel verlangde kwaliteiten ‘klaerheit’, ‘geloofwaerdigheit’ en
‘kortheit’ geen willekeurige trits voor wie enigszins thuis is in de klassieke rhetorica.
In mijn proefschrift over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance heb ik
er al op gewezen dat deze karakteristieken ‘precies de kwaliteiten [zijn] die Cicero
in De inventione van de narratio verlangt. Deze moet volgens de Romeinse redenaar
doorzichtig (aperta), waarschijnlijk d.w.z. “geloofwaardig” (probabilis), en beknopt
6
(brevis) zijn’. Tegelijk vroeg ik me daar af wat Vondel bedoelt met de beknoptheid
die ‘ter behoorlijcke plaetse’ op het toneel wordt verlangd, zonder overigens een
7
bevredigend antwoord te kunnen bieden.
Tot dit laatste meen ik thans wel in staat te zijn omdat ik het sterke vermoeden
heb de passus te kennen die aan de uitspraak van Vondel ten grondslag ligt. Hiermee
wordt naar mijn mening ook de strekking van Vondels opmerking eerst goed duidelijk.
Voor die bron hoefde ik overigens niet ver te zoeken: het is gewoon De tragoediae
constitutione liber, Heinsius' traktaat over de opbouw en inrichting (constitutio) van
8
de tragedie. Dat Smit Vondels uitspraak niet naar Heinsius heeft kunnen terugleiden,
terwijl hij dat met vele andere tekstfragmenten uit het ‘Berecht’ wel heeft kunnen
9
doen, is opmerkelijk. Misschien houdt het verband met de plaats waar Vondel zijn
inzicht omtrent de toneelstijl zocht. Dat was niet het voor de hand liggend caput 16
(‘17’ genummerd) van Heinsius' verhandeling, dat over de tragische schrijfwijze
handelt en waarin de verheven, bloemrijke en onstuimige stijl van
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Pindarus als het meest aanbevelenswaardige voorbeeld wordt genoemd. Vondels
oordeel over de drie deugden gaat echter terug op een uitspraak van Heinsius in
het intermediaire caput 13, dat voor een belangrijk deel aan de ‘vertelling’ (narratio)
is gewijd:
De meeste mensen onderscheiden drie deugden ervan [van de narratio].
Helderheid, kortheid, en waarschijnlijkheid. De eerste krijgt overal een
plaats, de tweede in sommige gevallen, de derde krijgt een plaats in waar
11
gebeurde verhalen, maar kent een groter gebruik in verzonnen verhalen.
Hier zitten we dan precies in een van de weinige gedeelten in het geschrift die
niet op Aristoteles' Poetica teruggaan: Heinsius moet zijn betoog hier direct of indirect
gebaseerd hebben op de klassieke rhetorica, die de narratio inderdaad met dergelijke
kwaliteiten invult. Quintilianus (Inst. orat. IV.2.33) verklaart deze kwaliteiten uit het
feit dat ze het de leden van de gerechtelijke jury gemakkelijker maakten hetgene
wat zij te horen kregen te begrijpen, te onthouden en te geloven.
Het tweede gedeelte van caput 13 in De tragoediae constitutione gaat inderdaad
specifiek over de narratio, over verhalende gedeelten in het drama, zo leert ons ook
het korte inhoudsoverzicht dat in telegramstijl boven het caput is geplaatst:
Hoe de tragedie zich geleidelijk ontwikkelde. Personages en de dingen
die bij hen [bij het creëren van personages] in het oog moeten worden
gehouden. De vertelling [narratio] ofwel de uiteenzetting [expositio]. Haar
gebruik [d.w.z. hoe men de narratio moet gebruiken, opbouwen]. Hoe
12
breed de plaats is die zij [de narratio] inneemt. Haar deugden. Auteurs.
Hierin is de omschrijving ‘haar deugden’ een samenvatting van de geciteerde
frase, dat wil zeggen van Heinsius' uitspraak over de virtutes narrationis, die
13
traditioneel in de bondigheid, helderheid en waarschijnlijkheid gezocht worden.

De ‘elementa narrationis’
Maar hoe komt Heinsius er in een op Aristoteles gebaseerde toneelpoëtica toe het
begrip narratio zo rhetoricaal in te vullen? Daarvoor moeten we kort de inhoud van
dit caput bespreken. Zoals gezegd gaat Heinsius eerst in op de techniek van het
ontwerpen van personages en hun naamgeving, en wel vanuit opmerkingen over
de historische ontwikkeling van de tragedie. Vóór Aeschylus was er slechts één
personage, hierna twee, bij Sophocles drie en later breidde dit aantal zich nog verder
14
uit, hetgeen Heinsius als een positieve ontwikkeling ziet. Onder de functies van
nevenfiguren in het drama noemt hij het geven van informatie over buiten het drama
liggende gebeurtenissen, die bijvoorbeeld in het verleden of op een andere locatie
hebben plaatsgevonden. In deze gevallen vervangt een beschrijving de handeling.
Het verhaal dient dus al die situaties op te vangen waarin de dialoog en de handeling
15
verstek laten gaan: het is een hulpmiddel van de handeling, omdat het in woorden
16
weergeeft wat er aan feitelijke handeling ontbreekt. We moeten hier overigens niet
alleen aan zoiets als het traditionele bodeverhaal denken. Ook personages uit de
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prologen kunnen zo'n rol vervullen, en volgens Heinsius valt eveneens te denken
aan een deus ex machina, een ziener, een held, een verspieder en een pedagoog.
In het werk van Aeschylus en Euripides werd aan dergelijke personages wel een
17
zodanige taak toegekend. In feite kan ieder personage een verhaal uiteenzetten.
Als voorbeeld noemt Heinsius dan Theseus die in Seneca's Hercules Furens vertelt
18
wat Hercules in de onderwereld deed. Met dit exposé over degenen die de
verhalende gedeelten vertellen, tilt Heinsius het narratieve element in de tragedie
uit boven de traditionele functie van het bodeverhaal. Hierna komt de compositie
van de narratio aan de beurt, waarbij hij de leer van de elementa narrationis, de
onderdelen van het verhaal, tot uitgangspunt neemt. De dichter dient volgens
Heinsius aandacht te besteden aan het personage over wie iets wordt uiteengezet,
aan datgene wat dit personage doet of hem overkomt (persona), aan de plaats
19
(locus), de tijd (tempus) en de wijze van handeling (modus). De categorie van de
motivering (causa), die volgens de klassieke rhetorica een meer argumentele bijdrage
20
levert aan de narratio (in de gerechtsrede), laat hij hier weg, naar eigen zeggen
21
omdat deze in het treurspel meestal ontbreekt. Na enige uitleg over de
22
toepasbaarheid van het loci- en elementa-systeem voor de tragedie volgt dan de
reeds geciteerde uitspraak over de drie ‘virtutes narrationis’, die Vondel zal hebben
overgenomen.

Beknoptheid volgens Aristoteles
Bij Heinsius staan de deugden helderheid, waarschijnlijkheid en beknoptheid niet
op gelijke hoogte wat betreft de mate waarin ze moeten worden aangewend. Hier
herkennen we wat Vondel in zijn pregnante formulering zal hebben overgenomen.
Helderheid, zo meent Heinsius, dient overal te worden toegepast. Waarschijnlijkheid
23
is van belang in waar gebeurde verhalen en krijgt een nog groter gewicht in fictie.
Met de beknoptheid moet voorzichtiger worden omgegaan, want deze krijgt, zoals
we zagen, slechts ‘in sommige gevallen’ een plaats. Heinsius valt hier terug op een
opmerking die Aristoteles in het derde boek van zijn Rhetorica had gemaakt. Heinsius'
uitleg over de toepasbaarheid van de kortheid is niet zonder belang om Vondels
‘ter behoorlijcke plaetse’ te kunnen interpreteren.
Voor Heinsius ligt het ideaal van beknoptheid voor beschrijvende en verhalende
gedeelten, zo legt hij uit, in een passend midden, evenals dat voor Aristoteles het
geval is. Dat midden bevindt zich tussen uitvoerige overvloedigheid en een (te)
24
beknopte beschrijving. Om dit duidelijk te maken citeert hij een gedeelte uit
Aristoteles' Rhetorica (1416b30-36):
Tegenwoordig vereist men op belachelijke wijze vlotheid [velocitas; τὸ
ταχύ] in vertellingen. Maar [hier kan men toch alleen maar zo antwoorden],
zoals een zeker iemand een bakker antwoordde. Want toen hem werd
gevraagd of hij het deeg hard of zacht moest kneden, sprak de ander:
‘Wat! Is het zo moeilijk om het te kneden zoals het past?’ Zo is [ook hier]
alle lof gelegen niet in de beknoptheid of snelheid, maar in een midden
25
en in dat wat passend is.
Deze matigheid in het toepassen van beknoptheid (in de narratio) zal vanaf
Aristoteles
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bij talrijke Romeinse rhetorici zoals Cicero en Quintilianus worden uiteengezet. In
de renaissance was dit standpunt inzake de toepassing van bondigheid, dat we in
veel rhetoricaleerboeken tegenkomen, dan ook wijd verbreid. Het gulden midden
van de beknoptheid hield enerzijds in dat men overbodigheden en uitweidingen
moest weglaten als deze het eigenlijke onderwerp te buiten gingen. Anderzijds zou
een te grote kortheid ten koste gaan van het begrip of van de persuasieve
27
doelstelling.
In de visie van Heinsius is dit gulden midden een voorwaarde voor een gepast
stijlgebruik. Niet de extremen kortheid of uitvoerigheid, maar een bij de situatie
passende vermenging van beide stijlelementen wordt door hem in de verhalende
gedeelten verlangd. Met een zekere minachting spreekt Heinsius ook over Griekse
rhetoren die de vlotheid (velocitas) als een onontbeerlijke kwaliteit hadden
28
gepropageerd.

Conclusie
Uit Heinsius' beschouwing over de normen voor de verhalende gedeelten blijkt dat
hij de rhetorische invulling van de narratio tot uitgangspunt heeft genomen. In het
betrokken caput worden eigenlijk alleen enige fundamentele beginselen van de
compositie van verhalende gedeelten gegeven. Met de specifieke eisen die aan de
grootse stijl van de verheven en emotierijke tragedie worden gesteld, valt dit alles
niet bijzonder goed te rijmen. Dit blijkt ook waar Heinsius navolgenswaardige
klassieke auteurs voor de narratieve gedeelten bespreekt. Met de drie zojuist
geponeerde virtutes narrationis in het achterhoofd is het dan niet zo bevreemdend
dat hij aan het slot van caput 13 niet veel verder komt dan Thucydides met zijn
gedrongen stijl, de zoetvloeiendheid van Herodotus, en Ovidius die uitblonk in een
29
geloofwaardige en heldere verteltrant.
Dat Vondel zich met zijn opmerking in het ‘Berecht’ op Heinsius richtte, lijkt
aannemelijk. Wanneer hij de drie deugden immers direct aan de klassieke rhetorica
had ontleend, of zich bijvoorbeeld had gericht op wat Vossius in zijn Institutiones
30
poeticae over de ‘virtutes narrationis’ zegt, dan zouden de drie elementen niet zo
nadrukkelijk als deugden van de toneelstijl zijn opgevoerd. Heinsius heeft de
helderheid, waarschijnlijkheid en beknoptheid geïntroduceerd als elementen die
aan de compositie van de tragedie een bijdrage kunnen leveren. Hoewel hij duidelijk
aangeeft dat de verhalende gedeelten niet alleen door boden worden vertolkt, maar
dat in feite elk personage deze functie kan vervullen, beperkt zijn visie op de drie
deugden zich duidelijk tot de narratio, dat wil zeggen tot de verhalende gedeelten
van de tragedie, dus met uitsluiting van bijvoorbeeld de handeling en de dialogen.
Het verhalende biedt volgens hem slechts een ondersteunende functie voor die
handeling. Of Vondel deze beperking heeft ingezien, blijft onduidelijk. Door de
narratieve kwaliteiten in het ‘Berecht’ zonder meer als ‘deugden van de toneelstijl’
op te voeren, suggereert hij dat deze elementen voor de stijl van de tragedie als
geheel bepalend zijn geweest. Wanneer we deze uitspraak echter als een
(onduidelijk) vervolg zien op zijn direct voorafgaande opmerking over de opbouw
van het treurspel, ‘de toestel des treurhandels’, zou men haar wellicht iets minder
vreemd kunnen noemen.
Waarom richtte Vondel zich nu juist op dit aspect in dit caput? Uiteraard is het
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lastig deze vraag te beantwoorden. Misschien had hoofdstuk 13 zijn bijzondere
aandacht, omdat Heinsius hier zijn beschouwing over de compositie van de tragedie
afsluit met de bespreking van het ontwerpen en de naamgeving van personages.
Dit laatste element was een heikel punt geweest in de Jeptha. Heinsius heeft in
caput 16 (17) dan ook de nodige kritiek op Buchanans Jephthes, met name op de
31
namen ‘Storge’ en ‘Iphis’ die de Schot had verzonnen. Misschien ook vond Vondel
de behandeling van de stijl in caput 16 (17) te algemeen. Heinsius beweert hier
immers dat stijl niet zozeer een deel van de tragedie genoemd kan worden alswel
32
een deel van alle redenaarskunst of poëzie.
Op grond van Heinsius' uiteenzetting in caput 13 wordt in ieder geval begrijpelijk
wat Vondel bedoeld zal hebben met de ‘kortheit ter behoorlijcke plaetse’. Hierop
moet wel de passus uit Aristoteles' Rhetorica worden betrokken waarin deze een
gulden midden voor de beknoptheid aangeeft. Vondels inperking van de draagkracht
van de kortheid zal dan ook minder een locatieve of temporele dan een modale
strekking hebben. Met andere woorden, Vondel zal niet zozeer bedoeld hebben dat
de beknoptheid zo hier en daar of zo nu en dan wel toegestaan was, als wel met
Heinsius (en Aristoteles) van mening zijn geweest dat zij overwegend in passende
en gematigde vorm gehanteerd moest worden. Dit alles blijft in het ‘Berecht’ echter
nogal versluierd. Doordat Vondel de opmerking van Heinsius buiten haar context
weergeeft en diens inperking tot narratieve tekstgedeelten weglaat, versterkt hij met
zijn uitspraak over de deugden des toneelstijls dan ook de indruk dat dit ‘Berecht’,
33
achteraf geschreven, opgesmukt werd ‘met allerlei “academische” geleerdheid’.

Adres van de auteur: Alexanderlaan 12, NL-1213 XS Hilversum

Eindnoten:
1 Joost van den Vondel, Jeptha of Offerbelofte. Treurspel. Amsterdam, 1659, ‘Berecht aen de
begunstelingen der toneelkunste’. Ed. N.C.H. Wijngaards. Zutphen, [1966] (= Klassiek
Letterkundig Pantheon, 115), p. 45, r. 151-153.
2 Ibidem, p. 46, r. 168-174.
3 W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuiteit en
ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. 3 dln. Zwolle, 1956-1962, dl II, p. 290.
4 Ibidem, p. 291.
5 Jules de la Mesnardiere, La Poëtique. Parijs, 1640.
6 J. Jansen, Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance.
2 dln. Hilversum, 1995, dl. II, p. 42. Ik verwees hierbij in dl. II (p. 491, n. 144) naar Cicero, De
inventione I.20.28: ‘(...) oportet igitur eam (sc. narrationem) tres habere res: ut brevis, ut aperta,
ut probalis sit’. Vgl. De oratore 2.326; Part. or. 19; en de Rhet. ad Her. I.14-15 (‘ut brevis, ut
dilucida, ut veri similis sit’). Quintilianus (Instit. orat. IV.2.31) voert deze eisen op Isocrates terug.
Vgl. ook Rhet. ad Alexandrum 30.1 vlgg.
7 Jansen, Brevitas (n. 6), dl I, p. 42.
8 Daniel Heinsius, De tragoediae constitutione liber. In quo inter caetera, tota de hac Aristotelis
sententia dilucide explicatur. Leiden, 1611 (reprint Hildesheim/New York, 1976). Ik citeer in het
volgende uit deze editie. De uitgave 1643 van De tragoediae constitutione wijkt in de door mij
aangehaalde passages slechts op enkele ondergeschikte punten van de editio princeps af.
9 Zie het overzicht in Smit, Van Pascha tot Noah (n. 3), p. 292-295 waar voor hele tekstfragmenten
in het ‘Berecht’ parallellen in Vossius' Institutiones Poeticae en Heinsius' De tragoediae
constitutione worden gegeven. Hier (p. 295) blijkt ook dat de passage die aan het betrokken
citaat over de drie stijldeugden voorafgaat, niet rechtstreeks aan Aristoteles is ontleend maar
via De tragoediae constitutione caput 2. Overigens zijn sommige bronverwijzingen die Smit naar
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het traktaat van Heinsius maakt, zoals die op p. 294, minder overtuigend, in ieder geval minder
sprekend dan de hier aan de orde zijnde parallel tussen Vondels uitspraak over de drie
stijldeugden en de bron (Heinsius).
Heinsius vermeldt een aantal goede Griekse voorbeeldauteurs voor de tragische stijl en onder
hen vooral Pindarus (De tragoediae constitutione, p. 218) ‘die meer aan de tragedie kan
bijgdragen dan alle Latijnse auteurs bij elkaar. Want hij verschaft rijkelijk de voortreffelijke
onstuimigheid van een onbedwingbare geest, een bovenmenselijke verhevenheid, een rijkheid
in woorden en een glans in zijn gehele taal’ (‘...vel unus plus Latinis omnibus conferre ad
tragoediam idem ille Pindarus potest. Nam & generosum spiritus indomiti impetum, & sublimitatem
humana maiorem, & in verbis copiam, & in toto sermone suppeditat splendorem’).
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p. 151: ‘Virtutes eius tres, ut plurimum, fecere.
Perspicuitatem, brevitatem, & probabilitatem. Prima ubique locum habet. Secunda in quibusdam.
Tertia, locum in veris, sed majorem usum in falsis’.
Ibidem, p. 140: ‘Quomodo paulatim creverit tragoedia. Personae, et quae observanda in illis.
De Narratione, sive Expositione. Eius usus. Quam late pateat. Circa quae versetur. Eius virtutes.
Autores’.
Zie boven n. 6. Zie ook J.H. Meter, The Literary Theories of Daniel Heinsius. A study of the
development and background of his views on literary theory and citicism during the period from
1602 to 1612. Assen, 1984, p. 234 (onderaan).
Zie Meter, Literary Theories (n. 13), p. 227. Mijn bespreking van Heinsius' inzichten is voor een
belangrijk deel op de studie van Meter gebaseerd.
Ibidem, p. 230-231.
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 13), p. 145: ‘Quibus omnibus succurrit narratio: & quod
deest in agendo supplet dicendo. Nam & quae non possunt fieri, exponit’.
Ibidem, p. 146-147.
Ibidem, p. 146-147: ‘Et e scena quivis, rem exponit. Sicut Theseus in Furente, quicquid apud
inferos ab Hercule est factum’. Zie ook Meter, Literary Theories (n. 13), p. 231.
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p. 148-150: ‘Tota autem circa quinque, ut plurimum
versatur. Primum est Persona, de qua aliquid exponitur. [...] Secundo id quod agitur ab ea, aut
ei evenit. [...] Tertio, Locus. [...] Quarto Tempus [...] Quinto Modus [...]. Et reliqua’. Martianus
Capella onderscheidt in het vijfde boek (552) van zijn De nuptiis Philologiae et Mercurii zeven
elementen: ‘narrationis etiam elementa sunt septem: persona, causa, modus, locus, tempus,
materia, res’ (zie de Teubner-uitgave van dit traktaat, ed. A. Dick en J. Prévaux. Stuttgart, 1969,
p. 274-275). Quintilianus noemt (Inst. orat. IV.2.55) persona, causa, locus, tempus, instrumentum,
en occasio.
Vgl. Quintilianus, Inst. orat. IV.2.88.
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p. 150: ‘Causam enim quam plerunque addunt
Rhetores, tragici plerunque, ut notam, omittunt’ (vert.: ‘De meeste dramadichters, naar ik opmerk,
laten de motivatie weg, zoals de meeste rhetorici die wèl toevoegen’).
Ibidem, p. 150-151: ‘Haec rursus singula amplificant. Cui rei loci, & ut illi vocant, elementa sunt
inventa. Quorum aliqua huc trahi possunt. Persona enim a forma, rebus gestis, indole, morte,
& quae sunt secuta mortem, describitur. Exempla passim in tragoedia. Facinus, ut triste, atrox,
immane, horrore dignum, aut commiseratione. Et ita in reliquis. Nam haec quivis per se potest.
& artifices dicendi praeiuvere. Qui ut nihil negligendum, ita nec nos quicquam repetendum
putamus’ (vert.: ‘Laatstgenoemden [de rhetorici] benadrukken weer de afzonderlijke zaken.
Hiertoe zijn de vindplaatsen [loci], en zoals zij ze noemen, de “elementen” uitgedacht. Sommige
hiervan kunnen hier [in de tragedie] worden toegepast. Want een personage wordt beschreven
aan de hand van zijn uiterlijk, daden, natuurlijke aard, dood, en de gevolgen van zijn dood.
Voorbeelden hiervan zijn verspreid in de tragedie te vinden. Een misdaad [wordt beschreven]
als droevig, wreed, gemeen, afschuw of medelijden waard. Enzovoorts voor de rest [van de
zojuist opgenoemde elementen]. Want deze dingen kan een ieder op zichzelf betrekken. En de
meesters in de welsprekendheid geven dit krediet. En zoals we voorzeker niets moeten
veronachtzamen, zo ook menen we dat we niets moeten herhalen’).
Zie verder Meter, Literary Theories (n. 13), p. 235-236.
Zie voor Heinsius' interpretatie (en mislezing) van het Grieks: Meter, Literary Theories (n. 13),
p. 235-236.
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p. 153-154 (Heinsius citeert (een Latijnse vertaling
van) Aristoteles' Rhetorica 1416b30-36, onder weglating van één zin (1416b33-34): ‘Nunc ridicule
velocitatem in narrationibus requirunt. Caeterum, quemadmodum pistori quidam respondebat.
Nam cum quaereret, utrumne mollem pinseret turundam, an duram, Quid? aiebat alter, adeone
est difficile ut oportet? Ita non in brevitate hic aut velocitate, sed in mediocritate, & in eo quod
oportet, sita est laus omnis’.
Cicero, De inventione I.20.28; Cicero, De oratore II 80.326; Cicero, Partitiones Oratoriae 19
(duisterheid veroorzaakt door uitvoerig of gedrongen taalgebruik: ‘obscurum autem aut longitudine
aut contractione orationis’); Quintilianus, Inst. orat. IV.2.31 en 32 (met referentie aan Aristoteles'
midden); en bijvoorbeeld IV.2.41-6 (o.a. ‘Nos autem brevitatem in hoc ponimus, non ut minus,
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sed ne plus dicatur quam oporteat’ (vert.: ‘Ik voor mij versta onder brevitas niet dat men minder,
maar dat men niet meer zegt dan nodig is’) en (IV.2.45) een geprefereerde middenweg: ‘[abruptum
sermonis genus], quod otiosum fortasse lectorem minus fallat, audientem transvolat nec dum
repetatur exspectat, cum praesertim lector non fere sit nisi eruditus, iudicem rura plerumque in
decurias mittant de eo pronuntiaturum quod intellexerit; ut fortasse ubicunque, in narratione
tamen praecipue, media haec tenenda sit via dicendi quantum opus est et quantum satis est’
(vert.: ‘De afgebroken stijlsoort, die een lezer die de tijd heeft wellicht minder ontgaat, vliegt
langs de toehoorder en wacht niet totdat ze herhaald wordt. Vooral omdat een lezer toch bijna
altijd een geleerd iemand is, zendt het platteland de rechter meestal naar de decuria (jury) om
zich uit te spreken over wat hij heeft begrepen. Zodat we misschien wel overal maar toch vooral
in de narratio deze middenweg bij het spreken moeten houden tussen wat nodig is en wat genoeg
is’).
Zie mijn Brevitas (n. 6), dl. I, p. 61-62; dl, II, p. 684, n. 54; p. 693, n. 98; en passim.
Meter, Literary Theories (n. 13), p. 236.
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p. 154: ‘Summo in narrando artifex Thucydides, &
vix imitabilis. Habet quoque tragicum. Tum splendorem ex Atticismo, ut Sophocles. [...] Herodoti
fatalis illa & coelestis felicitas, intra suavitatem consistit. [...] Omnes Ovidius transcendit. sive
falsa probabiliter, sive obscura perspicue, sive utraque ornate sint exponenda’; zie verder Meter,
The Literary Theories (n. 13), p. 237.
Zie G.J. Vossius, Poeticarum institutionum, libri tres. Amsterdam, 1647, lib. III, cap. VI (‘De
epopoeiae magnitudine, et dispositione’, p. 20-21): ‘Nunc de dispositione dicendum. Cùm à
Rhetoribus tres statuantur narrationis virtutes; brevitas, perspicuitas, & probabilitas: duas quidem
posteriores amat poeta epicus; de prima verò non laborat’.
Zie Meter, Literary Theories (n. 13), p. 229-330. Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p.
235-238. In de eerste uitgave van Heinsius' traktaak beperkt de kritiek zich tot de naam ‘Storge’.
In de uitgave Leiden 1643 is de passus verder uitgewerkt.
Heinsius, De tragoediae constitutione (n. 8), p. 198-199: ‘Sequitur pars quarta. Dictio nimirium,
sive Elocutio. Quae nec ipsa tam tragoediae, quam eloquentiae totius, aut poeseos pars est’.
Zie F. Akkerman, ‘Jefta bij Buchanan en Vondel. Van vroeg-klassiek naar laat-barok’, in: TNTL
103 (1987), p. 270-289, spec. p. 286.
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Maarten Klein
Op weg naar Het
*
Over het sprookje Psyche van Louis Couperus
Abstract - Psyche, by the Dutch novelist Louis Couperus, is a fairy-tale about the
human soul, which, departing from the Father-house, has to undergo its own fate.
In some previous interpretations there has been an emphasis on possible
autobiographic backgrounds, but the text does not give any reason to believe these
allegations. What is really important are the Platonic and Plotinian philosophical
ideas used in this fin the siècle fairy tale. After having lived a sinful life in this material
world, the soul longs to return to Eros, the god of soul-love, and to its Father.

Inleiding
In het fin de siècle zijn sprookjes bijzonder populair. Geen wonder: het genre
kenmerkt zich door het veelvuldig gebruik van symboliek en leent zich er daarom
bijzonder goed toe uiting te geven aan een levensgevoel waarin de ons omringende
werkelijkheid opgevat wordt als een illusie, een schijnwerkelijkheid, die een
afspiegeling is van een hoger geachte werkelijkheid.
1
Ook Louis Couperus beoefende dit genre van tijd tot tijd. Zo vertelt in de roman
Metamorfoze (1897) de hoofdfiguur, de schrijver Hugo Aylva, aan zijn vrouw Emilie
in hoofdstuk V Het Boek van Metamorfoze het sprookje van de jonge hertog. Dit
sprookje heeft veel overeenkomsten met het sprookje dat Couperus een jaar na
Metamorfoze publiceerde: Psyche (1898). De verwantschap met Metamorfoze blijkt
2
eigenlijk al direct aan het begin: Psyche krijgt een motto mee dat ontleend is aan
Metamorfoze:
...Schrei nu niet meer, en ga nu slapen, en als je niet slapen kan, zal
ik je een sprookje vertellen, een mooi verhaaltje van bloemen en
edelsteenen en vogels, van een jongen prins en een klein prinsesje...Want
3
meer is er niet in de wereld, dan een sprookje...
Het sprookje van Amor en Psyche, dat ons overgeleverd is door Apuleius in zijn
avonturenroman De gouden ezel, heeft vanaf de eerste eeuw na Christus tot heden
menig kunstenaar geïnspireerd. Voor een overzicht daarvan verwijs ik hier naar
4
Van Achilles tot Zeus van Moormann & Uitterhoeve. Ook in Couperus' tijd genoot
het verhaal in artistieke kringen een grote bekendheid. In 1882 verscheen de
Nederlandse vertaling van Robert Hamerlings Amor und Psyche met een inleiding
5
van Carel Vosmaer, en de dichter-classicus Hein Boeken liet in 1901 een vertaling
6
van Apuleius' verhaal verschijnen. César Franck componeerde in 1888 zijn
7
symfonisch gedicht Psyché; Bouguereau schilderde in 1899 zijn Cupido en Psyche.
De Friese beeldhouwer Pier Pander, bevriend met Couperus, heeft vermoedelijk
rond 1910
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een beeld Psyche vervaardigd, dat door de Haagse auteur zeer bewonderd werd.
In het oeuvre van Couperus vinden we allereerst een gedicht Eroos en Psuche
9
10
(1884), dat opnieuw gepubliceerd werd in Orchideeën (1895). In Eline Vere (1889)
11
en in Langs lijnen van geleidelijkheid (1900) hebben de hoofdpersonen het beeldje
Amor en Psyche naar Canova op hun Haagse kamer staan, wat opvallend is, omdat
het erotische gehalte van deze groep bepaald hoger is dan men in de gegoede
burgerlijke kringen rond 1900 verwachten zou.
Couperus' Psyche is een sprookje dat aanzienlijk ingewikkelder is dan uit de
literatuur tot nog toe naar voren komt. De analyse ervan leert dat filosofische
denkbeelden van Plato en Plotinus eraan ten grondslag liggen. Verhelderend voor
het inzicht in de betekenis van Psyche is bovendien een vergelijking met het sprookje
van de jonge hertog in Metamorfoze.

Het ontstaan van Psyche
‘Ik ben druk bezig aan het schrijven van een symboliek sprookje: Psyche, dat heel
aardig wordt. Het zoû zeer geschikt zijn om door onze symbolieke jongere artisten
geïllustreerd te worden...’, aldus Couperus in een brief aan zijn uitgever Veen,
12
geschreven op 4 oktober 1897 in Pension Mehring te Dresden. Ruim een maand
later kan hij al berichten: ‘Psyche is af, en komt in Januari in de Gids. Wil ik Toorop
13
er eens over schrijven? Het leent zich geheel en al tot illustraties.’ Dit heeft
Couperus inderdaad gedaan: ‘Veen sprak u reeds over Psyche, en ook ik neem de
vrijheid Uw aandacht te vestigen op mijn sprookje, dat in Januari in de Gids verschijnt.
Het zoû me een groote vreugde zijn zoo U er motief ter illustratie in vond, en zoo
wij er samen een mooi boek van konden maken. Terwijl ik er aan schreef, heb ik
dikwijls aan U gedacht, en ik geloof bijna zeker, dat U er iets in vinden zal. [...] Mag
14
ik hopen, dat U mij eens schrijft als U Psyche gelezen heeft?’ Van illustraties is
het echter niet gekomen. Wel heeft Toorop de band ontworpen voor de eerste druk
van Psyche, dat in november 1898 verscheen. In Toorops onmiskenbare stijl zien
15
we Psyche op de rug van de Chimera.
Couperus kreeg volgens eigen zeggen naar aanleiding van de publicatie van
Psyche in de Gids brieven van lezers. ‘Ik krijg vele brieven over Psyche en het
schijnt al veel succes te hebben. Het is ook een aardig, frisch dingetje: de menschen
16
moeten het nu alleen niet al te diep opvatten; zoo diep is het heelemaal niet...’ Een
weinig verhelderende opmerking zolang we niet weten wat Couperus onder ‘diep’
verstond. Wat voor hem ‘niet diep’ is, kan dat voor een ander heel goed wel zijn.
Naar mijn mening is het met Psyche niet anders dan met veel andere werken van
Couperus: ogenschijnlijk een oppervlakkig, maar onderhoudend verhaal, maar bij
nader toezien vol toespelingen op bestaande filosofieën.

Inhoud
Psyche heeft een vader en twee vreemde zusters, Emeralda en Astra, die het
verlangen naar respectievelijk macht en wetenschap representeren, en een voedster
die de
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dag doorbrengt aan een spinnewiel. Psyche woont in een kasteel dat ‘oprees tot
de hoogste starren, en daalde tot in de diepste middenpuntnaven der aarde.’ (7).
Vanaf het kasteel heeft zij uitzicht op eindeloze kimmen in de verte. Dichterbij ziet
zij steden met onder meer ‘minaretten en dommen, koepels en spitsen’ (8).
Het meest wonderlijke aan Psyche zijn haar vlinderachtige vleugeltjes. Waarvoor
heeft zij die? Erg functioneel zijn zij voor haar niet, want Psyche kan er niet mee
vliegen, iets wat zij wel heel graag zou willen. Haar oude vader is de koning van het
Rijk van Verleden. Van alle dochters bemint hij Psyche het meest. Hij wil haar
beschermen tegen de boze wereld buiten het kasteel. Maar voordat Psyches drang
om te dwalen en te zoeken zo groot wordt dat zij het kasteel verlaat op het door
haar zeer beminde, gevleugelde paard Chimera, dat regelmatig op het kasteel landt,
17
komt Prins Eros op bezoek.
Eros, de jonge Vorst van het Heden, uit de wens een van de dochters van de
koning te mogen huwen. Emeralda en Astra stellen hun eisen. Emeralda wenst zich
de edele Steen der Oppermacht, dat elders in het boek wordt aangeduid als de
‘Steen der Wijzen’ (81). Astra heeft een wetenschappelijker wens: zou Prins Eros
kans zien haar telescoop zo te verlengen, dat zij daarmee ‘tot aan het laatste
zonnestelsel, tot in de Mystieke Roos, tot in de Godheid zelve’ (25) kan doordringen?
Psyche is te verlegen om haar wens duidelijk naar voren te brengen. Zij zou willen,
dat hij voor haar de Chimera vangt en dat hij haar macht geeft over het paard ‘om
te vliegen door het luchtruim, zoo het mij goed dunkt.’ (26) Maar zij durft dat niet
tegen hem te zeggen. Zij is duidelijk nog niet aan een levenspartner toe en zoekt
huilend bescherming bij haar vader. Zolang haar vader leeft, wil Psyche niet bij hem
weg, ook al maakt zij met de Chimera steeds langere tochten, tijdens welke zij
eilanden van opaal en zeeën van licht waarneemt, die echter verdwijnen als zij
dichterbij komen (30). Maar als haar vader gestorven is, voert hij haar mee door het
luchtruim en na een lange tocht zet hij haar af in een oase in de woestijn. Zo begint
Psyches leven buiten het kasteel in eenzaamheid.
Huilend loopt Psyche door de nachtelijke woestijn. Haar tranen vormen meertjes
18
en die meertjes vormen een beek. Zo komt zij bij de Sfinx, aan wie zij vraagt: ‘Open
uw steenen lippen. Spreek. Zeg mij het raadsel des levens.’ (41) Maar de Sfinx
zwijgt. Tussen de poten van de sfinx slaapt zij in en wordt de volgende dag gevonden
door Prins Eros, die de door haar tranen gevormde beek gevolgd is. Zij gaat met
hem mee, in ‘een stralend gouden kar, door twee blazende griffioenen getrokken’
(46), maar niet dan nadat hij haar geprofeteerd heeft dat uit smart het geluk wordt,
niet in het Heden, maar in de Toekomst, een rijk waar haar vader ook over sprak
(24). Zij begrijpt dat niet. Hoe dan ook, zij wordt koningin van het Rijk van het Heden.
In de paradijselijke tuin van het Heden heerst volmaakte harmonie. Prins Eros
heeft duidelijk een heel hoog idee van Liefde: ‘In liefde is het zoet te geven en te
lijden. Liefde is geven, en liefde is lijden...’ (49) Hij geeft haar een kroon van parels,
gemaakt van haar tranen in de woestijn. Is dit het geluk? vraagt Psyche zich af (50).
Alles gaat goed tot op een dag de Sater de wereld van het Heden binnendringt. Hij
maakt deel uit van het gevolg van Prins Bacchus. ‘Hij floot een walsje en danste
voor haar in het rond op de maat van zijn trippelmuziek.’ (55) Aan zijn verleidingen
weet zij eerst weerstand te bieden, maar geleidelijk raakt zij in zijn ban en gaat met
hem
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mee. Zij begrijpt dat zij Eros veel verdriet doet, maar zij kan niet anders. Zij voelt
dat zij mee moet. Eros begrijpt dat en vergeeft haar. Hij spreekt de bede uit dat zij
het geluk eens mag vinden, desnoods ‘in de Toekomst’. Hij sterft en het Rijk van
het Heden wordt door Emeralda ingelijfd (64).
Het is herfst als Psyche met het gevolg van Prins Bacchus rondtrekt. Maar de
aardigheid is er gauw af: haar lichaam en ziel gloeien. Het water dat de nimfen over
haar uitgooien koelt wel haar leden, maar niet haar ziel. Zij huilt geen parels meer,
maar robijn of topaas (68). Haar ziel brandt van wroeging (69). Zij verlangt weer
naar Eros: ‘Hare wroeging-verschroeide ziel smachtte naar den balsem van zijn
liefde in den koepel van kristal, naar de klanken van zijn lier, naar de teedere woorden
in den tuin van het Heden.’ (69) Zij keert terug bij de tuin van het Heden, maar deze
is een ruïne geworden. En zij begrijpt dat Eros dood is. ‘Zij had hem vermoord!’ (70)
Door een sater laat zij zich haar vleugels afknippen en voegt zich weer bij het
gezelschap van Bacchus.
Na vele jaren komt Psyche bij een kluizenaar, die denkt dat zij Satan is. Hij ziet
dat zij robijnen weent en trekt daaruit de conclusie dat haar ziel ‘scharlaken van
zonde’ is. (75) Hij geeft haar een mantel en ‘als een pelgrim nu in haar boetekleed’
(75-76) gaat zij naar het kasteel terug, naar Emeralda, die nu één groot juweel
geworden is. Astra is door het getuur door haar telescoop blind geworden. Psyche
vraagt Emeralda haar, zondares, een boete op te leggen. En dat doet zij: ‘Zoek het
Juweel van Mysterie, Steen der Wijzen, Schenker van hoogste Almacht; zoek het
mystiek Kleinood, waarvan stralen gaan tot de eeuwigheid toe, en doordringen tot
in de Godheid.’ (81) De volgende dag verschijnt haar de Chimera weer. Deze spoort
haar aan in de Hel af te dalen en het Juweel te zoeken. Psyche voelt hoop (88). Zij
gaat de Onderwereld in en komt na een barre tocht, waarin zij voortdurend te horen
krijgt dat de Steen der Wijzen ijdelheid is, uiteindelijk in ‘aanbiddelijke
louteringsvlammen’ (95). Zij komt geheel gelouterd uit de Onderwereld en van
blijdschap huilt zij...een parel (96). Zij komt bij de hoofdstad van het Rijk van het
Verleden op de dag van de Triomtocht van de Vorstin, een nogal bloederig feest,
waarbij Emeralda over de lichamen van haar onderdanen heenrijdt. Als Emeralda
Psyche ziet, vraagt zij waar de Steen der Wijzen is. Psyche moet haar vertellen,
dat die Steen niet bestaat. Dan verplettert Emeralda ook haar met haar wagen.
Psyche sterft, maar voelt zich tegelijk herleven. Emeralda rijdt zich vervolgens te
pletter tegen de Sfinx. De Chimera verschijnt Psyche nogmaals en voert haar naar
het Rijk van de Toekomst, waar haar vader en Eros haar verwelkomen. Van daaruit
zien zij het Rijk van Verleden in verval. Astra kan weer zien en ziet het Rijk van de
Toekomst. Dan sterft zij.

Bestaande interpretaties
19

20

21

Van Tricht , Van der Paardt en Bastet gaan er zonder meer van uit, dat Psyche
autobiografisch geïnterpreteerd moet worden. Van der Paardt, verwijzend naar Van
Tricht, schrijft:
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er is weinig verbeelding voor nodig om in te zien dat Psyche, de jongste
prinses van het Rijk van het Verleden, een projectie van Couperus zelf
is [...]: ook hij heeft willen ontsnappen aan dat rijk, waar geld en macht
hoog in het vaandel geschreven stonden, en deugde evenmin voor de
wetenschap. De vleugeltjes van Psyche zijn die van een dichter die
hunkert naar de inspiratie, de jonge Louis dus.
Zou dat nu de diepere strekking van het verhaal zijn, vraagt men zich onwillekeurig
af. Is dat nu alles? Ondanks Van der Paardts bewering is er naar mijn gevoel een
behoorlijke dosis verbeelding voor nodig om het verhaal op deze wijze te
interpreteren. Gaat dit sprookje werkelijk over een dichterziel, in het bijzonder die
van Louis Couperus, die hunkert naar inspiratie? Als dat zo was, dan zou men toch
ook verwachten dat Psyche gedichten zou schrijven of belangstelling zou tonen
voor poëzie of proza. Maar niets van dat al. Nergens in de tekst worden toespelingen
gemaakt op poëticale problemen. Bovendien blijven in deze autobiografische
interpretatie tal van tekstelementen onverklaard. Waarom een tocht door de
onderwereld, waarom sterft Psyche? Waarom maakt zij na haar dood een
hemelvaart? Hoe zou men die passages autobiografisch kunnen interpreteren?
Anderen hebben naar mijn smaak serieuzer naar de tekst gekeken. Van
22
23
24
Deventer , Fournier en Cram-Magré , om een paar interpretatoren te noemen,
hebben enkele heel goede opmerkingen over Couperus' sprookje gemaakt. Alle
drie wijzen zij op het wijsgerige karakter van het sprookje en de laatste twee auteurs
wijzen op Plato als bron. Cram-Magré maakt bovendien aannemelijk, dat het sprookje
te verdelen is in drie delen van ieder negen hoofdstukken. Popma citeert met
instemming Couperus' tijdgenoot Wolfgang, die in de Nederlandsche Spectator
opmerkt: ‘Psyche is de algemeen-menschelijke ziel, de zwerft en doolt, die vliegen
wil en niet vliegen kan met haar vleugeltjes, te licht voor omhoogheffing van het
stoffelijk lijf.’ Popma zelf wijst terecht op semi-gnostische invloeden, maakt af en
toe een goede opmerking, maar komt al bij al toch niet tot een interpretatie van het
25
verhaal.

Apuleius' De gouden ezel
Wie Couperus' Psyche vergelijkt met het verhaal van Amor en Psyche zoals dat
26
voorkomt in De gouden ezel van Apuleius ziet naast overeenkomsten grote
verschillen. Een zeer wezenlijk verschil tussen Apuleius' Psyche en die van Couperus
is, dat de heldin van de Haagse meester geen moeder heeft, althans zij wordt
nergens vermeld. Verder speelt in Apuleius' verhaal Venus een belangrijke rol, bij
Couperus in het geheel niet. Eros is bij Apuleius de god Eros, bij Couperus een
prins die afstamt van de god Eros, zoals het gezin van Couperus' Psyche afstamt
van de echte Psyche. Een opvallend verschil is verder, dat Couperus' Psyche
gevleugeld is en die van Apuleius niet. En natuurlijk: Couperus heeft in zijn verhaal
een aantal figuren toegevoegd die in dat van Apuleius geheel ontbreken: de Chimera,
de Sfinx en als laatste, maar zeker niet als onbelangrijkste, prins Bacchus en zijn
gevolg. Bovendien speelt de vader van Couperus' Psyche een aanzienlijk belangrijker
rol dan de vader van Apuleius' Psyche.
Couperus' Psyche speelt in de Middeleeuwen, wat we niet alleen kunnen opmaken
uit de pages, schildknapen, jonkvrouwen en hellebaardiers die het kasteel bevolken
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(11), maar ook uit de ‘witten wapenrok over zilveren maliënhemd’, de kleding van
prins Eros (22), en de ‘Romaansche gewelven’ (33) waarvan sprake is bij de
begrafenis van de koning. In overeenstemming met deze middeleeuwse ambiance
bidden de priesters in het Latijn en zingen de zusters een Latijnse litanie. Er is dus
geen sprake van, dat Couperus' Psyche zich in de oudheid afspeelt, zoals beweerd
27
wordt door Albert Helman.
Naast deze verschillen zijn er ook overeenkomsten. Het verhaalstramien heeft
Couperus intact gelaten. Psyche, het jongste koningskind, wordt door Eros bemind,
maar zij verspeelt zijn liefde. Als boete moet zij een opdracht vervullen, waarna zij
vergoddelijkt wordt en opnieuw met Eros verenigd wordt, zij het dat Couperus'
Psyche eerst moet sterven (prins Eros is haar in de dood voorafgegaan), terwijl
28
Apuleius' heldin levend naar de Olympus zweeft. Bovendien krijgen beide Psyches
de opdracht in de onderwereld af te dalen.
Dit korte overzicht is voldoende om te concluderen, dat Couperus een verhaal
heeft geschreven dat aanzienlijk afwijkt van dat van Apuleius, en de vraag rijst
natuurlijk waarom hij dat zo gedaan heeft. Wat is het thema van zijn Psyche? Waar
gaat het nu eigenlijk om? Een goede interpretatie van het verhaal moet uiteraard
op alle te stellen vragen een antwoord geven, dus ook op de vraag waarom Psyche
geen moeder heeft, waarom zij in het begin in een kasteel zit bij haar vader, en daar
weg wil, waarom zij vleugels heeft, die verliest en uiteindelijk, dat wil zeggen na
haar dood, weer terugkrijgt.

Een nieuwe interpretatie
Het gezin waarin Couperus' Psyche is opgegroeid, behoort tot de vreemdste van
de hele wereldliteratuur. Het bestaat uit een vader en uit drie dochters die zo
verschillend zijn, dat geen erfelijkheidsdeskundige zal kunnen verklaren hoe een
vader aan zulke verschillende dochters komt. De oudste, Emeralda, draagt kleding
vol juwelen en edelstenen. Maar goed, zij is dan ook prinses. Zij heeft echter ook
ogen van juweel: ‘twee prachtige groene smaragden, waarin een zwarte karbonkel
was de pupil.’ (11) En het toppunt: haar hart is geslepen uit éen enkele reuzerobijn.
Dit laatste is in het begin van het verhaal nog een gerucht (11), maar blijkt later waar
te zijn (100). Zij wil maar één ding: Macht. Om de Oppermacht te bereiken zou zij
graag in het bezit komen van de ‘edele Steen der Oppermacht’ (24).
De tweede dochter is Astra en zij draagt ‘een levende star op het hoofd’. Zij is
geleerd, geleerder dan wie ook in het Rijk van Verleden. Ze tuurt door ‘een
mijlenlangen telescoop’ met als doel eens door alle sferen heen in de Mystieke
Roos, in de Godheid zelve te schouwen. Zij, het Verstand, zou gaarne Alwetend
zijn.
En dan Psyche. Bernard Reith, illustrator van de zevende druk van Psyche (1927)
heeft haar vereeuwigd als een mooi, jong meisje met lange haren, hemelse ogen,
een ideaal figuurtje en twee grote vlindervleugels aan haar rug. Zij gaat altijd naakt
door het kasteel, maar niemand die daarvan opkijkt. ‘Ziel’ zouden we haar in het
Nederlands noemen, of ‘Vlinder’; het Griekse Psuchè staat beide vertalingen toe.
Haar leven is het onderwerp van Couperus' sprookje.
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Ten slotte de vader van deze zusters. Hij blijkt niet zomaar een ‘menselijke’ vader.
In de eerste plaats is hij zeer oud, ‘Wel honderd jaren’ (12), en bezit hij een
indrukwekkende baard (‘zijn baard hing tot zijn gordel af’ (12)). Maar wat echt
frappeert is zijn helderziendheid ten aanzien van zijn dochters levensloop:
- Zal je altijd bij me blijven, kleine Psyche? Veilig ben je hier, niet waar,
en de wereld is zoo groot, de wereld is zoo boos. De wereld is vol
verlokking en raadsel. Er zweven door de luchten gevleugelde paarden;
er hurken in woestijnen reusachtige sfinxen; er zwerven door de bosschen
duivelachtige faunen...Er worden in de wereld tranen geweend, die beken
vormen, en in de wereld verschenkt men zijn edelste recht voor het laagste
genot...Blijf bij mij Psyche, dwaal nooit te ver af, want onder ons slot gloeit
de Onderwereld...! En het leven is als een vorstin, een wreede vorstin
met een hart van steen...
- Van edelsteen, als Emeralda, dacht Psyche stil.
- Die vaart in triomftocht met jubelkar over het teêrste en liefste heen, en
drukt het morsdood in de diepe vorens van modder...O, Psyche, kleine
Psyche, beloof me, blijf altijd hier in dit hoog en veilig slot: blijf altijd bij je
vader! (13-14)
Behalve alwetend ten aanzien van de levensloop van Psyche, van de menselijke
ziel, is Psyches vader ‘almachtig’ (13, 22) en is hij, met prins Eros, de enige die op
de hoogte is van het bestaan van het Rijk van de Toekomst, het Rijk dat men, zo
blijkt aan het einde van het sprookje, binnenzweeft na de lichamelijke dood.
Bovendien weet hij dat het heelal eindeloos is (25). Dit alles maakt hem tot meer
dan een gewone, menselijke koning: hij heeft onmiskenbaar ‘hogere’ eigenschappen,
waarvan almachtigheid en alwetendheid, door Emeralda en Astra zo vurig begeerd,
heel belangrijk zijn.
Maar het allermysterieuste aan de man -geen recensent of wetenschapper heeft
daar overigens ooit een woord aan gewaagd- dat is toch wel het feit dat hij überhaupt
een nageslacht heeft. Van een koningin is in het verhaal namelijk nergens sprake,
ook niet bij zijn begrafenis. De ‘schrijn’ van de koning wordt dan gelegd naast die
van ‘des konings vader’ (33), maar van een schrijn van ‘des konings vrouw’ wordt
niet gerept. Is Couperus haar vergeten? Dat lijkt bijna onmogelijk, al was het alleen
maar omdat Apuleius' sprookje, hoe anders ook, in dit opzicht aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat: ‘Erant in quadam civitate rex et regina: hi tres numero
filias forma conspicuas habuere [et cetera]’: ‘er waren eens in een stad een koning
29
en een koningin; zij hadden drie dochters, schoon van uiterlijk.’ Op talloze plaatsen
had Couperus even kunnen meedelen, dat de koningin overleden was of om welke
reden dan ook man en kinderen in de steek had gelaten. Maar niets van dat al: ze
is er gewoon niet.
Dat betekent dat er in dit sprookjesachtige eenoudergezin van een andere
kindvaderverhouding sprake is dan in soortgelijke gezinnen in de ‘echte’
werkelijkheid. De menselijke ziel, Psyche, heeft wel een vader, maar deze heeft
haar niet bij een vrouw verwekt. De gedachte komt natuurlijk op, dat de oude koning
een soort godheid is. De dochters zijn dan niet zozeer door hem op biologische
wijze voortgebracht, als wel door hem geschapen. Zij zijn afsplitsingen van zijn
drievoudig wezen: Emeralda heeft uitsluitend zijn macht geërfd, zij is de
representante van dat deel van de mens dat op macht en materie belust is; Astra
bezit alleen zijn verstand en zij is de mens voor zover deze door meten en cijfers
tracht door te dringen in het mysterie van het leven; de kleine Psyche ten slotte
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Met deze hypothese -de vader als scheppende godheid- lijkt in strijd te zijn het feit
dat hij, althans als vorst van het Rijk van Verleden, sterft. Aan het eind van het
verhaal, als al zijn profetieën zijn uitgekomen, wacht hij Psyche op in het Rijk van
de Toekomst als ‘schim van majesteit’ (107, 108). Voorlopig ga ik ervan uit, dat
Psyches vader, zoals vaker koningen in sprookjes, een personage is met
eigenschappen die een godheid niet zouden misstaan. Dat hij en zijn kinderen van
goddelijke afkomst zijn, wordt met zoveel woorden door hem gezegd:
- Edele prins, sprak de koning. Je bent arm, maar van hooge geboorte
en goddelijken oorsprong: hooger en goddelijker dan wij. Je stamt van
god Eros af; wij van zijn geliefde, Psyche. De geschiedenis der goden is
te lezen in de geschiedrollen van ons rijk. (23)
Het gaat hier duidelijk om de afkomst van de koning en zijn dochters. De koning
lijkt terecht te zeggen, dat prins Eros van goddelijker afkomst is dan hij en zijn
dochters. De oer-Psyche, die van Apuleius, was van oorsprong namelijk een gewoon
meisje en werd pas na vele beproevingen door haar huwelijk met Eros goddelijk.
Hoe dit ook zij, de koning moet een vergissing maken: de Couperiaanse Eros en
Psyche moeten beiden de Apuleïsche Eros en Psyche als voorouders gehad hebben.
Als de Couperiaanse Psyche alleen van de Apuleïsche Psyche af zou stammen,
dan zou dat betekenen, dat nog iemand anders bij deze Psyche nageslacht verwekt
zou hebben, en daarvan vinden wij nergens enige vermelding. Het kan zijn dat het
vreemd gaan van de Apuleïsche Psyche vermeld wordt in de geschiedrollen die de
koning in Couperus' Psyche bestudeert, in de boeken die ik over de romance van
Eros en Psyche gelezen heb, wordt geen melding gemaakt van een andere minnaar
dan de god Eros.
Dit allegorische verhaal is een sprookje over de menselijke ziel. Deze wordt
voorgesteld als een meisje, later vrouw, met vleugeltjes. Deze worden nauwkeurig
beschreven:
En zij klepte met hare wiekjes, zwak. Het waren, aan hare schoudertjes
teêr, twee wiekjes als van een heel groote kapel, doorschijnende vlies,
karmozijn bestuifd en zachtgeel, azuurtjes en rozig geaderd, waar ze
vasthechteden aan haar rug, en op ieder wiekje gloeiden twee oogen,
zooals op den staart van een pauw, maar fijner van kleur, en schitterend
als gestampte juweel: gestampte saffier en smaragd op fluweel, en het
fluweelen oog viermalen gezet in het schitterstof van de wiekjes.’ (9,
cursief van mij, MK)
In deze beschrijving is de opmerking ‘als van een heel groote kapel’ van groot
belang, omdat zij een verband legt tussen beide betekenissen van het Griekse
woord psuchè: ‘ziel’ én ‘vlinder’. Psyche kan met deze vlindervleugels niet vliegen,
maar zij heeft wel een sterke innerlijke drang om dat te doen: ‘O, hoe zij verlangde
te dwalen, te zoeken, te vliegen...Te vliegen, o te vliegen, te vliegen als de musschen,
de duiven, de arenden...!’ (8-9) Dit is haar noodlot: te dwalen, te zoeken. Daardoor
kan zij in deze wereld niet gelukkig worden. Ook niet bij de harmonieuze prins Eros,
want de drang om te dwalen en te zoeken blijft.
Psyche, de menselijke ziel, komt voortdurend voor de vraag te staan wat haar
doel, haar taak is. Het eerst stelt de Chimera die vraag: ‘Wat is je eigen doel, kleine
Psyche? Waarvoor ben je zelve? Waarvoor zijn de bloemen, de menschen, de
starren? Wie weet het?’ (18) Als haar vader gestorven is, vraagt zij een spin waar
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midden van haar web. Alles is als het is, alles wordt als het wordt, geschiedt als het
geschiedt, alles vergaat tot stof; [...] Poog niet te ontvluchten: dat is ijdelheid: onderga
je lot.’ (34-35) Maar daar heeft Psyche niet veel zin in: ‘Maar ik leef, ik ben jong, ik
verlang, ik heb lief, en ik kan mij niet begraven in stof...(35) Ze begrijpt spoedig, dat
ieder een eigen lot heeft: de Chimera moet zweven, de spin haar web weven, en
Emeralda moet over stof heersen, ‘alles is als het is’. (37) Ervaart zij deze
noodlottigheid vóór haar wereldse ervaringen als troosteloos, tijdens haar hemelvaart
denkt zij daar anders over: ‘Ik ben wel heel zondig geweest? Maar ik was, die ik zijn
moest! Is het goed te zijn, die je zijn moet? Ik weet niet, Chimera, ik heb aan geen
30
goed en geen slecht gedacht: ik was maar, die ik was.’ (106)
Kortom: de menselijke ziel moet haar van tevoren vastgelegde lot - zoeken,
dwalen, zondigen, boete doen - volbrengen, om het hemelse geluk deelachtig te
worden. Op aarde is het geluk voor de menselijke ziel niet te vinden. Haar vleugels
blijken pas na de dood, na zonder lichaam herboren te zijn, hun zin te krijgen.
De noodlotsgedachte wordt verder ondersteund door het feit dat Psyches vader
tot in details weet wat haar in de wereld te wachten zal staan (13-14). Daardoor
weet de lezer, aan het eind gekomen, dat haar lot voorbeschikt was. Dat haar
voedster als een menselijke spin, als een ware schikgodin voorgesteld wordt (10),
werkend aan een spinnewiel, past in dit noodlotsmotief.
Ook al kan zij in deze wereld niet gelukkig worden, toch wordt de ziel een blik gegund
op het volmaakte. Als Psyche in het begin van het verhaal vanaf het kasteel in de
verte kijkt, ziet zij het land dat later het Rijk van de Toekomst blijkt te zijn:
Nog verder, verteederden horizonnen in melkblank en opaal gedroom,
geen lijn meer, maar tint alleen, weêrschijn van laatsten zonneglans,
verheveling of er meren spiegelden, eilanden rezen laag aan de lucht,
luchtparadijzen, waterstrepen van hemelzee, oceanen van ether en
lichttrillende niets...(8)
Daarnaar gaat haar verlangen uit: ‘O, hoe ze verlangde te gaan, verder dan het
slot, te gaan naar de weiden, de wouden, de steden, te gaan naar de spiegelende
meren, opalen eilanden, oceanen van ether, en dan naar dat verre, verre niets, dat
zoo trilde als een bleek, bleek licht...’ (8; zie ook 14, 15). En op de rug van de
Chimera ziet zij deze schoonheid weer, maar als zij dichterbij gekomen zijn, is zij
verdwenen (30, 31); die schoonheid is dan wel voorstelbaar, maar nog niet
bereikbaar. Tijdens haar hemelvaart ziet Psyche deze schone streken nog eens,
maar nu echt, nu verdwijnen ze niet meer:
Hoe licht, hoe lucht! Wat daagt daar aan de kimmen? Of zijn het geen
kimmen? Opalen eilanden aan luchtoceanen...O, Chimera!!! Ik zie
purperen stranden aanrimpelen van heel ver, en een goudene zee schuimt
er om...Dat hebben we éens nog gezien, maar niet zoo! Want vroeger
was het begoocheling en nu...! De stranden worden duidelijker, de gouden
zee zie ik golven...Chimera! Wat is dat land? Is dat de regenboog? Is dat
het land van geluk en ben je er koning?
-Neen, Psyche, ik ben geen koning, en dat Land...
-En dat Land...?
-Is...het Rijk van de Toekomst! (106-107)
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Blijkbaar is het dus zo, dat Psyche, vanaf het kasteel en op de rug van de Chimera
zicht heeft op de schoonheid van wat later het Rijk van de Toekomst zal zijn. Ik kom
hierop terug bij de bespreking van het filosofische werk dat Couperus zeker voor
Psyche in het achterhoofd heeft gehad: Plato's Phaedros.

Het kasteel
Kastelen spelen in sprookjes een belangrijke rol; ook in Psyche. In wat voor kasteel
leeft deze koning met zijn drie dochters? Het meest opvallende eraan is de ligging,
namelijk letterlijk tussen hemel en aarde.
Over de hooge torens streek soms een waas van wolkfloers heen, maar
onder bruiste een vloed, die zich stortte wanhopig als waterval in een
afgrond van peillooze duizeling. Zoo scheen het of het kasteel oprees tot
de hoogste starren, en daalde tot in de diepste middenpuntnaven der
aarde.
Onder het slot gloeit de Onderwereld (14), terwijl vanaf de tinnen in de verte de
‘spiegelende meren, opalen eilanden, oceanen van ether’ en ‘een bleek, bleek licht’
(8) zichtbaar is, een heerlijk oord waarvan wij lezers nu weten dat dit het Rijk van
de Toekomst is.
Het kasteel van het Rijk van Verleden verbeeldt in deze fase van de roman de
plaats waar de menselijke ziel verkeert voordat zij de wereld ingaat. ‘Zoû zij ooit
nog de poorten uit kunnen gaan?’ vraagt Psyche zich af. (8) Hoeveel bescherming
het kasteel ook geeft en hoeveel zij ook van haar vader houdt, de ziel wil de wereld
in, wil zoeken en dwalen, wil ondervinden. Wat zij moet ondervinden, is in dit kasteel,
dus voordat zij de wereld intrekt, door haar voedster, als een schikgodin aan het
spinnewiel, vastgelegd.

Phaedros
31

In Plato's dialoog Phaedros, over liefde, schoonheid en retorica, vertelt Socrates
wat het wezen van de menselijke ziel is. Die ziel is onsterfelijk en is gevleugeld; zij
trekt met de goden door de hemelse sferen en kan dan de absolute schoonheid der
Ideeën aanschouwen. De ziel bestaat echter uit twee delen: het goede deel streeft
naar het hogere en wil de werkelijkheid der Ideeën aanschouwen, het slechte deel
wordt door de zinnen beheerst en neigt naar het aardse. Socrates gebruikt het beeld
van een gevleugelde wagen die door een wagenmenner bestuurd wordt. Voor de
wagen lopen twee paarden, waarvan de ene goed is, de andere slecht. De
wagenmenner, de menselijke rede, moet dit tegenstrijdige span in de hand zien te
houden.
De betere zielen slagen hierin en weten de wagen de hemelse regionen in te
sturen, waar zij de eeuwige, onveranderlijke Ideeën aanschouwen. Maar met veel
zielen loopt het minder goed af: zij storten ter aarde en nemen een sterfelijk lichaam
aan. Tijdens zijn verblijf op aarde bewaart de mens een herinnering aan de door
hem tijdens de rit door de hemelse sferen waargenomen schoonheid der Ideeën
en zij verlangt daarnaar terug,
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in welk streven hij overigens gedwarsboomd wordt door het slechte zielenpaard.
Het is niet moeilijk te zien, dat Couperus deze gedachten van Plato als basis voor
zijn Psyche genomen heeft. Psyche, de menselijke ziel, ziet al vanaf de tinnen van
het kasteel, dus voordat zij de wereld ingaat, de volmaakte wereld der Schoonheid
liggen, d.w.z. het Rijk van de Toekomst. Op de rug van de Chimera zweeft zij door
het hemelruim en ziet zij deze opnieuw. Zij ‘weet’ dus en zij verlangt naar deze
schoonheid: ‘Ik zoû ver door het heelal willen zoeken. Ik verlang naar het
allerschoonste.’ (18) Maar zij verlangt ook te dalen, op aarde te zijn. De Chimera
zet haar in de wereld, in een oase in de woestijn. Vanaf dat moment wordt duidelijk
zichtbaar, dat haar ziel ‘twee’ is: eerst vindt zij, even maar, de liefde van ziel tot ziel
bij prins Eros, dan de zinnelijke liefde bij prins Bacchus. Als haar zinnen uitgeraasd
zijn, voelt zij wroeging, herinnert zich de schoonheid en harmonie bij prins Eros en
verlangt daarnaar terug. Haar vader en prins Eros spreken haar toe in haar dromen:
‘ga onder de menschen, doe boete...’ (74, 77)
Dat de menselijke ziel haar vleugels kan verliezen, zoals Psyche overkomt tijdens
haar verblijf bij prins Bacchus - de sater knipt haar vleugels af -, ook daarover vinden
we in Plato's Phaedros verhelderende opmerkingen.
Ook dit is een wet van Adrastea, de Onvermijdelijke, dat iedere ziel die
als metgezel van een god iets van de waarheid heeft gezien, ongedeerd
blijft tot de volgende ommegang, en als zij dat steeds vermag te doen,
altijd voor schade wordt behoed. Maar wanneer zij, niet bij machte te
volgen, de aanschouwing [van de waarheid, van de Ideeën] gemist heeft
en door een ongeval, vervuld van vergetelheid en slechtheid, bezwaard
wordt en zo bezwaard haar vleugels verliest en ter aarde stort, dan bepaalt
32
de wet dat [et cetera]
Psyches slechtheid is, dat zij zich overgeeft aan het zinnelijke leven bij prins Bacchus
en daarvoor de Allesopofferende Liefde van ziel tot ziel van prins Eros opgeeft. Dat
dit zo beschikt is (haar vader heeft het haar voorspeld) en dat zij dus in wezen niet
anders kan, doet blijkbaar aan de zondigheid ervan niets af; de mens begrijpt zijn
zondigheid niet, maar die zonde is er wel. Die gedachte treffen we ook elders in
33
Couperus' oeuvre aan. Psyche verliest haar vleugels en wordt een mens die boete
moet doen om het verlorene weer te verwerven. Door die boetedoening moet zij ieder mens dus! - tot het inzicht komen dat de Steen die almacht geeft, niet bestaat,
dat macht, rijkdom en materie ijdelheid is. Wie tot dat inzicht wil komen, moet letterlijk
door de materie, de stof, de onderwereld heen. De ziel die inziet dat de materie
ijdelheid is, herleeft na haar dood met vleugels (102) en kan terugkeren bij haar
vader en Eros in het Land van de Toekomst, in het hemels paradijs. De Emeralda
en Astra in ons sterven, maar herleven niet.

De theologie in Psyche
In Psyche krijgt de lezer op verschillende plaatsen en via verschillende romanfiguren
een beeld van de wereld. Zo stelt de Chimera Psyche ervan op de hoogte, dat er
een God is. Hij duidt deze eerst aan met ‘De Macht’ en een paar regels verder
verklaart hij deze ‘Macht’ met het begrip ‘God’. Hierna vliegt hij weer weg (19).
Psyche en de lezer vernemen een bladzijde eerder, dat de Chimera door God door
het hemelruim
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moet zweven om mensen te vervoeren: ‘ik kan de heele menschheid torsen op mijn
rug, en ik zoû haar kunnen voeren naar de sterren achter de sterren.’ (18)
Tijdens Psyches hemelvaart gebruikt de Chimera een andere term. Hier is geen
34
sprake van ‘God’, maar van ‘Het’, ‘Het onzegbare en het Alles.’ (107) Deze term
is zeker minder christelijk en meer theosofisch. Behalve Het, is er ook een noodlot,
maar of die twee samenvallen of dat we deze als twee machten moeten zien,
waarvan de ene de andere domineert, wordt uit het verhaal niet echt duidelijk. Heel
belangrijk is dit niet; wat de lezer begrijpt, is dat het lot van de menselijke ziel vastligt.
Dit lot is blijkbaar in het kasteel vast komen te liggen. Haar vader kent Psyches
lot tot in details. Dit, gevoegd bij het feit dat deze vader geen vrouw heeft en dus
Psyche alleen heeft voortgebracht, heeft gecreëerd, doet vermoeden, zoals gezegd,
dat deze vader de schepper van Psyche is. Zijn menselijkheid moet derhalve
betwijfeld worden; een goddelijke status ligt meer voor de hand. En eigenlijk is dat
vanzelfsprekend: wie anders kan de schepper van de onsterfelijke menselijke Ziel
zijn? Psyches vader moet wellicht als een soort Demiurg beschouwd worden, een
Maker, die in Plato's dialoog Timaios omschreven staat als ‘patera kai poiètèn’,
35
vader en maker. Hij zou dan een scheppende godheid zijn, althans daarbij heel
dicht in de buurt komen en zou dan een positie tussen Het en de menselijke ziel
innemen.
Zoals gezegd, hiermee lijkt in strijd te zijn, het feit dat de vader sterft. Maar dit hoeft
niet een argument tegen te zijn. Van belang is, dat Psyches vader, de vader van de
menselijke ziel dus, uit Psyches leven verdwijnt op het moment dat hij ziet, dat de
drang om de wereld in te gaan voor Psyche onhoudbaar wordt. Zij moet uit het
kasteel weg. Het is zo bezien niet zo, dat Psyche het kasteel verlaat omdat haar
vader overleden is, maar haar vader ‘overlijdt’ omdat Psyche zo ver is, dat zij de
wereld in wil. De vader sterft als Psyche het verder zonder hem wil en moet stellen,
en wacht haar vervolgens, samen met de ook van goddelijke afkomst zijnde Eros,
in het Rijk van de Toekomst op. Van Eros kan trouwens hetzelfde gezegd worden
als van de vaderfiguur: op het moment dat Psyche veroverd is door prins Bacchus,
sterft hij. Er wordt dus een direct verband gelegd tussen de verandering in verlangen
bij Psyche en de dood van Eros (63-64). De Eros, het verlangen naar het hogere,
de opofferende liefde van ziel tot ziel, sterft als de menselijke ziel toegeeft aan de
verlokkingen van de sater en prins Bacchus. Ook het sterven van Emeralda en Astra
kan zo geïnterpreteerd worden: als Psyche tot het inzicht komt dat macht en stof
ijdelheid zijn, gaan zij ten onder.
Wie het verhaal zo leest, ziet alles op z'n plaats vallen. De menselijke ziel groeit
op in het Vaderhuis (het kasteel). Daar wordt het levenslot vastgelegd: haar voedster
zit als de schikgodin Moira aan het spinnewiel. Dat haar vader, haar schepper, haar
levensloop tot in details kent, is dus niet verwonderlijk. In de opgroeiende ziel wordt
het verlangen het kasteel uit te gaan en de wereld in te trekken, steeds heftiger. Zij
heeft haar vader niet meer nodig en deze vertrekt naar de plaats waar hij weet dat
Psyche ook weer zal komen als zij haar lot ondergaan heeft: het Rijk van de
Toekomst.
Psyche heeft twee verlangens: een verlangen naar het hogere, naar prins Eros,
en een verlangen naar het aardse, naar prins Bacchus. Pas na de periode bij prins
Bacchus begrijpt zij, dat zij bij Eros het hoge geluk in handen had. Wroeging doet
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haar besluiten boete te doen - in dromen daartoe aangezet door Eros en haar vader.
Na de boetedoening is zij gelouterd en klaar om te sterven en terug te keren naar
haar vader en Eros, die inmiddels ook ‘vergoddelijkt’ is (108) en vleugels heeft.
Dat Psyche geen moeder heeft, verbaast nu niet meer, evenmin als het feit dat
haar alwetende vader haar levensloop kent en verschillende malen ‘almachtig’
genoemd wordt. Hij en Eros zijn in wezen onsterfelijk en weten dat: beiden zijn - als
enigen - op de hoogte van het Rijk van de Toekomst.
Van alle romanfiguren is de Chimera de geheimzinnigste. Wat moet dit vliegend
paard verbeelden? Het vliegt door het luchtruim ‘van de oneindigheid naar de
oneindigheid’ (18) en het kan ‘de heele menschheid torsen’ op zijn rug (18). Het
neemt Psyche op zijn rug als zij uit het Vaderhuis wil, zet haar neer in de woestijn,
bij de Sfinx, en komt weer te voorschijn als Psyche dood is, om haar mee te nemen
naar het Rijk van de Toekomst. Wat het dier gemeen heeft met Psyche, zijn zijn
vleugels. Men zou het kunnen zien als een grote Ziel, en aangezien het zelf verklaart,
dat het de hele mensheid kan vervoeren, lijkt het gerechtvaardigd, dit vliegende
paard als de Alziel te interpreteren. Het wereldbeeld in Psyche wordt dan in hoge
mate gelijk aan dat van Metamorfoze: er is Licht (Het), een Alziel, die de menselijke
ziel afzet in de materie, een goddelijke Vader (de oude koning), een onsterfelijke
ziel (Psyche). De laatste kan alleen na een beweging neerwaarts, door het stof,
opwaarts terugkeren naar de Vader en Eros, en uiteindelijk opgaan in Het, Het Licht.
Behalve Apuleius en Plato heeft ook diens interpretator Plotinus bijgedragen aan
de totstandkoming van dit sprookje over de menselijke ziel. In zijn Enneaden lezen
wij:
Als nu de ziel is zoals ze behoort te zijn, gaat haar begeerte naar god uit
en wil ze één met hem worden, zoals een meisje met een edele liefde
verlangt naar haar edele vader. Maar wanneer ze, in de wereld van het
worden gekomen, als door de lokstem van vrijers wordt misleid, ruilt ze
haar edele liefde in voor een andere en sterfelijke liefde en wordt ze, ver
verwijderd van haar vader, overweldigd. En wanneer ze dan weer de
geweldplegingen hier is gaan haten, reinigt ze zich van het aardse en
36
reist ze weer af naar haar vader en is ze gelukkig.
Alle ingrediënten voor het Psyche-verhaal treffen we in dit korte stukje Plotinustekst
aan: de ziel als meisje, god als een edele vader, de lokstem van de vrijers die haar
overweldigen, de afkeer van de aardse liefde, de reiniging en de terugkeer bij haar
vader. De ziel daalt af in de materie, maar herkrijgt haar verlangen de weg terug te
gaan naar haar oorsprong, de Vader. Dezelfde neerwaartse en opwaartse beweging
37
zien we bij Plotinus.

Een vergelijking van Psyche met het sprookje van de jonge hertog in
Metamorfoze
38

In mijn analyse van Metamorfoze heb ik uitvoerig stilgestaan bij het sprookje van
de jonge hertog dat Aylva aan Emilie vertelt als zij aan het eind van de roman de
boekenkast inruimen. In de inleiding tot dit sprookje zegt Aylva dat de held ‘de Ziel,
die altijd was’ is. Het sprookje gaat dus over de ziel van de jonge hertog en die ziel
was er altijd.
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met Psyche. In beide verhalen is sprake van een kasteel waar de held(in) altijd
gewoond heeft voordat hij/zij de wereld in trekt. Dat kasteel ligt hoog in de bergen.
Dat kasteel staat in Psyche in het Rijk van Verleden. In Metamoforze wordt dat Rijk
niet genoemd, maar het verleden is in het kasteel nadrukkelijk aanwezig: ‘In de holle
zalen en hallen woonde vereenzaamd het grauwe verleden en het gobelin verging
39
aan den wand tot stof.’ Ook de jonge hertog lijkt alleen een vader te hebben: ‘O,
de stille kinderjaren, die hij zich heugde, zonder een glimlach, zonder de zachtheid
van vrouwe-liefkoozing, altijd onder de tucht van harde mannen, die staalden zijn
40
teedere lichaam.’ En ook deze vader, die overigens heel wat minder vriendelijk
getekend wordt dan Psyches vader, wil maar het liefst dat zijn zoon bij hem blijft en
41
niet de wereld, vol van ‘schijn, bedrog, leugen en nutteloosheid’ in gaat. Net als
Psyche kan de jonge hertog zijn verlangen de wereld in te trekken niet weerstaan.
In beide verhalen wordt nadrukkelijk het doel van het leven aan de orde gesteld.
Men kan Psyche naar mijn mening beschouwen als een veralgemenisering van
het sprookje van de jonge hertog, dat een onderdeel is van een grote roman en
toegespitst op de ontwikkeling die Aylva doormaakt. Psyche is een sprookje over
de menselijke ziel in het algemeen, het sprookje van de jonge hertog gaat over één
specifieke ziel, namelijk die van de jonge hertog.

Conclusie
Psyche, al of niet gevleugeld, is een van de populairste meisjes van het fin de siècle.
Couperus' versie van haar levensgeschiedenis is gebaseerd op Plato (vooral op
diens Phaedros dunkt mij) en Plotinus (Enneaden), wier filosofie in de negentiende
eeuw nieuw leven werd ingeblazen door onder meer Ralph Waldo Emerson en
Blavatsky's theosofie. De menselijke ziel, aanvankelijk vertoevend in het veilige huis
van haar Vader, wil leven, wil onder de mensen komen. Zij leeft een korte tijd samen
met prins Eros, de Hoge Liefde zelve, maar beseft niet hoe groot haar geluk is,
omdat zij nog nooit Leed gekend heeft.
Na de onvermijdelijke periode van zonde volgt het berouw en de boetedoening.
Zo is het leven van een mensenziel, het kan niet anders. Na de boetedoening, die
de mens het inzicht geeft dat het aardse ijdelheid is, volgt de terugkeer tot Eros, de
hoge liefde, tot de Vader en uiteindelijk tot het Licht.
Het sprookje vertoont grote gelijkenis met het verhaal van de jonge hertog in
hoofdstuk V van Metamorfoze. Maar het verschilt daarvan wezenlijk, doordat het
een algemene strekking heeft: het handelt over de algemeen-menselijke ziel, en
niet, zoals in Metamorfoze, over de ziel van één mens. Van enige autobiografie is
in Psyche geen sprake.

Adres van de auteur: Groesbeekseweg 212, NL-6523 PE Nijmegen
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Eindnoten:
* Een eerdere versie van dit artikel heeft P. Kralt van uitgebreid commentaar voorzien. Ik wil hem
daarvoor gaarne hartelijk danken.
1 Behalve Psyche, dat in dit artikel centraal staat, schreef Couperus vele sprookjes of
sprookjesachtige verhalen, zoals Fidessa (1899), Over lichtende drempels (1902) en God en
goden (1903). Als we het genre niet te strikt definiëren kunnen we ook Dionyzos (1903), Herakles
(1913), De verliefde ezel (1917) en Het zwevende schaakbord (1921) als sprookje beschouwen.
2 De citaten uit Psyche zijn afkomstig uit de Volledige Werken-uitgave (Couperus 1992). Ook voor
de andere werken van Couperus heb ik deze editie geraadpleegd.
3 Couperus 1988: 139.
4 Moormann & Uitterhoeve 1992: 230-233.
5 Bastet 1987: 203.
6 Apuleius 1984. R. van der Paardt heeft deze heruitgave van Boekens vertaling voorzien van
een inleiding waarin hij uitvoerig ingaat op de verschillende interpretaties van het verhaal.
7 Dijkstra 1986: 228.
8 Het beeld bevindt zich in het Pier Pander-museum te Leeuwarden. Zie voor een afbeelding van
dit beeld Wiersma 1966: afb. 29, Klein 1985: 26 of Hoekstra 1997: 265.
9 Het gedicht ‘Eroos en Psuche’ is verschenen in De Nederlandsche Spectator 23 (1884) nr. 6, 6
september, blz. 287. In de bundel Orchideeën (Couperus 1989a) is het te vinden op blz. 134.
10 Couperus 1987: 32.
11 Couperus 1989b: 52.
12 Bastet 1977: 133.
13 Bastet 1977: 179.
14 Deze brief werd gepubliceerd in Couperus 1963: 166-167.
15 In de symbolistische kunst zijn chimera's alom aanwezig. Zo heeft Gustave Moreau een groot
schilderij Les chimères gemaakt (Jullian 1973: 12-13) en een tekening La chimère van een
meisjesfiguur zittend op een gevleugeld paard (a.w. 219). Andere voorbeelden: Alexandre Séon,
Le désespoir de la chimère (a.w. 135), Nicholas Kalmakoff, Chimaera (a.w. 158), Luc Olivier
Merson, Pan et la chimère (a.w. 165), Armand Point, La chimère (a.w. 222), C. Rochegrosse,
Déesse et chimère (a.w. 228).
In 1889 verscheen bij Weduwe Honnon te Brussel het boek Les Chimères van Jules Destrée,
met illustraties van O. Redon, M. Danse en H. de Groux. (Les XX 1962)
16 Bastet 1977: 143.
17 Deze Couperiaanse prins Eros is niet dezelfde als de Apuleïsche god Eros. Hij stamt volgens
de verteller wel van de liefdesgod af, lijkt natuurlijk ook heel veel op wat Couperus in zijn werken
over de god Eros schrijft, maar hij is niet te identificeren met de god Eros. Aangezien Couperus'
Psyche in een middeleeuwse wereld gesitueerd is, kan men zijn prins Eros het beste beschouwen
als een zeer verre nazaat van Apuleius' god Eros. Hetzelfde kan gezegd worden van Couperus'
Psyche: zij is een zeer verre nazaat van de Psyche die beroemd geworden is door het verhaal
in Apuleius' Gouden Ezel.
18 De Sfinx is in het symbolisme hét symbool van het raadselachtige, het onkenbare wrede leven.
Félicien Rops, Charles van der Stappen, Franz von Stuck (Jullian 1973: 65), Jan Toorop (a.w.
79), Gustave Moreau (Dijkstra 1986: 329) en vele anderen hebben deze vrouwleeuwin
vereeuwigd. Fascinerend is ook Franz von Stucks De kus van de sfinx (1895), omdat hier de
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sensualiteit en wreedheid van de sfinx enerzijds en het slachtofferschap van de mens uiterst
geraffineerd zijn weergegeven (Dijkstra 1986: 327).
Van Tricht 1965: 103-104.
Van der Paardt 1982: 24.
Bastet 1987: 203-205. Deze auteur gaat in zijn autobiografische verklaringen van de tekst nog
verder dan Van der Paardt. De oude koning is natuurlijk de oude vader van Couperus, Emeralda
is ‘de tamelijk despotische John Ricus junior’, Astra ‘de andere broer Frans, die met zijn Leidse
promotie het wetenschappelijk element in de familie vormde.’ Psyche woont in een kasteel,
omdat ‘papa Couperus zijn huis wel zijn paleis [placht] te noemen’ en zij gaat in eerste instantie
niet mee met prins Eros omdat ‘in Couperus’ leven aanvankelijk voor de liefde immers nog geen
plaats [was], zijn hart ging geheel en al naar de Chimera [=volgens Bastet de Verbeelding] uit.
De woestijn is in Bastets interpretatie de crisisperiode in Parijs, want Couperus heeft in een brief
aan Marie Vlielander Hein geschreven, dat het in Parijs ‘groot, wijd, koud en eenzaam was,
“alsof Parijs de Sahara is.”’ Dan wordt Elisabeth Baud erbij gehaald als een soort reddende
engel, en met haar zou Couperus een maagdelijke vorm van liefde beoefend hebben. Dit laatste
kan men onmogelijk uit de tekst afleiden, omdat Psyche het in het sprookje ‘gewoon’ met schalkse
faunen doet. Met Elisabeth leek, volgens Bastet, een hogere, platonische, sekseloze Eros
bereikbaar.’ Met alle respect voor het vele goede dat Bastets biografie aan feitelijk materiaal te
bieden heeft, deze interpretatie kan men niet serieus nemen.
Van Deventer 1901: 43-51.
Fournier 1924.
Cram-Magré 1973.
Popma 1968: 92-104. De christelijke vooringenomenheid komt bij zijn oordeel over Psyche wel
erg nadrukkelijk naar voren: ‘Het sprookje Psyche is één stuk pruilend zelfbeklag. De mens weet
niet waarom hij vernederd wordt, hij weet niet waarom hij schuldig maakt, en hij weet niet of zijn
schuld wel schùld is.’ (a.w. 97) Dat dit niet-weten juist de kern is van Couperus' levensgevoel,
is Popma blijkbaar ontgaan.
Ook Cram-Magré (1973: 80) beschouwt Psyche als zinnebeeld van de algemeen-menselijke
ziel: ‘Naar mijn mening is Psyche in de eerste plaats het sprookje van de mens van alle tijden.’
Stefan van den Broeck zorgde voor een uitstekende, eigentijdse vertaling van deze klassieke
roman (Apuleius 1988). In de Loeb Classical Library verscheen een wetenschappelijke editie
met een vertaling in het Engels (Apuleius 1977).
Helman 1952: 50. Helmans beweringen over Couperus zijn nogal oppervlakkig en soms onjuist.
Zo noemt hij de verhalenbundel Over lichtende drempels ‘een onbezonken roman’.
Met dank aan P. Kralt, die mij op dit verhaalstramien gewezen heeft.
Zie Apuleius 1977: 184.
Eenzelfde gedachte - de mens heeft een van tevoren vastgelegde taak en die moet volbracht
worden - vinden we aan het einde van Couperus' tweede sprookje Fidessa: ‘Het was, als het
zijn moest, en het was dus wel goed, Sans-Joye....- Wat is, is dat goed? - Zoû het dan wel slecht
kunnen wezen?’ (Couperus 1992b: 65). Sans-Joyes taak was te vechten, Fidessa's taak was
hem trouw te zijn. Die taak hebben zij volbracht en dus was het goed.
Plato 1988.
Plato 1988: 35.
‘Wat Zònde is weet niemand.’ heeft de jonge Helegabalus van de magiër Hydaspes geleerd
(Couperus 1993: 29). En in God en goden staat bijvoorbeeld Helia voor hetzelfde raadsel: ‘O,
vlammen, o zuivere vlammen...waarom, wáarom wordt Helios [=haar zoon] in zonde geboren!
Waarom is mijn zoon van zon een zoon van zonde, o zuivere vlammen, zonde, die ziedt, ziedelt,
zwaddert rondom òns heen, rondom zijne geboorte, als uit muilen van helledraken!’ Couperus
(1989c: 46).
‘Het’ (of Dat of Het Geheim) komt in dezelfde betekenis in het hele oeuvre van Couperus voor,
bijvoorbeeld in Extaze, De stille kracht, God en goden, Van oude menschen, De berg van licht
en Herakles.
Plato 1965.
Plotinus 1984: 880.
Sinnige 1994: 5. ‘Tegenover deze afdaling uit de oorspronkelijke eenheid en perfectie staat in
het universum een beweging van terugkeer. Alle wezens trachten tot hun oorsprong terug te
keren, hetgeen betekent dat zij streven naar een hogere graad van zijn en eenheid.’
Klein 1994.
Couperus 1988: 249.
Couperus 1988: 249.
Couperus 1988: 249.
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Ann Marynissen
Van -(t)ke naar -(t)je
De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix
-(t)je
Abstract - This article deals with the historical development and distribution of the
Dutch diminutive ending -(t)je in Flanders, which is examined on the basis of a
corpus of Flemish historical place names. The ending -(t)je developed by
palatalisation from mnl. -(t)kîn. The palatalised suffix arises from the 15th century
onwards in the eastern and western part of Flanders, but it is only in the seventeenth
and eighteenth century that it supersedes the ending -ken throughout Flanders. The
increase of the suffix -(t)je in Flanders is not due to expansion from Holland, but to
a polygenetic phonetical process that took place in several regions of the Dutch
language area.
1

1. Inleiding

Het diminutiefsuffix heeft in het Standaardnederlands vijf verschillende,
complementair verdeelde verschijningsvormen: -kje (bijv. koninkje), -pje (bijv.
boompje), -tje (bijv. lepeltje), -etje (bijv. kammetje), -je (bijv. pakje). De keuze van
de vorm van het diminutiefsuffix is aan vrij complexe regels gebonden, die in de
eerste jaren van de taalverwerving worden geleerd. De verdeling van de allomorfen
van het diminutiefsuffix in het moderne Nederlands is het onderwerp van
verschillende studies geweest (een overzicht bij Bakema 1995: 425).
Gemeenschappelijk aan alle beschrijvingen is dat de keuze van het suffix afhankelijk
is van de fonologische opbouw van het woord dat verkleind wordt. Meer bepaald is
de auslaut van de grondvorm en de kwaliteit van de onmiddellijk voorafgaande
klinker(combinatie) doorslaggevend voor de keuze van het suffix (zie bijv. ANS
1997: 654-657).
Naast het standaardtalige systeem beheersen heel wat Nederlandstaligen een
tweede diminutiefsysteem, dat van hun dialect. In de Nederlandse dialecten worden
deels andere suffixen gebruikt dan in de standaardtaal (-ke, -eke, -ske, -eske, -je,
-tje, -tʃe, -ie(n), -echie(n), -ige, -ege, -eje, zie Pée 1936). Toevoeging van het
diminutiefsuffix gaat bovendien soms gepaard met wegval van de slotconsonant
(bijv. lied-lieke), assimilatie (bijv. kind-kinneke), umlaut (bijv. man-menneke) of
andersoortige vocaalwijziging (bijv. glas-glöske). Over de diminutieven in de
Nederlandse dialecten en hun geografische verspreiding zijn we goed ingelicht door
de studie van Pée 1936. Vergelijking van enkele van Pée's kaarten met
2
diminutiefkaarten, getekend met het recentere GTP-materiaal, toont aan dat de
verkleinvormen in de Nederlandse dialecten in een halve eeuw nagenoeg ongewijzigd
zijn gebleven. De
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diminutiefvorming zit als systeem vast in de dialecten verankerd. Hoewel er, zodra
één of beide systemen verworven zijn, zelden puur formele fouten tegen de
diminutiefvorming worden gemaakt, worden het standaardtaal- en het dialectsysteem
wel vaak door elkaar gehaspeld. Meer bepaald dringen dialectvormen regelmatig
de standaardtaal in (bijv. manneke, boekske), maar overdracht van
standaardtaalvormen naar het dialect is vrijwel onbestaande.
Men kan zich afvragen, zoals vaak in de historische taalkunde, of de dialecten
hier de oudere toestand weerspiegelen, waar nadien het Standaardnederlandse
systeem overheen geschoven is. Ook in het Middelnederlands was er meer dan
één mogelijkheid om een substantief te verkleinen. Schönfeld (1970: § 185) geeft
voor het Mnl. vier verkleiningsuitgangen op:
1. -ekijn, jonger -kijn (-kin, -ken, -ke), bijv. mnl. husekijn, huseken, huusken,
eventueel voorafgegaan door een s na een gutturaal, bijv. mnl. kiecskijn.
2. -lijn, bijv. mnl. cnapelijn, prinselijn. Deze verkleinuitgang is in het Nederlands
in onbruik geraakt. In het Duits komt het in bepaalde dialecten, maar ook in
archaïsch en in dichterlijk taalgebruik nog voor, bijv. Schäflein, Kindlein,
Mündlein (Schirmunski 1962: 481, 475).
3. -sijn, bijv. mnl. conincsijn, bij Kiliaen meidsen, meyssen, dial. nog meisen.
4. de verbinding -elkijn, bijv. mnl. bosscelkijn, cnapelkijn. Dit stapelsuffix -elke,
ook verder ontwikkeld tot -eltje, komt bij woorden die eindigen op oorspronkelijke
-sk nog voor in relictgebieden in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen in
3
het zuidoosten van Noord-Brabant (Ryckeboer 1996).

Opvallend is dat in het Vroegmiddelnederlands palatale vormen als -je, -tje en -etje
totaal ontbreken. De palatale uitgangen -je, -tje, -etje, die de Standaardnederlandse
vormen zijn geworden, zijn duidelijk jonger dan de suffixen -ke, -eke, met een velare
occlusief als consonant. In de oudste ambtelijke tekstoverlevering van vóór 1300
(Corpus Gysseling) komt geen enkel palataal diminutiefsuffix voor, evenmin als in
de Limburgse oorkonden tot 1400 (Moors 1952). In het Goederenregister van
4
Oudenbiezen (1280-1344) staan twee vroege attestaties houegen, een schrijfwijze
die een palatale klank poogt weer te geven (zie 3.2.1.).

2. De oorsprong van -(t)je
5

Hoewel niet alle taalgeleerden deze opvatting hebben gedeeld, kan worden
aangenomen dat het suffix -(t)je ontstaan is uit Mnl. -(t)kîn, -(t)kijn, -(t)ken, -(t)ke. In
de medeklinkercombinatie -tk- is de velare occlusief -k-, onmiddellijk voorafgegaan
door een alveolaire occlusief -t-, gemouilleerd tot -tʃe. De aldus ontstane affricaat
is in de standaardtaal later gesemivocaliseerd tot -tj-, maar in heel wat moderne
Vlaamse dialecten is de mouillering van -tke naar -tʃe het eindpunt van de
ontwikkeling (zie 3.2.1: bespreking van de moderne dialectkaart van straatje).
Schönfeld neemt voor de veertiende-eeuwse Noord-Hollandse mouillering aan
dat de vocaal î van het verkleinsuffix een palataliserende werking heeft gehad en
het mouil-
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leringsproces geïntensifieerd heeft (Schönfeld 1970: § 186). In Vlaanderen was het
6
palatale element ten tijde van de mouillering evenwel al verzwakt tot e (-ken),
tenminste in de schrijftaal.
De eerste die voor het Nederlandse taalgebied bewezen heeft dat -ken en -jen
geen twee verschillende suffixen zijn, maar dat -jen zich trapsgewijs heeft ontwikkeld
uit -ken, was G.G. Kloeke (Kloeke 1923). W. de Vries sluit zich na enige tijd aan bij
het standpunt van Kloeke en beaamt dat -kîn overal de grondslag is van de diminutiva
op -(t)je (De Vries 1925: 41). Hij merkt bovendien terecht op dat de gemouilleerde
vormen eigenlijk ontstaan zijn uit -tkîn, door abstrahering uit woorden als straetkijn,
hontkijn en epenthetisch maentkijn (De Vries 1928: 143). Deze zienswijze wordt
overgenomen door Schönfeld: de ontwikkeling van -kîn tot -tje werd bevorderd indien
het suffix voorkwam na t. Door verschuiving van de grenzen van het suffix kon -tken
evolueren tot -tje (Schönfeld 1970: § 186).
Bij woorden die eindigen op t,d, treedt mouillering dan ook vroeg op (zie verder
de bespreking van straatje), tenzij de sjwa van mnl. -ekîn wordt behouden of nadien
wordt tussengevoegd. Bij gebrek aan direct contact tussen twee occlusieven met
een verschillende articulatieplaats, verhindert deze sjwa het mouilleringsproces (zie
verder de bespreking van veldje). Ook in ons materiaal vonden we voorbeelden van
-t-epenthese bij substantieven met alveolaire, maar niet-occlusieve stamauslaut,
bijv. Temse 1618 het haenken, 1633 het haentken, 1644 t'haentien (CMT); Brecht:
1470 hoolken, 1619 het heultken, 1680 het heultien (CMT); Schilde: 1672 het
keelken, 1672 het keeltken, 1742 het keeltien; Gierle: 1668 het busseltken, 1721
het busseltien; Temse: 1617 het steenken; 1664 het steentken; 1674 het steentien;
Ekeren: 1599 de schrijnckens, 1628 het schrijntken, 1777 het voorste schrijntien.
De mouillering blijkt historisch verlopen te zijn via een tussenstadium met een
consonantcluster met een alveolaire occlusief.

3. De verspreiding van -(t)je
3.1. Het Noorden
Konden Kloeke en De Vries het uiteindelijk eens zijn over de oorsprong van -(t)je,
over de verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je hebben ze een
levendige polemiek gevoerd.
Volgens Kloeke ontstond er in de veertiende eeuw in Noord-Holland een
aaneengesloten mouilleringsgebied, dat er sterk toe neigde zich naar het zuiden
en het oosten uit te breiden. In de veertiende eeuw was de gemouilleerde
diminutiefuitgang -tje doorgedrongen tot in Leiden, in de zeventiende eeuw lag
Delfland nog aan de rand van de mouilleringsgordel, maar dan heeft het Hollandse
-tje-suffix de wind in de zeilen gekregen. Onder de grote druk van de Hollandse
bloeitijd verspreidden de Hollandse -tje-vormen zich snel naar het oosten en naar
het zuiden, met als doel de grenzen van het Nederlandse taalgebied te bereiken.
In de gebieden die het minst met de Hollandse cultuur in aanraking gekomen zijn,
nl. het uiterste zuiden en oosten, zijn de -ke-vormen het langst bewaard (Kloeke
1923: 229). Voor Kloeke is de verspreiding van het diminutiefsuffix -tje over het
Nederlandse taalgebied een typevoorbeeld van Hollandse expansie.
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W. De Vries is een andere mening toegedaan. Hij gelooft niet dat het suffix -tje als
gevolg van de uitstraling van het cultuurcentrum Holland zó sterk verbreid is geraakt
dat het op korte tijd streken als Oost-Friesland, Brabant en Vlaanderen, die in die
tijd relatief weinig met Holland in aanraking kwamen, kan hebben ingenomen (De
Vries 1925: 23). Hij wil onderzoeken of -kîn niet elders al geëvolueerd is tot -tje vóór
Hollands uitstraling ten top steeg.
De Vries toont in zijn studie aan dat de overgang van -tke naar -tje ook in het
noordoosten van Nederland vroeg heeft plaatsgehad. In archieven uit de
noordoostelijke provincies Drente en Friesland vindt hij al in de veertiende eeuw
-tgen-vermeldingen; in de zestiende eeuw komen ook in Groningen en in
Noord-Duitsland gevallen van mouillering van de diminutiefuitgang voor (De Vries
1925: 24 vv). De Vries besluit dat de hypothese van ontlening uit Holland moet
worden opgegeven (De Vries 1925: 41). Mouillering van het diminutiefsuffix is geen
exclusief Hollands verschijnsel, maar is ook in het noordoosten zeer vroeg
opgetreden. Er is dus meer dan één mouilleringshaard die het diminutiefsuffix een
ander uitzicht heeft gegeven: een Hollandse en een noordoostelijke.

3.2. Het Zuiden
Beide taalgeleerden beschikten over materiaal uit Nederland, maar niet uit het zuiden
van het taalgebied. Het is mijn bedoeling om hun studies aan te vullen met een
onderzoek naar de historische ontwikkeling en de geografische verspreiding van
de diminutiefuitgang in Vlaanderen.
Uit de studie van Pée (1936) en het recentere GTP-materiaal wordt duidelijk dat
het diminutiefsuffix -(t)je in de Vlaamse dialecten op vrij grote schaal verspreid is.
Aangezien het in essentie om een fonetische wijziging gaat, is te verwachten dat
de historische ontwikkeling van de verkleinwoorduitgang identiek is verlopen in
Noord en Zuid. Ook in Vlaanderen gaat -(t)je fonetisch terug op een ouder -(t)kîn.
Het Corpus Molemans Thiry (CMT), een zeer uitvoerige verzameling historische
vindplaatsen van Vlaamse toponiemen, bevat talrijke bewijzen van deze overgang,
bijv. Wetteren: 1484: tbochtkin, 1686: bochtien; Brecht: 1676: het lacker beetkens,
1685: het lacker bettien, 1723: het lacker beetien; Veurne: 1450: up t pannegrachtkin,
1686: het panne grachtjen; Izegem 1651: het cotken, 1746: het cottien.
Om te onderzoeken wanneer het gemouilleerde diminutiefsuffix zijn intrede gedaan
heeft in Vlaanderen en waar het voor het eerst in groten getale verschijnt, heb ik uit
het Corpus Molemans-Thiry twee toponiemen geselecteerd waarvan de verkleinvorm
historisch frequent is overgeleverd én tegelijk ruimtelijk goed is verspreid, nl. straat
en veld. Het zijn toevallig allebei woorden met dentale stamauslaut; de keuze was
7
niet groot.
Studenten-neerlandici die deelnamen aan het college ‘historische taalgeografie’
aan de universiteit van Keulen in het zomersemester 1996, hebben de lemma's met
samenstellingen van straatje (tot en met de achttiende eeuw) en met composita van
veldeke en veldje (tot en met de negentiende eeuw) uit het CMT geëxcerpeerd
(retrograde deel). Dit materiaal heb ik gecontroleerd en nadien zelf aangevuld met
soortgelijke gegevens uit het Woordenboek van De Flou en uit de studie over
Kortrijkse plaatsnamen van Debrabandere voor westelijk Vlaanderen (straatje) en
met attestaties uit de
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Limburgse toponymieën van J. Molemans voor het oosten van Vlaanderen. Voor
veldeke heb ik ook de enkele gegevens uit het materiaal van M. Devos 1982 en
1990 opgenomen. P. Bijnens tekende de computerkaarten.
3.2.1. De historische ontwikkeling en verspreiding van het diminutiefsuffix in Vlaamse
toponiemen met ‘straatje’ - Het diminutiefsuffix in schrijftalige Vlaamse toponymische
samenstellingen met straatje heeft in de loop van de geschiedenis verschillende
vormen aangenomen. Voor dit onderzoek zijn ze in wezen terug te brengen tot twee
hoofdtypes, nl. -ken en -jen, en drie subtypes, nl. -eken, -gen en -en. Deze
categorisering vat de volgende spellings- en buigingsvarianten samen:
1.
2.
3.
4.
5.

8

type -ken: -ken, -kene, -kin, -kinne, -kyne, -kyn, -kijn, -kenen, -ke
9
type -jen: -(t)ien, -ie, -jen, -je, -hie
type -eken: -eken, -ekin, -ekine
10
11
type -gen: -gen, -ghen, -gin, -gien, -(t)ge, -(t)gie, -cen , -chen
12
13
type -en: -(t)en, -in, -(t)ijn, -e , -hen

Type 1 en 2 verschillen van elkaar wat de articulatieplaats van de consonant van
het suffix betreft: velaar of palataal. Type 3 sluit aan bij type 1, maar hier heeft het
diminutiefmorfeem een overgangsklank sjwa tussen de slotconsonant van het
grondwoord en het suffix.
Type 4 is een poging om in de spelling een palatale klank weer te geven en hoort
14
in die zin bij type 2. De -gen-spellingen gaan in de tijd aan de -jen-spellingen vooraf.
Hoe een attestatie als straetgen precies werd uitgesproken, kunnen we niet afleiden
uit de geschreven bronnen. Maar fonetische identiteit met -jen was er op het ogenblik
dat de -gen-spellingen werden opgetekend, kennelijk niet. Dat geldt eveneens voor
type 5, -en, waarbij de -k van het suffix na mouillering opnieuw gedemouilleerd is,
de medeklinkercluster niet gedissimileerd is en de slotconsonant van straet palatale
kwaliteit gekregen heeft. Deze fonetische ontwikkeling komt in de spelling vaak tot
uiting door verdubbeling van de t, die er het restant van is, bijv. Neeroeteren: 1620:
15
Luyttenstraetten, Erpe: 1737: Doorenstraetten.
Om de evolutie van het diminutiefsuffix in straatje gedetailleerd te kunnen volgen,
hebben we een kaart gemaakt per eeuw of per halve eeuw.
Kaart 1, die de dertiende- tot vijftiende-eeuwse attestaties voorstelt, toont een
zeer homogeen beeld: het diminutief van straat is in die periode overal straetken.
Voor Limburg zijn er ternauwernood attestaties, zodat we amper een uitspraak
kunnen doen over die provincie. Toch valt de ene vermelding op -gen in het uiterste
oosten op: Maaseik 1447: kaggenraedestraetgen. Ook in Vechmaal is een vroege
-gen-vorm opgetekend: 1436: op t gruen straetghen. De vijftiende-eeuwse spellingen
16
straethen in Diest en straettijn in Wervik wijzen eveneens beide op vroege
mouillering. De diminutiva op -eken zijn zeer oud: van de negen -eken-vormen op
deze kaart dateert er één uit de dertiende eeuw en zijn er twee afkomstig uit de
17
veertiende eeuw, hetgeen Schönfelds opmerking dat het suffix -ekijn ouder is dan
-kijn, bevestigt (Schönfeld 1970: § 185). Deze drie attestaties zijn overigens de enige
vermeldingen van het diminutief van straatje uit de dertiende en veertiende eeuw
uit het CMT. In
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Kaart 1, straatje 1200-1499

de studie van Debrabandere (1960) over de Kortrijkse plaatsnamen worden een
tiental veertiende-eeuwse attestaties straetkin vermeld. Maar kaart 1 geeft in
hoofdzaak de situatie in de vijftiende eeuw weer.
In de zestiende eeuw (kaart 2) blijft het suffix -ken overal in Vlaanderen domineren.
In het zuiden van West-Vlaanderen is er evenwel een vernieuwing waar te nemen:
hier verschijnen in een zestal gemeenten naast de -ken-vormen ook -gen-spellingen.
Hoewel we voor Limburg nog te kampen hebben met al te schaars materiaal, is er
kennelijk ook hier beweging: in Opglabbeek wisselen -ken-vormen af met
-en-attestaties. In Maaseik heeft de mouillering zich in de verkleinwoorduitgang
vroeg doorgezet: naast zestiende-eeuwse -gen-spellingen zijn hier in deze eeuw
evenveel -en-vormen overgeleverd. Daarmee wordt het beeld van de vijftiende eeuw
dat Maaseik deel uitmaakt van een mouillerend gebiedje, in de zestiende eeuw niet
alleen bevestigd, maar nog versterkt. Ook in enkele Oost-Vlaamse en
West-Brabantse gemeenten zijn in de zestiende-eeuw -en-vormen als diminutiva
opgetekend.
De attestaties op -en verschijnen niet toevallig in de twee gebieden waar zich in
de moderne Zuidnederlandse dialecten een algemenere mouillering heeft gehand-

Kaart 2, straatje 1500-1599
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haafd. L. Keymeulen, die er een onderzoek aan gewijd heeft, onderscheidt een
West-Brabantse en een Oost-Limburgse mouilleringshaard (Keymeulen 1991:
122-123). De zestiende-eeuwse historische vindplaatsen straeten zijn m.i. vroege
bewijzen van deze mouillering, die dus ten minste vier eeuwen oud is.
Opvallend in de zestiende eeuw is dat de -eken-vormen verdwenen zijn, overigens
voor een paar eeuwen. Enkel in de eerste helft van de achttiende eeuw duiken er
nog enkele vormen straeteke op, maar die moeten wel worden beschouwd als
strategieën om het mouilleringsproces te verhinderen. Met het verdwijnen van de
-eken-vormen is het lot van het -ken-suffix in straat bezegeld. Door de syncope van
de -e- in de uitgang -eken is er immers een opeenvolging van t en k tot stand
gekomen, waardoor de mouillering vrij spel krijgt!
Maar in de zestiende eeuw is er in centraal-Vlaanderen van de mouillering
voorlopig nog maar weinig te merken. De eerste twee -jen-vormen zijn opgetekend
in Wemmel in 1530 (stretien) en in Oudenaarde in 1540 (straetjen). Aan het einde
van die eeuw is er een attestatie straetien in Londerzeel (1598). Ze kondigen een
op til zijnde fonetische wijziging slechts voorzichtig aan.
De eerste helft van de zeventiende eeuw is een keerpunt in de geschiedenis van
het diminutiefsuffix in Vlaanderen (kaart 3). In een tijdsspanne van een halve eeuw
heeft er een plotse, abrupte overgang van -ken naar -jen plaats. Het -jen-suffix
neemt in de meeste gemeenten de helft van de vindplaatsen voor zijn rekening. Het
is opvallend goed vertegenwoordigd in het mouilleringsgebied in de Denderstreek
en West-Brabant.

Kaart 3, straatje 1600-1649

Ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw concurreren de straetken- en
de straetjen-vormen volop met elkaar (kaart 4). Het -ken-suffix houdt goed stand,
behalve in de Denderstreek en in sommige West- en Noord-Antwerpse gemeenten,
waar de -jen-variant de -ken-vorm al verdrongen heeft. Hoewel we dit wegens het
schaarse materiaal met enig voorbehoud zeggen, lijkt ook Limburg dan al grotendeels
de overgang naar palatale diminutiva te hebben gemaakt.
Enkele Zuid-West-Vlaamse gemeenten blijven in de zeventiende eeuw vasthouden
aan de -gen-spellingen, maar deze zijn relatief gezien minder belangrijk geworden
dan de ook daar nieuw geïntroduceerde -jen-vormen. Tussen 1650 en 1750
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Kaart 4, straatje 1650-1699

blijven de -gen-spellingen in die streek in gebruik. Kennelijk pasten ze nog een tijd
in de lokale schrijftraditie. Na 1750 zijn de -gen-spellingen echter overal definitief
verdwenen.
Voor de -en-spellingen geldt het omgekeerde: die lijken op hun retour te zijn
tussen 1600 en 1700, maar kunnen zich handhaven tot in de achttiende eeuw, zij
het enkel in de Denderstreek, het enige gebied waar ook op de moderne dialectkaart
nog diminutiva van straat met gemouilleerde t voorkomen.
In Limburg komen de -gen- en -en-spellingen tussen 1500 en 1650 naast elkaar
voor. Na 1650 zijn de straetgen-vormen evenwel verdwenen, terwijl de
-straetten-spellingen er pas na 1700 uit het schrift verdwijnen. Het aanvankelijk
samen voorkomen van -gen- en -en-spellingen in Limburg kan wijzen op twee
18
mouilleringspolen met een verschillend mouilleringsresultaat. De Limburgse
straetten-spellingen bevatten een gedemouilleerde, maar niet-gedissimileerde
consonantcluster en sluiten aan bij het West-Brabantse mouilleringsgebied. In
Oost-Limburg is dit mouilleringstype evenwel vroeger verdwenen dan in
West-Brabant: in de Limburgse dialecten is het, althans in het diminutief straatje,
niet meer bewaard. De spellingen -gen daarentegen staan voor een gemouilleerde
én gedissimileerde consonantcluster [tʃe], die nadien gespeld werd als -(t)ien, -(t)jen.
In de achttiende eeuw (kaart 5 en kaart 6) slaat de balans definitief door naar
het

Kaart 5, straatje 1700-1749
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Kaart 6, straatje 1750-1799

-jen-type: in de eerste helft van die eeuw houdt het -ken-suffix in Brabant nog redelijk
goed stand, maar in de tweede helft van de achttiende eeuw verdringt de palatale
verkleinuitgang -jen ook daar de -ken-variant, die als relictvorm overblijft. Het pleit
is dan definitief beslecht in het voordeel van het -jen-suffix, tenminste in de schrijftaal.
Maar schrijf- en spreektaal hebben geen gelijke tred met elkaar gehouden, wat
de diminuering van straat betreft. Op de moderne dialectkaart met de
19
diminutiefvormen van straat (kaart: straatje (GTP 598)) tekent er zich een groot
Zuid-Brabants strateke-gebied af, waar het diminutiefsuffix tot op heden niet
gemouilleerd is. De inlassing van een overgangsklank e verhindert het
mouilleringsproces. Dit -eke-gebied heeft enkele uitlopers in het noordwesten van
Limburg, waar we in de achttiende eeuw nog enkele straeteke-spellingen optekenden.
In de moderne dialecten wordt het strateke-gebied overal omgeven door
verkleinvormen met een affricaat, straatʃe, behalve dan in de Denderstreek, waar
de medeklinkercluster niet gedissimileerd is en de palatale kwaliteit van het suffix
overgedragen is op de slotconsonant van het grondwoord.
Het Nederlands heeft geen apart schriftteken voor een affricaat. Maar op basis
van de dialectgegevens mogen we wel concluderen dat de historische spellingen
straetien, straetjen in de regel de schriftelijke weergave zijn van een als [tʃe]
uitgesproken verkleinsuffix.
Ik vat samen: tot en met de zestiende eeuw is straetken, met een suffix met een
velare occlusief, in Vlaanderen de gewone verkleinvorm van straet. De eerste
mouilleringsproducten van de cluster -tk- verschijnen in het westen en in het oosten
van Vlaanderen. Aanvankelijk worden de nieuwe klanken in de spelling weergegeven
als -(t)gen en -(t)en. In de eerste helft van de zeventiende eeuw heeft er een
kentering plaats met de plotse, massale opkomst van -jen-diminutiva. De verdringing
van de oude -ken-vormen door de nieuwe -jen-vormen neemt in de schrijftaal ruim
een eeuw in beslag, maar is omstreeks het midden van de achttiende eeuw afgerond.
In de moderne dialecten daarentegen blijft Brabant tot op heden een homogeen
-eke-gebied, dat omringd wordt door -tʃe-vormen, met uitzondering van de
Denderstreek.
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Kaart: Straatje (GTP 598)
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3.2.2. De historische ontwikkeling en verspreiding van het diminutiefsuffix in Vlaamse
toponiemen met ‘veldje’ - De attestaties van het diminutief van veld kunnen in
dezelfde vijf types worden ingedeeld als die van straatje. Vergeleken met het suffix
in straatje heeft het diminutiefsuffix in veld geen andere, maar wel minder
verschillende spellings- en buigingsvarianten. De vijf types zijn fonetisch te
interpreteren zoals beschreven bij straat.
1.
2.
3.
4.
5.

type -ken: -ken, -kin.
20
type -jen: -(t)ien, -ie, -jen, -je, -hien
21
type -eken: -eken , -ekin
type -gen: -gen
type -en: -(t)en

Deletie van de slot-t van veld vóór k bij type 1, waardoor er geen mouilleerbare
consonantcluster -tk- is, komt slechts eenmaal voor, nl. Zepperen 1563: in t cleyn
22
velken.
In tegenstelling tot straatje treedt bij type 5 de verdubbeling van de t, die de
spellingmatige reflex is van het niet-gedissimileerde, gedemouilleerde tweede
element van de cluster, bij de diminuering van veld slechts eenmaal op, nl.
Grote-Brogel 1620: het cleen veldten. Maar dat heeft wel te maken met het feit dat
het grondwoord veld zelf al eindigt op een dubbele consonant.
Op de kaarten valt ogenblikkelijk de geringe verspreiding van het toponiem veldeke
in het westen van Vlaanderen op. Uit de woordgeschiedenis van veldeke weten we
evenwel dat dit ruimtelijk onevenwicht niet weg te werken is (Devos 1991: 245-247).
Is veldeken geen westelijk toponiem, in Limburg heeft het daarentegen een
merkelijk betere verspreiding dan het diminutief van straat, waardoor deze twee
toponiemen samen een complementair kaartbeeld opleveren. De bespreking van
de verkleinuitgang in veldje komt dan ook feitelijk neer op een overzicht van de
ontwikkeling in Limburg.
Afgezien van Limburg is het diminutief van het toponiem veld overal in Vlaanderen
vanaf de eerste vermeldingen uit de veertiende eeuw tot en met de negentiende
eeuw veldeken. Het oudere suffix -ekîn is bij veld, in tegenstelling tot straat, bewaard.
Syncope van e heeft in de regel niet plaatsgehad, behalve dan in het oosten van
Vlaanderen, waar op die manier een fonetisch gunstig uitgangspunt voor de
mouillering gecreëerd werd.
Al in de veertiende eeuw (kaart 7) zijn er in Zuid-Limburg twee attestaties veltken,
met gesyncopeerde -e-, naast drie vermeldingen veldeken. Pas in de volgende
eeuw (kaart 8) verschijnen in Zonhoven en in Zepperen, naast attestaties veltken,
de eerste gemouilleerde vormen velten, hetgeen de relatieve chronologie van de
ontwikkeling laat zien: de mouillering wordt pas mogelijk als de medeklinkerverbinding
-tk- tot stand gekomen is.
De veltken-vormen lossen in de vijftiende eeuw de attestaties veldeken af.
Gesyncopeerde vormen veltken zien we ook in de zestiende en de zeventiende
eeuw nog ontstaan in Noord-Limburg (kaart 9), maar vanaf de achttiende eeuw
worden ze zeldzaam.
Wat de verdeling van de gemouilleerde vormen op -gen- en -en betreft, zijn de
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Kaart 7, veldje 1300-1399

Kaart 8, veldje 1400-1499

Kaart 9, veldje 1500-1599
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eerste kwantitatief in de minderheid, verschijnen ze een eeuw later (pas in de
zestiende eeuw) en verdwijnen ze een eeuw vroeger (geen attestaties meer in de
achttiende eeuw) dan de -en-spellingen. Hun temporele verspreiding bevestigt het
ook bij de bespreking van straatje geuite vermoeden dat deze spellingen een
verschillend mouilleringsproduct weergeven. De -gen-spellingen moeten worden
opgevat als pogingen om in het schrift een affricaat [tʃe] weer te geven. Ze worden
vrij snel vervangen door -jen-spellingen, die kennelijk een adequatere weergave
van de affricaat waren. De -en-spellingen daarentegen, die vier eeuwen in het schrift
bewaard blijven, geven een niet-gedissimileerde consonantcluster weer. Op dit
ogenblik heeft in Limburg enkel het dialect van Zonhoven deze vorm van mouillering
23
nog in het diminutief van veld.

Kaart 10, veldje 1600-1649

De eerste -jen-vorm verschijnt kort na 1600 in Rekem (kaart 10), nl. Rekem 1612:
in t bampt veltien. In de tweede helft van de zeventiende eeuw (kaart 11) wordt het
-jen-type geleidelijk talrijker, maar pas in de achttiende eeuw (kaart 12) zet het zich
op grote schaal door en verdringt het de -ken-vormen. Hoewel in Limburg, als
vanouds mouillerend gebied, al vroeg spellingen zijn geattesteerd die wijzen op
mouil-

Kaart 11, veldje 1650-1699
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Kaart 12, veldje 1700-1799

lering, wordt het diminutiefsuffix -ken bij veld hier pas in de achttiende eeuw, een
eeuw later dan bij straat, definitief vervangen door zijn palatale opvolger.
Het hele gebied ten westen van Limburg blijft overigens vasthouden aan het
veldeke-diminutief (kaart 13).
De geografische tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Nederland en tussen het
westen en het centrum van Vlaanderen én de tegenstelling tussen spreek- en
schrijftaal, wat de vorm van het diminutiefsuffix betreft, werden overigens door
zeventiende-eeuwse grammatici onderkend. Van Heule schrijft in 1625:

Kaart 13, veldje 1800-1899

‘In het verkleynen der woorden valt ook groote verscheydenheyt, als tot Exempel,
men zegt in Holland, Het mannetje, Het wijfje, Het diertje, in Vlaender zoudemen
zeggen Het mannekjen, het wijfkjen, het dierkjen, de Brabanders hebben het beste
gebruyk in het verkleynen der woorden, zeggende Het manneken, Het wijfken, Het
dierken.’ (Dibbets 1995: 99).
3.2.3. Het -(t)je-suffix in Vlaanderen: Hollandse expansie of autochtoon? - De
opkomst van het diminutiefsuffix -(t)je in Vlaanderen is geen vernieuwing vanuit
Holland, maar

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

266
berust op een autochtone ontwikkeling. Net als in Holland en in het noordoosten
van Nederland is in Vlaanderen het diminutiefsuffix -(t)je door mouillering ontstaan
uit een ouder -kîn-suffix, wanneer dat na een alveolaire consonant kwam te staan.
De vervanging van het -ke-suffix door de -(t)je-vorm is het gevolg van een fonetisch
proces, waarvan de condities nauwkeurig definieerbaar zijn. Het mouilleringsproces
moet in Noord en Zuid op haast identieke wijze verlopen zijn. In beide delen van
het taalgebied komen gelijksoortige historische overgangsvormen voor die aantonen
dat de mouillering aan de gang is.
De mouillering van -tke naar -tje is m.i. een polygenetische ontwikkeling, die op
verschillende plaatsen tegelijk, maar niet gelijktijdig is ontstaan. Kloeke gewaagt
van mouillering in Noord-Holland in de veertiende eeuw, De Vries stelt een
veertiende-eeuwse mouilleringshaard in het noordoosten van Nederland vast. Wat
Vlaanderen betreft, zet de mouillering zich, na voorzichtige aanzetten daartoe in
het oosten en in het westen in de vijftiende en zestiende eeuw, in het begin van de
zeventiende eeuw plots op grote schaal door in heel Vlaanderen, op een ogenblik
dat de -tje-vormen volgens Kloeke Delfland nog maar net bereikt hadden.
De datering én de verspreiding van het gemouilleerde verkleinsuffix in Vlaanderen
toont aan dat de vervanging van -ke door -(t)je geen geval is van Hollandse expansie;
daarvoor komt de nieuwe uitgang in Vlaanderen niet alleen te vroeg, maar ook te
massaal voor.
Het temporele verschil in genese van de nieuwe diminutiefuitgang in Noord en
Zuid kan niettemin wel een verklaring zijn voor het hogere aantal -ke-vormen in
Vlaanderen dan in Nederland, hoewel ook het toepassen van ontwijkingsstrategieën
die het mouilleringsproces tegenwerken, zoals de invoering of handhaving van een
sjwa, het aantal bewaarde -ke-vormen in de moderne Vlaamse dialecten hoog houdt.
De hypothese van Hollandse expansie wordt niet alleen door de historische
taalfeiten weerlegd, maar is ook vanuit de externe taalgeschiedenis niet verdedigbaar.
De zeventiende eeuw, Hollands bloeitijd, is de eeuw waarin in Holland een
supraregionaal Nederlands tot stand kwam, maar luidde voor Vlaanderen, dat
tweehonderd jaar lang van het cultuurcentrum Holland werd afgesneden, een periode
van taalverval in. Dat precies op het ogenblik dat het contact tussen beide delen
van het taalgebied verbroken werd, een Hollands taalkenmerk in een minimum van
tijd Vlaanderen zou kunnen veroveren, is zeer onwaarschijnlijk.
Veeleer is er een aanzet geweest om de zuidelijke diminutiefvorm -ke in het
Noorden te introduceren. Onder druk van de gevluchte zuiderlingen is de -ke-vorm
immers in de Statenbijbel opgenomen, maar het -ke-suffix heeft het
Standaardnederlands niet gehaald.

4. Conclusies
1. Het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je is door mouillering ontstaan uit -tken.
Allerlei historische overgangsvormen én de situatie in de moderne dialecten
maken duidelijk via welke tussenstadia het mouilleringsproces verlopen is:
-tken > -tʃen > -tjen.
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2. De mouillering van de verkleinuitgang kondigt zich vanaf de vijftiende eeuw
voorzichtig aan in het oosten en in het westen van Vlaanderen. Maar in de
eerste helft van de zeventiende eeuw wordt het oude -ken-suffix in heel
Vlaanderen op grote schaal verdrongen door het suffix -(t)jen. De vervanging
van -ken door -tjen krijgt in een eeuw definitief haar beslag.
3. Het ontstaan van het diminutiefsuffix -(t)je in Vlaanderen berust niet op
Hollandse expansie, maar is een voorbeeld van een polygenetische, op een
fonetisch proces geïnspireerde ontwikkeling in het Nederlandse taalgebied.
4. Het mouilleringsproces is lexicaal en temporeel trapsgewijs verlopen: de uitgang
-(t)je is bij straat een eeuw vroeger ingevoerd dan bij veld. De diminuering is
woordafhankelijk.
5. Gesproken en geschreven taal houden niet noodzakelijk gelijke tred met elkaar.
De invoering van het -(t)je-suffix is in de schrijftaal sneller voltooid dan in de
spreektaal. In heel wat Vlaamse dialecten blijft de -ke-vorm, die een oudere
toestand weerspiegelt, recht overeind.

Adres van de auteur: Universität zu Köln, Institut für Niederländische Philologie,
Lindenthalgürtel 15a, D-50935 Köln
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1976 (= Nomina Geographica Flandrica, Monografieën, 10).
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Molemans 1976b - J. Molemans: Toponymie van As Historisch-naamkundige
studie. M.m.v. E. Paulissen. Leuven/Brussel, 1976 (= Nomina Geographica
Flandrica, Monografieën, 11).
Molemans 1976c - J. Molemans: Toponymie van Sint-Huibrechts-Lille
Historisch-naamkundige studie. Leuven/Brussel, 1976 (= Nomina Geographica
Flandrica, Monografieën, 12).
Molemans 1982 - J. Molemans: Toponymie van Zonhoven
Historisch-naamkundige studie. M.m.v. J. Mertens. Zonhoven/Leuven, 1982
(= Nomina Geographica Flandrica, Monografieën, 13).
Molemans & Mertens 1984 - J. Molemans en J. Mertens: Toponymie van
Opglabbeek. Met geografisch, historisch en genealogisch onderzoek. M.m.v.
D. Huyghe, E. Paulissen, L. van Impe. Opglabbeek/Leuven, 1984 (= Nomina
Geographica Flandrica, Monografieën, 14).
Moors 1952 - J. Moors: De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van circa
1350-1400. Brussel, 1952.

Eindnoten:
1 Licht herwerkte versie van een lezing, gehouden voor de Koninklijke Commissie voor Toponymie
en Dialectologie te Brussel op 26-1-1998.
2 Informatie over de geschiedenis, de doelstellingen en de concrete realisatie van dit project in:
A. Goeman en J. Taeldeman: ‘Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een
nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten’. In: TT 48 (1996), nr. 1, p. 38-59
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8

9
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15

Ik dank Rob Belemans, die op basis van het GTP-materiaal verschillende kaarten met
diminutiefvormen in de moderne dialecten gemaakt heeft.
In het Corpus Molemans-Thiry (=CMT) vonden we enkele historische vindplaatsen van de
stapelvorm -elken, bijv. Neerheilissem 1547: bie t thynsche stretelken; 1625: op t thiensch
stretelken; Neerheilissem 1470: steens stretelkijn; 1530: stessens stretelken.
1293: en clene houegen bi Grotlo; 1294: I clene houegen bie Grotlo (Buntinx & Gysseling 1965,
p. 100, regel 5; p. 103, regel 1).
Een uitvoerig overzicht van verkleinvormstudiën, met inbegrip van de Duitse literatuur hierover,
biedt Pée 1936: 19-51.
De spellingen -kin zijn ouder en minder frequent dan de spellingen -ken. Op het ogenblik dat de
verkleiningsuitgang gemouilleerd wordt, in het begin van de 17de eeuw, zijn de -kin-spellingen
nagenoeg verdwenen. Ook de vorm -gin is ouder en zeldzamer dan zijn variant -gen.
Straat en veld zijn de twee enige toponiemen waarvan de diminutiva een gevuld kaartbeeld
opleveren. Een andere plaatsnaam die tamelijk vaak is overgeleverd als diminutief, is beemdje.
Maar beemd is een oostelijk Vlaams toponiem, waarvoor in het westen het heteroniem meers
in gebruik was, en is daarom evenmin geschikt voor onze doelstelling.
De meestal oude attestaties waarin de slot-t van straat door volledige assimilatie opgegaan is
in de -k van het suffix, vallen eveneens onder dit type, bijv. Wervik 1541: t groene strackin;
Kampenhout 1600: het hulder straecken. Ze zijn evenwel zeldzaam.
Nl. Outgaarden 1688: by het coffer straathie.
Temse 1610: in t vuyle straetcen; Gooik 1754: het paepen straetcen.
Nl. Sleidinge 1692: het bauw straetchen.
Nl. Nederokkerzeel 1724: het midderbaer straeyte.
Nl. Wolvertem 1721: het huis straethen; 1698: het dreftstraethen; Diest 1479: 't
minderbruederstraethen.
Vergelijk de ontwikkeling in Holland: allerlei overgangsvormen wijzen op aanvankelijke
moeilijkheden om de nieuwe klank te spellen. Historische verkleinvormen op -tgen, -tiaen, -kjaen,
-kiaen, -iaen, -jaen e.d zijn even zo vele pogingen om de nieuwe klank in het schrift weer te
geven (cfr. Schönfeld 1970: § 186).
Ook attestaties zonder verdubbeling van de slot-t komen voor, bijv. Maaseik 1597: t wolff straeten.
Mnl. straete is een vrouwelijk, zwak verbogen substantief. Dat deze vindplaats wel degelijk een
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diminutief is en geen zwakke buigingsuitgang bevat, wordt bewezen door het onzijdige lidwoord.
Alle verkleinwoorden hebben immers het neutrale genus.
Nl. Diest 1479: in t minderbruederstraethen; Wervik 1414: in conte straettijn.
Ternat 1264: juliaen strateken; Muizen 1342: wielmansstreteken; Ieper 1325: up pouvelt strateken.
Dit inzicht dank ik aan J. Goossens.
Zie voetnoot 2.
Nl. Bocholt 1769: het verlooren velthien.
Assimilatie van veldeken tot velleken is vrij zeldzaam. Een voorbeeld: Hoogstraten 1634: t bouw
velleken.
Ook de vormen straecken zijn zeldzaam (zie voetnoot 8).
Mededeling J. Goossens.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

270

Boekbeoordelingen
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
‘Dit boek behandelt in kort bestek een breed terrein van de taalwetenschap en is
daardoor niet meer dan een eerste verkenning van de vele deelterreinen op dit
vakgebied. Een grote verscheidenheid aan opvattingen en inzichten wordt aan de
orde gesteld vanuit de centrale gedachte dat taalgebruikers hun taalgebruik - en
daardoor hun taal - afstemmen op hun gesprekspartners’. Zo begint het ‘woord
vooraf’ van het recent verschenen boek van Theo Janssen, hoogleraar in de
taalkunde en taalbeheersing van het Nederlands aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. En het boek geeft precies wat in deze ‘vooraf’-passage staat. Het is
een inleiding in de taalkunde, het behandelt buitengewoon veel onderwerpen en
opvattingen maar door het gehele boek is het gebruik van taal als basis van
menselijke communicatie de leidraad. De schrijver heeft het in dit boek nauwelijks
over de universele taalstructuur en slechts en passant over de Chomskyaanse
taalbenadering. Janssens uitgangspunt is dat de taal en het taalgebruik niet los te
maken zijn van andere menselijke activiteiten en kennissystemen.
Gelet op de diversiteit aan bestaande inleidingen, is er kennelijk nogal wat verschil
van opvatting over de manier waarop studenten in de universitaire letteren of aan
een lerarenopleiding geïntroduceerd moeten worden in de taalkundige aspecten
van hun studie. Uhlenbecks ‘eerste inleiding’ functioneert waarschijnlijk niet meer,
het klassieke Dik & Kooy wordt niet geactualiseerd en kennelijk alleen nog door de
geïnteresseerde leek geraadpleegd. Of storten die zich direct op Pinker of
Jackendoff? Neijts Universele taalkunde wordt al jaren ongewijzigd op de markt
gebracht. Voor sommigen zal Nieuwenhuijsens Taal, een eerste kennismaking een
alternatief zijn, met name voor enkele HBO-opleidingen.
Met een zeker recht kan gesteld worden dat ook beginnende studenten in een
letter-vak, zo snel mogelijk ingewijd behoren te zijn in de stand van de wetenschap.
Behalve een beperkte algemene kennismaking met wat er zoal komt kijken bij de
studie van een taal, kan de initiatie zich dan concentreren op het grondig doorwerken
van een inleiding in de taalkunde. Welke? Bennis & Hoekstra's Generatieve
Grammatica, het Tilburgse Jan Model, de Groningse Kleine syntaxis van Van
Zonneveld, de Utrechtse Generatieve Syntaxis - iedereen heeft zijn eigen boek, ook
al kunnen vragen gesteld worden over de didactische aspecten van deze boeken
als eerste inleiding voor een brede groep van studenten. Voor eerstbeginnenden
lijkt het nieuwe Utrechtse Plato's probleem van Kersten, Ruys, e.a. een aardige en
selectieve binnenkomer. Kenmerkend voor al deze inleidingen is de introductie in
de generatieve theorie, niet in het brede terrein van taalkundig onderzoek. De
eventuele belangstelling voor de menselijke taal in abstracto wordt wel gevoed, de
kennismaking met theorievorming is aantrekkelijk, maar de eenheid van het vak en
de concentratie op aspecten van taalgebruik zijn aan het eind van de inleidende
cursus uit het zicht verdwenen.
Janssens boek beoogt het tegendeel. In een eerste hoofdstuk Taal bespreekt hij
de betekenis van taal - een echo van zijn inaugurele rede De betekenis van het
Nederlands (1986) - en een communicatiemodel. Daarna volgen er twee
hoofdstukken over Taal en maatschappij en Taal en cultuur, waarbij veel aandacht
besteed wordt aan de relatie taal en denken. Dat is natuurlijk geen wonder voor een
linguïst die het verband tussen taalgebruik en andere cognitieve vaardigheden zo
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essentieel acht. De hoofdstukken 4 tot en met 7 betreffen de verbale communicatie,
de communicatieve competence, spreekstijlen en repertoire en ten slotte dertig
pagina's over taalvariatie, taalgeschiedenis en taalgemeenschap. Het boek heeft
daarmee een mooie ronde compositie.
Communicatie zit vol kleine en grote observaties van taalgebruik. Een voorbeeld.
Iemand komt bij de dokter met een kwaal. Het doet weer ergens pijn en de dokter
moet maar eens kijken en voelen. Na de traditionele introductie valt de volgende
dialoog te horen. Dokter: ‘Doet het zeer op deze plek?’ Antwoord van de lijder in
kwestie: ‘Ja, op die plek’. De dokter gebruikt deze en de patiënt die. Vreemd, omdat
je het omgekeerde zou verwachten. Je lichaam
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is toch dichter bij jezelf dan bij de ander. Toch kan het niet anders. Kennelijk hebben
de arts en de zieke op het moment van spreken een andere relatie met de zere plek
en is het niet een kwestie van dichterbij.
De vele voorbeelden, ontleend aan eigen onderzoek of dat van anderen, moet
de lezer richten op het kritisch waarnemen van concreet taalgebruik. Tegelijkertijd
wordt hij ingewijd in een bepaald soort onderzoek. Altijd is de context en situatie
daarbij uitgangspunt. Bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek. U vraagt bij de eerste
ontmoeting: ‘Bent U Mirjam Haasnoot?’ en zij antwoordt: ‘Ja, dat ben ik’. Het is niet
mogelijk dat ze zegt: dit ben ik. Zo vraag je aan de telefoon: ‘Spreek ik met redacteur
P.?’ en het antwoord luidt: ‘Ja, daar spreekt U mee’. Daar en niet hier.
Ook het onderzoek naar de manier waarop mensen over kleuren praten wordt
gereleveerd. Sommige talen hebben betrekkelijk weinig kleurnamen en bovendien
is er van taal tot taal een verschil met wat in het kleurenspectrum wordt aangeduid.
Het blijkt echter dat er toch een systeem in zit. Als een taal maar twee
kleuraanduidingen heeft, betreft het wit en zwart. Bij drie komt rood erbij. De vierde
en vijfde is altijd geel en groen en zo verder. Hieruit blijkt dat ons waarnemingsysteem
eigenlijk ons taalsysteem bepaalt en niet omgekeerd. Chomskyaanse taalkundigen
zijn overigens weinig onder de indruk hiervan, het gaat immers maar om woorden
en niet om het taalsysteem zelf, zeggen ze, aldus Janssen.
Vanzelfsprekend volgt uit het uitgangspunt van de auteur dat veel aandacht
besteed wordt aan sociale en culturele aspecten van taalgebruik. In het taalgebruik
van groepen en individuen zit veel variatie. Zo blijkt dat mannen vaker gebruik maken
van een minder prestigieuze variant in woordkeus en uitspraak. Vrouwen richten
zich over het algemeen op een ‘hogere norm’. In een onderzoek in Noord-Limburg
bleek dat bij het gebruik van dialect bij vrouwen aardige verschillen vastgesteld
konden worden. In Gennep nodigde een onderzoeker vier groepen vrouwen
persoonlijk uit om mee te werken aan een dialectonderzoek. Twee groepen
behoorden tot een ‘hoog’ milieu, twee tot een ‘laag’. In feite was de onderzoeker
erop uit na te gaan of de vrouwen hem in dialect of in de standaardtaal te woord
zouden staan. Aan een groep uit beide milieus vroeg hij om medewerking in het
dialect, aan de andere in de standaardtaal. Het onderzoek liet zien dat vrouwen uit
een hoger milieu minder in dialect antwoorden dan uit een lager milieu.
In het slothoofdstuk van zijn boek gaat de auteur in op taalvariatie met inbegrip
van de relatie tussen dialecten en standaardtaal. Duidelijk laat hij zien dat er geen
taalkundig onderscheid is: dialecten zijn alleen sociaal-cultureel en cultuurpolitiek
te onderscheiden. Maar ook blijken zaken als ‘standaardtaal’ en ‘taalgemeenschap’
nauwelijks scherp af te bakenen. Taalverandering is een continu proces. Het systeem
van een taal verandert voortdurend. Hij geeft er goede voorbeelden van.
In het boek is een indrukwekkende hoeveelheid krantenknipsels opgenomen. Die
verzameling weerspiegelt de discussie over de waarde van regionale talen, over
de normvervaging van de standaardtaal. Tegelijkertijd geven deze illustraties ook
aan hoe buiten de zogenaamde deskundigen over taal wordt gedacht. De illustratieve
teksten worden helaas zelden uitdrukkelijk gebruikt in het betoog. Ze moeten wellicht
de gebruiker - docent of lezer - aanzetten tot reflectie en discussie.
In vergelijking met de andere taalkundige inleidingen in Nederland is Janssens
Communiceren - het behoeft na het bovenstaande nauwelijks betoog - een bijzonder
boek dat veel materiaal over het Nederlands en de taalkunde bevat en daarom als
algemene introductie aantrekkelijk is. Af en toe schrijft de lezer iets kritisch in de
marge. Zo is het jammer dat voor voorbeelden uit het Javaans een beroep gedaan
wordt op buitenlandse studies, terwijl van Roorda tot Uhlenbeck juist in Nederland
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de Javaanse morfologie, inclusief de sociolinguïstische aspecten uitvoerig zijn
bestudeerd. Maar dit is een detail van een boek waarin heel veel aan de orde komt.
Deze aanpak heeft juist op dat punt toch ook iets onbevredigends en ook al passen
de kwesties uitstekend in een helder en goed geschreven betoog: veel dingen
worden aangeraakt. Soms zou je willen dat zaken fundamenteler en uitgebreider
aan de orde gesteld werden. Het had dus wat dunner gekund of juist dikker. Een
kwestie vraagt daarbij bijzondere aandacht. De auteur pleit voor een integratie van
pragmatiek en grammaticaal onderzoek en positioneert zijn werk in de buurt van
de cognitieve linguïstiek. In deze benadering wordt taalge-
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bruik opgevat als niet essentieel afwijkend van andere cognitieve activiteiten zoals
redeneren, probleemoplossen, categorisering, kennis van de wereld, causale relaties,
ruimtelijke oriëntatie, sociale conventie. Taal is in deze optiek een soort venster op
de wereld: we situeren onszelf en onze communicatieve participanten in de
werkelijkheid op basis van onze taal. Cognitief taalkundig onderzoek maakt dan ook
geen wezenlijk onderscheid tussen taalbeschrijving en pragmatiek.
Psycho-linguïstische factoren zijn daarbij relevant, maar ook tekstanalyse en
argumentatietheorie. Het is jammer dat in dit boek deze benadering niet ook in
theoretisch opzicht scherper en wellicht wat polemischer uiteengezet wordt. Dat
zou Communiceren ook los van het inleidende karakter tot een echt bijzonder boek
maken.
Lo van Driel
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Dromen van Cocagne: Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte
leven / Herman Pleij. - Amsterdam: Prometheus, 1997. - 543 p.: ill.; 24
cm
ISBN 90-5333-559-5 Prijs: ƒ 85, - (gebonden)
Deze cultuurhistorische studie over het vreetparadijs Cocagne of Luilekkerland stoelt
op de mentaliteitsgeschiedenis en op de historische sociologie, met speciale
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aandacht voor het maatschappelijk functioneren van de literatuur. De dromerijen
over Cocagne worden allereerst in verband gebracht met de laat-middeleeuwse
visie op het verloren Aards Paradijs, waaruit Adam en Eva verjaagd werden, alsook
met het nostalgisch verlangen naar de aurea aetas. Maar Cocagne gaat ook over
het ritueel exorciseren van primaire noden en existentiële ongemakken zoals
armoede, ziekte, honger, dorst en kou; thema's die ook in de vorige boeken van
Pleij een belangrijke rol speelden. Tevens had de zuiver fictieve Cocagne-gedachte
als functie elke praktische wereldverbetering te vermijden.
Pleij betrekt er nog meer bij, zoals de midwinterse omkeringsrituelen, wanneer
de kerkelijke zottenfeesten werden gehouden, die tegelijk fungeerden als uitlaatklep
en als demonstratie van ongewenst gedrag; de overvloedige hofbanketten, vooral
van de Bourgondiërs, de lusthoven, de leugenpoëzie en Keltische zeevaardersteksten
zoals Brandaan.
Toch is het corpus, dat als grondslag van deze studie dient, vrij klein: twee
handgeschreven middelnederlandse rijmteksten over Cocagne (L en B) en een
latere, gedrukte prozatekst (G; uit de UB te Gent). L telt slechts honderd versregels
in het Londense verzamelhandschrift (British Library), dat na 1458 is ontstaan en
verder is samengesteld uit vooral didactische teksten, hetgeen al meteen tot
nadenken stemt. Het Brusselse manuscript B, met deels dezelfde Cocagne-tekst
van 132 versregels lang, uit het begin van de zestiende eeuw, is eveneens een
verzamelhandschrift, met vooral liefdesteksten en parodieën, wellicht voortkomend
uit een studentenmilieu. Pleij bestudeert vooreerst de sporen van oraliteit (de
voordrachtsi-
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tuatie) in het geschrevene, want er zijn naar verluidt duizenden sprekers van sproken
over Cocagne geweest.
Ook in het Frans zijn er drie - langere - Cocagne-teksten bewaard gebleven
(Väänänen 1947); in het Iers één, Land of Cockaygne (Robbins 1959; vertaling
Tigges 1988), en in het Duits een aantal over Schlaraffenland rond 1500 (Bolte
1910), o.a. van Hans Sachs, 1530.
De prozatekst G, Luye-lecker-landt, uit Veelderhande geneuchlijcke dichten
(Antwerpen, 1600) gaat waarschijnlijk terug op 1546, en bevat een moralistisch
einde in versvorm: Luilekkerland is voor verwende nietsnutten. G heeft de tekst van
Hans Sachs als model gebruikt.
Aangezien de literaire (en iconografische) verbeeldingen van Cocagne en
Luilekkerland vooral over eten gaan, bestudeert Pleij, op basis van kronieken en
didactische teksten, de eetgewoonten uit de tijd, waarbij Cocagne als compenserende
fantasie ter bezwering van schaarste fungeert, een fantasie die zich aftekent tegen
de ‘topistiek van de honger’.
De vrees voor honger genereerde, naast Cocagne, ook technieken van vasten
om de honger te slim af te zijn, althans volgens Pleij (die hier wel wat ver gaat in
het leggen van verbanden). Modellen van overvloed kunnen de Cocagne-fantasie
zijn aangereikt door de overdadige adellijke banketten, waar o.a. wijn in overvloed
uit beelden vloeide en bewegend eten te zien was; - of door de exotische
reisverslagen van bijvoorbeeld de mythomaan Mandeville. Ook de Franse
leugentekst, Les Saouls d'Ouvrer, uit het begin van de zestiende eeuw, bevat
Cocagne-passages. Tevens citeert Pleij in dezelfde trant het carnavaleske vreten
tijdens vastenavondvieringen en zottenfeesten met spotsermoenen over martelaren
zoals de heilige Haring of de heilige Ham (Worst, Gans...). Vele van dergelijke
teksten zijn te plaatsen in het kader van de Strijd tussen Carnaval en Vasten, waarin
ook lijsten van voedsel voorkomen; men denke ook aan Bruegel: evenzovele
overdrijvingen en bezwerende karikaturiseringen. Pleij voegt er nog vele literaire
verwijzingen aan toe, die als gemeenschappelijke functies de vlucht uit de realiteit,
de troost en de compensatie hebben.
Cocagne wordt in de oude teksten voorgesteld als een moeilijk toegankelijk
paradijs op aarde, dat het bijbelse Aards Paradijs in een contemporain materialistisch
kleedje steekt en tevens fungeert als ironiserende kapitteling van de courante
ondeugden in de samenleving. Dit alles wordt wel wat lang uitgesponnen.
Tevens treft men in Cocagne een magische rivier aan die verjonging en genezing
biedt en uiteindelijk dus onsterfelijkheid, zoals de jeugdbron uit de alchemie. Ook
deze obsessie, een imaginaire remedie tegen de zondeval en tegen existentiële
angsten, wordt door Pleij in een algemener kader geplaatst, namelijk dat van de
levensverwachting op het einde der middeleeuwen.
In tegenstelling tot het meer landelijke aards paradijs, werd het hemelse paradijs
vooral voorgesteld als een apocalyptische stad, vaak het Nieuwe Jeruzalem. Maar
Pleij merkt op dat de twee paradijzen soms in elkaar overvloeien. Hier leunt Cocagne
wellicht aan bij de visioenen Jenseitsliteratuur, waarin ook hemelse banketten
voorkomen, onder het genot van engelachtige muziek (cf. b.v. Memlinc en Van
Eyck); terwijl in de latere verbeeldingen van Luilekkerland muziek en dans afwezig
zijn.
Zowat alle culturen, stelt Pleij m.i. terecht, moeten hun eigen voorstelling van een
paradijs gehad hebben (ideale oertijden, gelukzalige eilanden &c). Een dergelijk
cultuurgoed behoort immers tot de primaire overlevingsstrategieën. De mythen en
legenden van de Kelten werden al genoemd. In de islamdroom over een
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moslimparadijs speelt echter de erotiek een grotere rol dan in de
Cocagneverbeeldingen.
Vervolgens wijdt Pleij nog een apart hoofdstuk aan de topische traditie van de
antieke locus amoenus en aurea aetas (nostalgie naar het verloren paradijs) en de
bijbelse hortus conclusus. Soms probeerde men dergelijke paradijselijke plekken
ook mechanisch na te bootsen in de vorm van middeleeuwse lusthoven,
wondertuinen en pretparken, bijvoorbeeld het schalkse kasteelpark van Hesdin in
Noord-Frankrijk.
Aangezien er veel literatuur, didactiek en overlevering bestond over het aards
paradijs, gingen enkelingen ook daadwerkelijk op zoek naar die heerlijke plek:
‘Cocagne op reis’. Dat levert allereerst ‘gedroomde aardrijkskunde’ op, zoals die
van Mandeville, het Land van Pape Jan, de Alexanderromans, de exotische mirabilia
uit het oosten, de rapportages over monsterrassen, maar ook reisverslagen over
‘werkelijke werelden’. Want ook de ‘echte’ ontdekkingsreizigers zullen het klimaat
en de overvloed in de nieuwe werelden bekijken door de bril van Cocagne (een
detail dat Pleij niet vermeldt, is in dit verband zeer welsprekend: Columbus
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nam bij zijn eerste zeereis nog zijn exemplaar van Brandaan in zijn bagage mee).
De wereld van de niet christelijke ‘wilden’ riep echter tevens negatieve associaties
op met marginaliteit: het beeld van de ‘andere’ heeft meestal als functie het zelfbeeld
van een samenlevingsvorm te bevestigen.
Ook Cocagne vertoont dergelijke schiboletten, wensdromen en projecties. Daarbij
parodieert Cocagne wellicht de middeleeuwse reisbeschrijvingen, in de traditie van
nonsenspoëzie en leugendichten, zoals de Ware geschiedenis van Lucianus, die
men ook aantreft in bijvoorbeeld de Franse Farce des Coquins (uit de Recueil Cohen
o

1949, n 53) en de Resurrection de Jenin Landore uit de bundel van Viollet-le-Duc
o

(II, 1854, n 24), het werk van Rabelais en latere rabelaisiania, zoals Le Disciple de
Pantagruel uit 1538.
Door al deze dromerij-kenmerken, onderscheidt de anti-revolutionaire
Cocagne-verbeelding zich van de staatkundige utopieën van de zestiende eeuw,
de Utopia van Thomas More (1516) voorop, eerder elite-teksten, die nieuwe
maatschappijprojecten ontwerpen en vooral soberheid prediken.
Maar we zijn er nog niet. Pleij ziet nog veel meer verbanden: de verwijzing naar
de Heilige Geest in L en B kan een riskante (of ironische?) band aangeven met
ketterijen, zoals het geloof in het Duizendjarige Rijk, het zogeheten millennarisme
of chiliasme, soms met proletarische inslag, dat op een vrije interpretatie van de
Openbaringen terug te voeren is, bijvoorbeeld de visies van Joachim van Fiore, de
beweging van de Vrije Geest (vooral in Brabant?) en andere heterodoxieën.
Via zotte humor en impliciete (soms expliciete, namelijk in B en G) didactiek van
het moralistisch bedoelde contrast, in de traditie van de ironische standensatire en
het ridiculiserend aanprijzen van ongewenst gedrag, functioneert Cocagne, met zijn
ietwat dubbelzinnige antimodellen, als een leerschool van de omgekeerde wereld
en suggereert in subtekst stedelijke, pragmatische waarden zoals hard werken,
ambitie, fatsoen en matigheid. De omgekeerde wereld toont hoe het niet hoort, want
gula is het begin van vele andere zonden.
Buiten de twee rijmteksten L en B duikt de naam Cocagne niet in
Middelnederlandse geschriften op, terwijl hij in het Frans vaker voorkomt, waar hij
wellicht oorspronkelijk iets met ‘coquere’ (koken) te maken had. Daarnaast toont
Pleij aan dat de studie van de vele pogingen tot verklaring van het spottoponiem
heel wat informatie kan opleveren voor de functiegeschiedenis, want vele van die
geopperde suggesties (koekoek, coq, Cluny?) hebben wellicht mede het
Cocagnebeeld van de tijdgenoten bepaald. Stilaan verhuist Cocagne van het
platteland naar de stad om later als verzonken cultuurgoed onder de naam
Luilekkerland in de kinderkamer te eindigen. Marxisten noemden Cocagne zelfs
‘eine feudalbäuerliche, folkloristische Sozialutopie’.
Beredeneerde noten, een uitgebreide bibliografie en een register sluiten dit boek
af. Enkele detailopmerkingen: het Italiaanse Cocagnemateriaal wordt niet besproken
(cf. G. Cocchiara, Il Paese di Cuccagna, Turijn 1980, pp. 159-187, dat dan ook in
de bibliografie ontbreekt). Het is niet zo dat Marco Polo als eerste westerling bericht
(Pleij, p. 239) over ‘Le Vieux de la Montagne’, leider der Hashishins: zie hierover F.
Daftary, The Assassin Legends, London - New York 1994, pp. 100-120 en passim.
Wanneer hij het over Aucassin et Nicolette heeft, gaat Pleij voorbij aan het oeroude
antropologische motief van de couvade (het ‘broedritueel’), waarbij de man de
vrouwelijkheid simuleert. Over de richtlijn om slechts twee keer per dag te eten, zie
ook Nicolas de La Chesnaye, Condamnation de Banquet, ed. Koopmans & Verhuyck,
Genève 1991, p. 243, vv. 2928-2930: angelus qui semel, homo qui bis, bestia qui
plus). In het register ontbreekt het toch wel erg belangrijke lemma ‘varken’. Tenslotte
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is niet duidelijk waarom Pleij de originele tekst in rijm bovenaan zet en de moderne
vertaling onderaan en voor prozacitaten het omgekeerde doet: de vertaling boven
en de oude versie onderaan. Maar dat zijn, als gezegd, slechts details.
Hoofdzaak is dat we hier te maken hebben met een zeer brede cultuurhistorische
studie, op een begrijpelijke, zeer leesbare, soms licht populariserende manier
gebracht. Men heeft wel eens gezegd dat Pleij vertrekt van weinig tekst (zoals ook
al in Het Gilde van de Blauwe Schuit uit 1983 en De Sneeuwpoppen van 1511 uit
1988) en daar dan ontzaglijk veel aan vastknoopt, misschien wel te veel. Ook al
kan dit laatste in een enkele wat breed uitgesponnen passage niet onjuist zijn, en
ook al zit er in onderhavig boek wel eens een herhaling, toch moeten we concluderen
dat dit werk een zeer verrijkende visie bevat, waarin toevallig bewaarde teksten
effec-
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tief op een veel algemenere achtergrond teruggaan en inderdaad vaak naar diverse
tradities verwijzen. Wel is het zo dat onderhavig boek met zijn interpretatie van de
bewaarde teksten als negatieve zelfbeelden en de situering ervan in een
mentaliteitshistorisch en maatschappelijk perspectief van beginnende verstedelijking,
helemaal aansluit bij de vorige twee.
Paul Verhuyck

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; 53)
- Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam.
ISBN 90-6550-288-2 Prijs: ƒ 59, ‘Het is alles niet van zoo heel veel, maar toch ook niet van al te weinig belang’. Deze
niet al te enthousiasmerende woorden schreef A. Beets, toen hij in 1903 in dit
tijdschrift een editie bezorgde van enkele gedeelten uit het handschrift dat inmiddels
1
de signatuur Berlijn SPK, Germ. Qu. 557 gekregen heeft. Nu, een kleine eeuw later,
is de vakbeoefening zozeer gewijzigd dat dit handschrift past in twee actuele
onderzoeksvelden: de studie van verzamelhandschriften en van stedelijke literatuur
in haar brede historische context. Dat blijkt zonneklaar uit het proefschrift over deze
codex en zijn ontstaansmilieu waarop Herman Brinkman in 1997 cum laude
promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
In het inleidende eerste hoofdstuk zet Brinkman uiteen (maar toont hij nog niet
aan) dat het zogenoemde handschrift-Jan Phillipsz. is geschreven (in de zin van
gekopieerd) door een Leidse stadsklerk in de derde kwart van de vijftiende eeuw
en verwoordt hij de doelstellingen van de verschillende hoofdstukken.
Hoofdstuk 2, getiteld ‘Literatuur in middeleeuws Leiden’ geeft een zeer breed
overzicht van het literaire leven in deze stad, in het bijzonder in de vijftiende eeuw,
gebaseerd op bronnenmateriaal uit de Leidse stadsarchieven. Daarbij komen vele
aspecten aan bod en ontstaat er een buitengewoon boeiend en veelzijdig beeld van
de Leidse literaire cultuur, niet alleen doordat Brinkman een grote verzameling
gegevens bijeen gebracht heeft en daar met smaak over weet te schrijven
(bijvoorbeeld het incident van de twee mannen die over een schutting gluurden naar
een musicerend gezelschap, p. 29), maar vooral ook doordat hij uit de gegevens
weet te halen wat erin zit en meermalen in boeiende discussies met vakgenoten
treedt. Men leze bijvoorbeeld de passage op p. 39-41 waar Brinkman niet alleen
laat zien dat de nauwelijks bekende Bertelmees van den Watersloet een belangrijke
Hollandse sprookspreker is geweest, maar ook dat deze Bertelmees èn Willem van
Hildegaersberch, anders dan tot nu toe gedacht werd, wel degelijk als dichter in
dienst zijn geweest van het Hollandse hof.
In het derde hoofdstuk staat het handschrift-Jan Phillipsz. centraal. Het begint
met een codicologische beschrijving, een enigszins bekorte versie van een gedeelte
2
van de inleiding van Brinkmans editie, die in 1995 verschenen is. Deze herhaling
van informatie lijkt mij niet erg zinvol. Een korte samenvatting en een verwijzing
naar de editie waren ook voldoende geweest, dit eens te meer daar de
geïnteresseerde lezer toch al de teksteditie ter hand zal nemen. Het onderzoek van
het schrijfmateriaal levert een belangrijk spoor op. Het papier vertoont
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overeenkomsten met het papier van Leidse archivalia. Dit maakt een datering
mogelijk (het handschrift is waarschijnlijk in fasen ontstaan: katernen 1-3: ca.
1472-1473, katernen 4-6: ca. 1478 en katern 7: ca. 1481), levert een sterk argument
voor de lokalisering in Leiden en bovendien een eerste aanwijzing met betrekking
tot de kopiist(en): deze moet(en) toegang hebben gehad tot de papiervoorraad van
de Leidse stadssecretarie. Door onderzoek van het schrift is het mogelijk de laatste
stap te nemen. Brinkman onderscheidt vijf handen (a t/m e), waarvan de drie
belangrijkste (verantwoordelijk voor 121 van de 124 teksten) worden toegeschreven
aan Jan Phillipsz. (hierna afgekort als JP), na een vergelijking met charters en
rekeningen die door deze Leidse stadsklerk geschreven zijn.
Dan volgt een beschrijving van de teksten, die zijn onderzocht op dialect,
onderlinge stilistische overeenkomst, overlevering in andere bronnen en tekstsoort.
Brinkman behandelt de teksten naar tekstsoort (waarbij hij, terecht, pragmatische
genredefinities hanteert). De
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belangrijkste groep, aangeduid als ‘Rijmbrieven en aanverwante gedichten’, is een
verzameling van 23 teksten, volgens Brinkman ‘de ruggegraat van de gehele
tekstverzameling’ (p. 145). De teksten komen verspreid over het handschrift voor
en ook de afsluitende tekst, 124, behoort ertoe. Eén van de rijmbrieven (120) is
gericht aan JP en zijn broer Vranck en dat levert, naast de codicologische
argumenten, ook een inhoudelijke aanwijzing voor het verband tussen de codex en
JP. Daarbij is overigens opmerkelijk dat deze tekst die zo'n cruciale plaats in het
betoog inneemt, juist niet door JP afgeschreven is maar door kopiist b, al heeft JP
er wel een verbetering in aangebracht (hand a, p. 131).
Het heeft geen zin om alle besproken genres hier in extenso te behandelen; ik
beperk me tot enkele losse opmerkingen, met om te beginnen enkele mooie
resultaten. Aan de groep van 34 Middelnederlandse antifonen en responsoriën kent
Brinkman een mogelijke specifieke functie toe (gebedsoefeningen voor de religieuze
broederschap van Sint Nicolaas, waartoe Jan en Vranc Phillipsz. behoorden) en
via een ingenieuze redenering ook een precieze datering op 1472-1473.
Verschillende teksten zijn literair-historisch interessant, bijvoorbeeld de groep van
zes refreinen die wellicht voor een (Brabantse?) refreinwedstrijd gemaakt zijn en
daarmee de getuigenissen kunnen zijn van het vroegst bekende Brabantse feest
tot nu toe. Daarnaast bevat het handschrift De Rooveres Lof van den Heijlighen
Sacramente en een navolging daarvan, die blijkens een acrostichon geschreven is
door Willem bastairt van Wassenaer, een nog onbekende auteur, die meteen de
eerste Hollandse rederijker is van wie we niet alleen de naam maar ook werk kennen.
Elders oppert Brinkman dat een spreuk met als opschrift ‘Die engelkijns’ mogelijk
een speeltekst van een processievoorstelling is, een teksttype dat nauwelijks
overgeleverd is (p. 161).
Bij de indeling in groepen is de plaatsing van gedicht 104 niet helder onderbouwd:
deze tekst vertoont stilistische overeenkomsten met de belangrijke groep van 23
rijmbrieven en aanverwante gedichten, maar wordt hier toch buiten gehouden. De
reden daarvoor is waarschijnlijk dat dit gedicht verankerd is in de groep van zes
refreinen en wellicht ook dat de tekst daardoor niet past in het profiel dat Brinkman
schetst van de auteur van de rijmbrieven (namelijk iemand met een
kloosterachtergrond), maar hij expliciteert zijn argumenten niet (zie p. 140).
Na de bespreking van de tekstsoorten komt Brinkman tot een typering van het
handschrift als geheel: een Hausbuch (de term is voorgesteld door J. Reichel),
waarin allerlei teksten verzameld waren die JP en zijn huisgenoten van pas konden
komen. Brinkman oppert daarbij zelfs dat de twee kopiistenhanden (te weten b en
d) die niet aan JP konden worden toegeschreven, wellicht van zijn huisgenoten
zouden kunnen zijn. Aan het einde van het hoofdstuk schetst Brinkman nadere
contouren van JP en zijn naaste familie.
Het vierde hoofdstuk behandelt de wereldbeschouwing die uit de
tekstenverzameling spreekt. Brinkman probeert telkens elementen uit de teksten te
interpreteren tegen de achtergrond van wat bekend is over JP en de zijnen: hoe
konden deze teksten functioneren voor de samensteller van het handschrift? De
essentie van een groot deel van de teksten is ‘de verwoording van een op de bijbel
gestoelde moraal, die van toepassing is in het dagelijks leven’ (p. 245), waarbij de
belangrijkste vraag is hoe het hiernamaals te verdienen.
Het vijfde en laatste hoofdstuk behandelt de plaats van de tekstverzameling en
van de stad Leiden in het literaire leven van Holland. Het handschrift laat een
belangrijke fase zien in de vroege ontwikkeling van een autonome stedelijke literatuur.
Veel van de teksten geven uiting aan lekenvroomheid, hetgeen volgens Brinkman
kenmerkend voor Noord-Nederland kan zijn. In deze contreien was er geen actieve
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bemoeienis van de stedelijke overheid met de literaire cultuur, die vooral in kleine
sociale verbanden zal zijn ontstaan. Bij de behandeling van de vraag in hoeverre
het handschrift een burgerlijke signatuur draagt, releveert Brinkman het belang van
de religiositeit in de burgermentaliteit, een aspect dat te weinig onderkend is door
de anachronistische scheiding tussen wereldlijke en geestelijke geschriften. De
tekstverzameling kent eigen accenten doordat ze verbonden is met een milieu van
stedelijke ambtenaren en nauwelijks thema's bevat die doorgaans met kooplieden
geassocieerd worden. Prachtig is Brinkmans bespreking van het schilderij dat de
omslag van zijn boek siert: daarin komen een aantal essentiële gedachten mooi
samen.
In de optiek van het boek vervult JP een dubbelrol als samensteller en lezer.
Soms is het storend dat deze invalshoeken dooreen lopen, bijvoorbeeld bij de
bespreking van tekst 116, een
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samenspraak die volgens Brinkman voor de lezer alleen op grond van de
aanspreekvormen als dialooggedicht te herkennen is, omdat er geen clauskoppen
zijn. Maar als die lezer JP is dan klopt deze redenering niet, want als kopiist heeft
hij ruimte opengelaten om later clauskoppen te kunnen toevoegen (vergelijk p. 130
en 166-7). Daar hangt een ander, meer principieel punt mee samen: na de
codicologische beschrijving (hoofdstuk 3) verliest Brinkman enigszins uit het oog
dat de teksten 120, 122 en 123 niet door JP opgetekend zijn. In het bijzonder bij de
bespreking van de wereldbeschouwing die uit de verzameling spreekt (hoofdstuk
4), zou het zuiverder geweest zijn indien deze teksen een aparte behandeling hadden
gekregen. Dit eens te meer daar één van de teksten de Dietsche Cato is, een tekst
die in de verzameling een vrij bijzondere positie inneemt (tekst 123). Brinkman vraagt
zich af waarom deze elementaire tekst nog interessant geweest kan zijn voor JP,
de ervaren stadsklerk van boven de zestig jaar, en oppert dan, mede in verband
met de wisseling van kopiisten, een mogelijk gebruik van het boek in familiale kring
(p. 187). Iets soortgelijks zien we in de bespreking van tekst 122, één van de
rijmbrieven, die Brinkman in verband brengt met de inval in Leiden van het Hoekse
leger in 1481, een gebeurtenis die JP persoonlijk geraakt moet hebben (p. 253-4),
maar het gegeven dat de tekst door kopiist d is opgetekend, raakt hier volledig uit
zicht. Uit de codicologische beschrijving kan bovendien opgemaakt worden dat juist
tussen de beide teksten die door kopiist d geschreven zijn (122 en 123) een blad
ontbreekt (p. 125): waarschijnlijk is de inbreng van deze kopiist oorspronkelijk nog
wat groter geweest dan thans waarneembaar. Ook dan blijft JP verreweg de
belangrijkste kopiist van het handschrift, maar dat neemt niet weg dat een
afzonderlijke bespreking van kopiist d verhelderend had kunnen zijn.
Wat ik in dit boek erg gemist heb is een register op behandelde teksten. Brinkman
verwijst namelijk veel in zijn boek, maar helaas vaak in vage bewoordingen (‘de
reeds besproken schrijffout’ (p. 199), ‘in het vorige hoofdstuk is betoogd’ (p. 232),
‘in het vervolg zal hieraan nadere aandacht worden besteed’ (p. 150, noot 66)). De
inhoudsopgave biedt weinig soelaas: bij onderdeel 3.2 (‘De tekstverzameling’), waar
later vaak op voortgebouwd wordt, zijn de nummers van de behandelde teksten niet
opgenomen (hetgeen wel gebeurt in de koptekstjes in het boek zelf). Daardoor is
het lastig om de stappen in de redeneringen precies op een rij te krijgen en te
controleren.
Dit zijn echter kleine punten van kritiek op dit boeiende, doortimmerde en
belangrijke boek. Brinkmans werkwijze is vooral knap doordat hij enerzijds met veel
oog voor details voorzichtig afwegingen maakt en zorgvuldig de gegevens
combineert, maar anderzijds er allerminst voor terugschrikt om tot verstrekkende
conclusies te komen. Het boek is van belang als een uitgebreide studie van een
verzamelhandschrift; wel van een bijzonder verzamelhandschrift omdat de
(belangrijkste) samensteller zich zo goed laat identificeren en omdat er opmerkelijke
teksten bijeengebracht zijn, maar natuurlijk is het juist Brinkmans verdienste dat hij
JP op het spoor gekomen is en het literair-historische belang van verschillende
teksten heeft laten zien.
Dieuwke van der Poel

Stichten of schitteren: de poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde
predikanten / Els Stronks. - Houten: Den Hertog, cop. 1996. - 347 p.: ill.;
24 cm - Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht.
ISBN 90-331-1150-0 Prijs: ƒ 49,50
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‘Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens’.
Deze bijbelles uit Colossenzen 3:16 hebben velen zich ter harte genomen. Hoewel
het schrijven en zin-
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gen van geestelijke liederen altijd al populair was, raakte de productie van geestelijke
liedboeken in de tweede helft van de zeventiende eeuw in een ware
stroomversnelling. De schrijvers van deze liedboeken waren vaak protestantse
predikanten. Hun boekjes lijken voor de twintigste-eeuwse lezer op het eerste gezicht
één pot nat en weinig interessant te zijn, maar dat blijkt mee te vallen. Els Stronks
laat in haar dissertatie zien hoe divers de intentie van verschillende dominee-dichters
was en hoe verschillend ook de uitkomst van hun werk. De titel van haar boek
ontleende ze aan de vraag of de dominees slechts wilden stichten of dat er ook
ruimte voor hen was om te ‘schitteren’ als poeta doctus. Voorop staat dat ze allen
de bedoeling hadden te stichten; het pure schitteren was voorbehouden aan dichters
van wereldlijke poëzie. Stronks' doel, verwoord in de ‘Inleiding’, is ‘te bepalen met
welk oogmerk gereformeerde predikanten dichtten, wat het karakter van hun
gedichten en liederen was en wat hun poëzie voor de gelovigen betekende’ (p. 14).
Om haar doel te bereiken gebruikt Stronks diverse onderzoeksmethoden; ze
analyseerde uiteraard de liedboeken zelf, maar maakte ook gebruik van
correspondentie, veilingcatalogi, boedelinventarissen, egodocumenten, etc. Hoewel
ze zich in hoofdzaak beperkt tot zes meer of minder succesvolle schrijvers noemt
ze vele andere, waardoor aanknopingspunten voor verder onderzoek ontstaan. Een
dissertatie met een verscheidenheid aan materiaal en voor elk wat wils dus.
Stronks ziet in het hoofdstuk over ‘het gereformeerde lied in de zeventiende eeuw’
de door haar beschreven bloeiperiode van het gereformeerde liedboek (1650-1700)
in het licht van de Nadere Reformatie. Deze beweging kan omschreven worden als
een ‘gereformeerde variant van de internationale piëtistische stroming’ (p. 38), die
in de zeventiende eeuw opgang deed. Met het woord ‘vroomheidsoffensief’ kan het
werk van de beweging gekarakteriseerd worden. Het lied werd bij uitstek geschikt
geacht om te stichten; het was een populair medium, vooral ook bij de jeugd, en
werd zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk overgedragen. Bovendien werd
geloofd dat de zanger door de muziek open stond voor de inhoud en dat het ‘slechte’
erdoor verdreven werd.
In deze stichtende traditie staan de eerste drie behandelde auteurs: Franciscus
Ridderus (1620-1683), Willem Sluiter (1627-1673) en Jodocus van Lodenstein
(1620-1677). De Rotterdamse predikant Ridderus stimuleerde cathechisatielessen,
met name binnen het gezin. Hiervoor schreef hij een bundeltje oefeningen en
huisgezangen onder de titel Dagelijksche huys-catechisatie (1657). Bijzonder is de
aandacht die Riddderus schonk aan de geloofspraktijk; hij gaf precieze voorschriften
hoe men zijn werk tot zich moest nemen. Ten behoeve van de door hem beoogde
algehele memorisatie schreef hij gemakkelijke taal en beperkte hij zich in de
hoeveelheid feiten. Ook gebruikte hij bekende melodieën, waaronder veel
psalmwijzen van Datheen. Al met al maakte hij als het ware hapklare brokken, goed
te verteren voor eenvoudigen, zoals ouders, kinderen èn huispersoneel. De
populariteit van zijn bundel (een achtste druk verscheen in 1700) duidt erop dat hij
zijn doel bereikte.
Ook Sluiter (Eibergen) hield in zijn liedbundels de toon eenvoudig en (dus) geschikt
voor een breed publiek. Toch is een benaderingsverschil aan te wijzen; waar
Ridderus een didactisch benadering hanteerde, richt Sluiter zich ook op het gevoel.
Het praktisch nut van deze bundel is groot, mede dankzij de gebruiksaanwijzingen
door de auteur. Sluiter dichtte voor elk wat wils; voor elk individu of elke groep, in
elke situatie is er een op maat gesneden lied. Hoeveel succes deze dominee met
zijn liederen had, bleek toen hij in 1671 tevreden kon berichten, dat onder zijn
gemeenteleden het zingen van wereldlijke liederen was uitgebannen en men zíjn
liederen zong.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

Voor de Utrechtse predikant Lodestein was het niet nodig om praktische
gedragsvoorschriften te geven, aangezien hij zijn gemeenteleden adviseerde zich
te onttrekken aan wereldlijke verleidingen. Zijn poëzie, gebundeld in Uytspanningen
(1676), is sterk meditatief van aard. Door het zingen trad verdieping van het gevoel
op en werd men blij in de Heer. Het gebruik dat hem voor ogen stond, was dat
binnen de zogenaamde conventikels (kleine discussiegroepen van gelovigen).
Lodenstein was een fervent voorstander van dergelijke bijeenkomsten en zijn liederen
bleken bijzonder geschikt als onderwerp van discussie. Hij zorgde er namelijk voor
dat zijn liederen met hun vele betekenislagen altijd iets te raden overlieten en ook
de melodiëen waren niet altijd even toegankelijk. Mede hierdoor was de populariteit
van zijn bundel groot.
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Dat enkelen wel degelijk de intentie hadden om naast hun domineeschap als dichter
op te treden, blijkt in het tweede deel uit de beschrijving van de andere drie
predikanten: Jacobus Revius (1568-1658), Joannes Vollenhove (1631-1708) en
Arnold Moonen (1644-1711). Zo publiceerde in 1630 de Deventer dominee-dichter
Revius zijn Over-ysselsche sangen en dichten, een bundel waarin hij in zijn rol als
poeta doctus hoge eisen stelde aan zijn publiek. Niet alleen presenteerde hij een
scala aan dichtvormen, maar ook verwees hij inhoudelijk geregeld naar de klassieke
en moderne literatuur. Bovendien dient de lezer zijn eigen lessen te destilleren uit
het gebodene. Revius, navolger van onder meer Ronsard en Marot, Heinsius en
zelfs rooms-katholieke voorbeelden, wilde aanhaken bij de moderne, belezen lezer.
Helaas - blijkbaar omdat hij in de provincie niet alle nieuwe poëzie-theorieën had
kunnen bijhouden - publiceerde hij een bij uitkomst al verouderd boek dat zeer slecht
verkocht.
Vollenhove, predikant te Den Haag, verging het iets beter. Zijn gedicht Kruistriomf
(1656) was al redelijk bekend, toen hij in 1686 de bundel Poezy uitbracht.
Vollenhoves werk is enigszins te vergelijken met dat van Sluiter, naar wiens
melodieën hij verwijst. Maar waar beiden zowel didactisch als meditatief dichtten,
gaf Vollenhove geen praktische lessen. Het verschil tussen de twee dichters is
duidelijk zichtbaar in hun houding tot de klassieken. Vollenhove wist zich als christen
superieur en kon de (inferieure) klassieken probleemloos opnemen, waar Sluiter
de klassieken en geestelijke poëzie onverenigbaar achtte. Toch nam ook Vollenhove
beperkingen in acht; hij legde zichzelf bijvoorbeeld inhoudelijke restricties op. En
ook als deze dominee zich in zijn rol van poeta doctus uitleeft volgens de regels der
retorica blijft hij belerend.
Moone - de meest openlijk ambitieuze dichter uit dit gezelschap - tenslotte
publiceerde in 1700 op zijn beurt een bundel Poezy. Zijn geestelijk en wereldlijk
werk zijn verschillend van aard; de wereldlijke gedichten zijn soms zelfs frivool van
toon. Omdat zijn twee rollen (dominee naast dichter) lijken te botsen creëerde hij
zich een uitgebreid - zoals Stronks dat noemt - excuuskader. Toch moet in dit rijtje
niet Moonen, maar Vollenhove gezien worden als de pleitbezorger van de klassieken
in de poëzie. Moonen gebruikt slechts voorbeelden ter versiering, waar Vollenhoven
er een wijze les uit destilleert.
De losse eindjes over de houding van de predikanten in het hanteren van de
klassieken werkt Stronks in het laatste hoofdstuk uit. Eens te meer wordt duidelijk
dat het verschil tussen de geestelijke dichters onderling minder groot is, dan dat
tussen wereldlijke en dominee-dichters. Het hoofdstuk zou zelfstandig gelezen
kunnen worden en vormt een heldere, uitgewerkte en interessante inleiding op het
onderwerp. Maar als afsluiting van het geheel lijkt het mij minder op zijn plaats. De
argumentatiestijl van Stronks (steeds eerst de conclusie, dan de uitwerking) impliceert
wellicht dat er geen synthese meer hoeft te volgen. Maar wat mij betreft is hier een
afsluiting zo niet van het geheel, dan toch op zijn minst van het tweede deel gewenst.
Immers na deel één volgt wel een afdeling ‘conclusies en vragen’ (hoofdstuk 5). In
het laatste hoofdstuk komt nu wel iets van een breder kader van de in deel twee
genoemde predikanten aan het licht, maar dit beperkt zich tot één aspect van het
dominee-dichterschap. Feitelijk moet de lezer voor het algehele beeld terug naar
de ‘Inleiding’ en het eerste hoofdstuk.
Hierbij sluit mijn voornaamste bezwaar tegen dit werk aan. Nogmaals, Stronks
werkt al haar vragen helder uit, zodat het onderwerp ook voor niet-geloofsgenoten
toegankelijk is. Maar juist door de grote doorzichtigheid is het boek als geheel minder
spannend. Een stelling, gevolgd door een uitwerking, een of meerdere voorbeelden,
per voorbeeld een korte reprise én een algehele samenvatting zijn soms iets teveel
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van het goede. Het doet hier en daar vergeten dat de voorbeelden en anekdotes
vaak smakelijk gekozen zijn: een stervende die bij nader inzien het gezang niet van
toepassing vindt, een stiekem trotse dominee die aan de ramen van zijn
gemeenteleden naar zijn gezangen luistert, etc. Misschien had Stronks wat meer
naar Lodenstein dan naar Ridderus moeten kijken: Lodenstein zorgde immers voor
een ‘aantrekkelijke duisterheid’ die sterk bijdroeg aan de populariteit van zijn boek.
Hoe dan ook, het staat buiten kijf dat dit proefschrift, geholpen door een gedetailleerd
notenapparaat en een goede index, een onmisbare vraagbaak zal zijn voor diegenen
die zich met het zeventiende-eeuwse (gereformeerde) lied en andere poëzie bezig
houden. Door de verscheidenheid aan materiaal en de verschillende
onderzoektechnieken is dit boek niet te negeren, ook al worden lang niet alle
predikant-dichters even uitgebreid behandeld. Tenslotte, als ik dit boek zou moeten
karakteriseren in de termen van de auteur, dan kan er geen andere conclusie zijn
dan dat Stronks eerder sticht dan schittert, maar (vrij naar wat Marijke Spies tijdens
de promotie zei) dat stichten doet ze schitterend.
Martine de Bruin
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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
Ooit wijdde mevrouw Kluit een Libellendeeltje van Bosch en Keuning aan de
briefwisseling-De Clercq/Da Costa. De reeks korte citaten opende zij met een
ontboezeming door Da Costa (23.1.1821): ‘Wees overtuigd dat ik [...] Uwe
vriendschap op hoogen prijs stelle en niets mij aangenamer zijn zal dan die in het
vervolg van tijd wederkerig aan te kweken.’ Bijna twintig jaar later schreef De Clercq
(19.4.1840): ‘Ik las deze week nog al veel oude brieven. Correspondentie is kunde.
Er is in alles iets gedurig afwisselends, en toch eene lijn die doorgaat. -, Welk een
tijd al dat wij elkander kennen. En toch er is nog niets uitgeputs in onze Vriendschap.’
Wie zou op grond hiervan vermoeden dat de laatste tien jaar van deze vriendschap
door vaak hevige spanning werd gekenmerkt? Uit de tien pagina's die nog op dit
citaat volgen, blijkt het niet. Slechts in het voorwoord was vermeld dat de vriendschap
niet zonder strijd was, maar stormen kon doorstaan.
Alle reden dus om een grondige uitdieping van die vriendschap te verwelkomen.
Dubois levert een studie die de ups duidelijk toont, maar de downs niet verdoezelt.
Het kader waarin hij de wederzijdse relatie plaatst, is de zogenoemde romantische
vriendschap, die in Nederland tamelijk uitzonderlijk heet, maar vooral in Duitsland
zou hebben gebloeid. De auteur tracht te bewijzen dat ‘er tussen de Nederlandse
en Duitse romantische vriendschap en die tussen De Clercq-Da Costa meer dan
één overeenkomst bestond’ (333). Hoe we deze vergelijking ook hebben te
interpreteren, het voor deze these belangrijke hoofdstuk ‘Vriendschap in Christus’
overtuigt niet geheel, misschien doordat het begrip ‘romantische vriendschap’ vrijwel
onmogelijk te definiëren is, misschien door de keuze van ontoereikende secundaire
bronnen, waarvan ik het boekje over de geest van de Romantiek van Schenk (1966)
of de inleiding tot Knuvelder 3 (1973) niet de sterkste noem.
Het is spijtig dat de uitwerking van dit onderwerp gepaard gaat met enige venijnige
halen naar Jaap Meijer, die, uit onvrede over het gangbare geïdealiseerde beeld,
als het ware tot behandeling ervan aanspoorde, maar constateerde, dat bij De Clercq
en Da Costa bepaald geen sprake was van een warmvoelende en romantische
vriendschap (14). Dubois zal van Meijers visie de ‘onjuistheid aantonen’, want ‘Zoals
Meijer in het algemeen geen begrip heeft voor de christen Da Costa, zo heeft hij dit
evenmin voor het christelijk karakter van de vriendschap’ tussen hem en De Clercq
(359). Een noot hierbij spreekt van weerlegging van Meijers visie op de joodse Da
Costa door Caron en Kamphuis (374), maar van dat aantonen en weerleggen ben
ik niet zo onder de indruk. Laat trouwens ieder zijn eigen Da Costa: Meijer de joodse,
die hij vanuit zijn standpunt verdienstelijk heeft bestudeerd, en Dubois de christelijke,
die hij in de vriendschap tot De Clercq fijngevoelig benadert.
Dat dit boek ‘in meer dan een opzicht nieuw materiaal’ op tafel zou leggen (15),
is niet tot mij doorgedrongen, maar wat erin staat zal zeker van belang zijn voor
literatuur-, mentaliteits- en gezinsgeschiedenis, verder voor politieke geschiedenis
en voor geschiedenis van kerk en vroomheid, en zelfs nog stof leveren voor de
geschiedenis van de ‘romantische vriendschap’ in Nederland (17). Aangezien ons
hier de merites voor de literatuurgeschiedenis het meest interesseren, meld ik dat
de literaire belangstelling na 1823 wat wegebt. Niettemin meent Dubois continuïteit
te zien, toegelicht met een aantal voorbeelden uit de jaren 1837-1841. Steeds meer
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echter staat de vraag centraal wat de letterkunde aan de verbreiding van Gods
koninkrijk kan bijdragen.
De in totaal 3350 overgeleverde brieven leggen de basis onder deze studie,
waarop De Clercqs ‘mémoires’, de aantekeningen van mevrouw Da Costa-Belmonte
en enige bronnenuitgaven, zoals de briefwisseling-Groen van Prinsterer, belangrijke
aanvullingen zijn. Het is jammer dat dit veelsoortig materiaal wat verspreid wordt
toegelicht: respectievelijk op p. 15, 31 (Piersons bewerking op p. 67), 24 en 71. Als
ik hier een bron mag noemen die ik heb gemist: de circa 1200 brieven, gewisseld
tussen Bilderdijk, Da Costa en Capadose (Bilderdijk-Museum), hadden het beeld
tot 1831 allicht iets meer diepte kunnen geven. In dit verband wijs ik op de karige
aandacht die is besteed aan mevrouw Bilderdijk, wier aandeel in het vroe-
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ge Réveil veel groter lijkt dan doorgaans wordt beseft. Misschien is de vriendschap
tussen haar en mevrouw Da Costa ook ‘romantisch’ van aard.
Voor een juist beeld van het over en weer is het uiteraard essentieel achter
onbekende data van verzonden brieven te komen. Inzake de vaststelling van de
chronologie hinkt Dubois soms op twee gedachten. Hij stelt ergens: ‘Gezien de
nummering moet de brief namelijk in deze maand zijn geschreven’ (49), maar deze
hypothese wordt in de direct erop volgende noot over een andere ongedateerde
brief ontkracht: ‘Gezien de nummering zou deze geschreven kunnen zijn ná 25 en
vóór 29 mei 1822. Maar misschien is hij ook van 22 mei 1822’, waarvoor direct een
argument volgt. Op de nummers van die brieven kan dus niet worden vertrouwd.
Ook met data blijft het oppassen. Volgens p. 112 zou Da Costa's schoonmoeder
samen met Henriëtte Belmonte op 7 december 1824 zijn gedoopt, maar volgens p.
131 op de 18de. P. 135 n. 77 meldt dat de datum van de 7de volgens mevrouw Kluit
onjuist is, waarmee de 18de als feit wordt aangenomen. Hier hadden de brieven uit
het Bilderdijk-Museum informatie geboden. Da Costa schrijft op de 8ste aan
Bilderdijk: ‘Gisteren hebben onze waarde moeder en zuster hun belydenis afgelegd’
(hs. E 16-3), en op de 16de schrijft hij dat ‘aanstaande zondag’, dat is de 19de, de
doop zal worden bediend (hs. E 16-6).
Het moet een hele klus zijn geweest om 24 jaar vriendschap met al haar facetten
enigszins geordend te presenteren, maar dat is aardig gelukt. Twee preliminaire
hoofdstukken vatten als in vogelvlucht de levens der hoofdpersonen samen. Bij de
activiteiten van Da Costa noem ik nog de redactie van Bilderdijks verzameld
dichtwerk, waarvan het wel genoemde De mensch en de dichter Willem Bilderdijk
het sluitstuk vormde. Vervolgens zijn we in twaalf hoofdstukken getuigen van de
vreugden, maar na circa 1835 - de correspondentie wordt dan zesmaal zo omvangrijk
- vooral van veel getob in hun relatie: 1. Ontstaan en ontwikkeling van de literaire
vriendschap; 2. De Clercq leert het geheim van Da Costa kennen: de overgang van
de literaire naar de christelijke vriendschap; 3. De staatkundig-historische ideeën
van Da Costa en De Clercq en de verschijning van de Bezwaren tegen den geest
der eeuw; 4. Tussen Amsterdam en Den Haag 1824-1831 [ziet op De Clercqs
woonplaats i.v.m. de NHM]; 5. Gezinsleven 1824-1831; 6. Reacties op het
godsdienstig en kerkelijk leven; 7. De Belgische Opstand 1830-1831; 8. Geloof en
werken: de controverse over Laatsmans leer der heiligmaking; 9. Heiligmaking en
vriendschap: Kohlbrugge in het leven en [namelijk als splijtzwam] in de vriendschap
van De Clercq en Da Costa; 10. Gezinsleven 1832-1844; 11. Maatschappelijke
positie; 12. Vriendschap in Christus.
Ondanks de rijke inhoud heb ik enige kritiek op de vorm, al wil ik bij kleine foutjes
- een bruid die op een baldakijn troont (34) of botsingen die niet uit konden blijven,
‘dit temeer daar...’ (74) - niet stilstaan. Bezwaarlijker vind ik de veel te uitgebreide
citaten, bijvoorbeeld op pp. 54-55, 64-65, 97 en 114. Wanneer Dubois poëzie
aanhaalt, vallen hinderlijke onvolkomenheden op: lees het citaat op p. 46 als ‘op
breede vleuglen uit deed schieten’, lees op p. 75 in r. 4 van het citaat ‘dichterwerk’
en in r. 8 ‘Juich [...]/ D'eedlen naroem toe’ en geef in r. 12 na ‘zinloosheid’ aan dat
er een nieuwe versregel komt. Op p. 45 wordt een vers van Calisch geciteerd met
twee regels, drie punten en weer twee regels, waarmee een bescheiden supprimering
wordt gesuggereerd. In waarheid zijn er liefst honderd verzen weggelaten. Verbaasd
lees ik tenslotte op p. 189 n. 25 n.a.v. een citaat: ‘er staat woord, met een kleine
letter dus. Daar het hier echter om het Woord met een hoofdletter gaat, hebben wij
de vrijheid genomen dit te veranderen.’
Een ander punt van kritiek kan zijn dat Dubois sterk aan de hand van oudere
auteurs loopt. Op p. 86 bijvoorbeeld benoemt hij in zijn eigen tekst Da Costa met
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het woord ‘aristocratisch’, maar bekent op p. 91 n. 112, niet te weten waar mevrouw
Kluit dit adjectief vandaan heeft. Ook de kenschets van de staatkundig-historische
denkbeelden begin hoofdstuk 3 leunt zwaar op Kluit, terwijl er voldoende recente
literatuur is. Dit gebrek aan zelfstandigheid werkt hier en daar in de stijl door. Onder
verwijzing naar Kluits boek over het Protestantse Réveil spreekt Dubois bijvoorbeeld
zijn lezers als volgt toe: ‘En nu kwam de pas bekeerde jood Da Costa al die brave
en verlichte Nederlanders de burgerkroon van het hoofd stoten. Hoe durfde hij!’
(81).
Onder de verdiensten van deze rijke studie reken ik als niet de minst belangrijke
dat zij onbedoeld duidelijk maakt hoe gewenst een wetenschappelijke uitgave van
de complete correspondentie, alsmede van de volledige mémoires van De Clercq
is.
M. van Hattum

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

282

Jan Fredrik Helmers (1767-1813): leven en werk van een Amsterdamse
wereldburger / M. van Hattum. - Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman,
1996. -XII, 506. p., [64] p. pl.: ill.; 25 cm. - (Thesaurus, ISSN 0923-8271;
9)
- Bewerking van proefschrift Amsterdam VU.
ISBN 90-72872-16-9 Prijs: ƒ 127,50
In de inleiding bij zijn boek over J.F. Helmers schrijft M. van Hattum: ‘Helmers' werk
behield tot ongeveer 1850 eeuwigheidswaarde, vervolgens nam de waardering voor
Helmers als dichter in razendsnel tempo af, tot er aan het begin van de twintigste
eeuw geen spoor meer van over was. Dat is een boeiend fenomeen; het vraagt om
een onderzoek naar leven, thematiek, techniek en receptie’.
Het lijkt mij niet zonder meer duidelijk dat onderzoek naar leven, thematiek en
techniek antwoord kan geven op de vraag hoe Helmers' reputatie als dichter zo snel
en definitief bergafwaarts kon gaan. Voor het antwoord op die vraag is nog het
meest te verwachten van receptie-onderzoek. De beredenering van het belang van
de diverse onderdelen van deze studie voor het vooropgestelde ‘boeiende fenomeen’
is niet de sterkste kant van deze dissertatie. Dat neemt niet weg dat het boek een
macht aan gegevens en analyses bevat die voor de kennis van leven en werk van
Helmers en voor de literatuurgeschiedenis van de periode van groot belang is.
Na de boven geciteerde passage zal het niet verbazen dat het boek bestaat uit
vier hoofdstukken. De auteur durft zijn eerste hoofdstuk, een levensbeschrijving van
Helmers, geen biografie te noemen. Er zijn eenvoudigweg niet voldoende gegevens
beschikbaar om een samenvattend portret van Helmers te presenteren. Het is
opmerkelijk dat er zo weinig over de persoon Helmers achterhaalbaar is gebleken.
Zelfs de dag van zijn begrafenis is onbekend. Aan Van Hattum heeft het bepaald
niet gelegen. Uit zijn hele boek blijkt dat hij met ijver en vasthoudendheid alles
nagespeurd en verzameld heeft wat redelijkerwijs van hem te verwachten was. Maar
er zijn nauwelijks brieven overgeleverd, persoonlijke getuigenissen van tijdgenoten
zijn er maar mondjesmaat, terwijl Helmers zelf in zijn werken erin slaagde nauwelijks
iets van zijn persoonlijke leven prijs te geven. Van Hattum presenteert datgene wat
hij gevonden heeft tot in detail. Zo lezen we bijvoorbeeld dat Helmers' moeder op
10 november 1795 als veertiende werd bijgezet in een eigen graf in de Nieuwe
Lutherse Kerk. Aan de hand van de veilingcatalogus van de bibliotheek probeert
Van Hattum een beeld op te bouwen van de intellectuele vorming van Helmers. Hij
schenkt aandacht aan de kring van de boekhandelaar Uylenbroek, waarin Helmers
zijn loopbaan als dichter begon en hij volgt zijn activiteiten in allerlei genootschappen.
Noodgedwongen is de biografische schets vooral een kroniek van Helmers'
dichterlijke verrichtingen. In deze chronologische opsomming wordt ook de
contemporaine receptie van het dichtwerk meegenomen. Het gebruik van het boek
als naslagwerk wordt overigens beperkt door de omstandigheid dat het alleen een
index op personen bevat en niet op titels, tijdschriften en genootschappen.
Een van de aardigste passages in het biografische hoofdstuk is gewijd aan het
getob met de censuur bij de totstandkoming van De Hollandsche natie. Het is
twijfelachtig of het verhaal waar is dat de politie Helmers kwam arresteren op zijn
sterfbed, maar hoe dan ook moet worden vastgesteld dat Helmers de moed had
om afwijkende denkbeelden te koesteren en die openlijk te uiten. Aan de door Van
Hattum vermelde gegevens over de voorgeschiedenis van De Hollandsche natie
valt nog een kleinigheid toe te voegen. Kennelijk vroeg Helmers in het voorjaar van
1812 aan de jurist en collega-dichter M.C. van Hall advies over het publiceren van
het gedicht. Van Hall raadde de publicatie af:
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Maar zult gy het thans uitgeven?...gy weet dat de alles overheerschende
dwingelandij overal oproer vindt; eeven als de vrees overal schrikbeelden
ontmoet - de eerste vergeeft niet; en duld geene zinspeelingen, die het
onderdrukt gevoel voor vrijheid en menschenwaarde moeten opwekken.
Gy waagt derhalven met de uitgaave (zo niets meerder) uwe rust - En
voor wie? Eene natie als de onze! gy kent haar - ondertusschen, gy hebt
eene vrouw en kinderen, ten opzichte van welke gy heilige plichten te
vervullen hebt; en om wier wil gy u aan den stier van Phalaris niet behoord
bloot te geeven.
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Helmers heeft het advies van Van Hall niet opgevolgd. De brief (door A. Duyrcant
- een pseudoniem van K.J.L. Alberdingk Thijm - gepubliceerd in De Dietsche
Warande n.r. 4 (1884), p. 91-92) maakt duidelijk dat de uitgave van het gedicht
absoluut niet zonder risico was.
In zijn tweede hoofdstuk onderzoekt Van Hattum de ‘thematiek’ van Helmers. Het
bevat achtereenvolgens paragrafen over de klassieke traditie, Bataven, de
Middeleeuwen, vaderland, wereldburgerschap, de schepping en de ware dichter
en zijn dichterschap. Een wat ongelijksoortig lijstje, dat de vraag oproept wat nu
precies object van onderzoek is in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk ontbeert een
programma van actie. Uit datgene wat Van Hattum presenteert, kan men afleiden
dat hij, geordend naar de behandelde stof, Helmers' werken bespreekt met nadruk
op de gebruikte bronnen en relaties met werken van andere auteurs. Ook vertoont
hij de neiging om Helmers' behandeling van bepaalde ‘thema's’ in te bedden in de
contemporaine opvattingen daarover of datgene wat daarvan in moderne studies
is gereconstrueerd. Van Hattum demonstreert allerwegen een grote belezenheid.
Soms behandelt hij ook eigen en andermans bezwaren die tegen bepaalde werken
van Helmers zijn ingebracht.
Een voorbeeld: Als hij het gedicht ‘Socrates’ behandelt, laat hij zien hoe deze
‘heidense voorloper van Jezus’ door menige achttiende-eeuwer behandeld werd.
Hij stipt aan welke ontwikkelingen in het achttiende-eeuwse Socratesbeeld onderkend
werden; hij geeft een kort overzicht van de inhoud van het gedicht; hij laat zich uit
over het gebrek aan eenheid van het gedicht; polemiseert met Jonckbloet die vond
dat Socrates te veel als opgewonden jongeman voorgesteld werd; speculeert over
de bronnen die Helmers gebruikt kan hebben en vergelijkt die met Helmers' visie;
ook trekt hij ‘intertekstuele poëtische lijnen’ naar Vondel en Voltaire; in het vervolg
vergelijkt hij ‘Socrates’ dan nog met Helmers' eigen ‘Jezus van Nazareth’.
In het tweede hoofdstuk wordt kortom heel wat meer overhoop gehaald dan alleen
een inventarisatie van de thematiek. Het komt mij overigens voor dat het geen
overbodige luxe geweest was als de auteur zich duidelijk uitgelaten had over wat
hij nu precies onder ‘thema’ en ‘thematische lijnen’ verstaat, ook in relatie met andere
termen die hij gebruikt, zoals ‘motief’, ‘stof’, ‘onderwerp’. Uit het hoofdstuk rijst een
portret op van Helmers' denken zoals dat in zijn werk belichaamd is. Een verlichte
wereldburger, die het christendom niet principieel boven andere godsdiensten vindt
uitmunten, gedreven door grote vaderlandsliefde, een evolutionist, een dichter met
een hoge opvatting van zijn bedrijf.
Hoofdstuk drie is gewijd aan de techniek. Van Hattum benadrukt het feit dat de
poëzie van Helmers bedoeld was voor voordracht. In de inleiding bij het hoofdstuk
werpt hij vragen op als: ‘Welke eisen stelde die oraliteit? Gebruikte Helmers
vormelementen die bij een levend gehoor eventueel niet zijn aangeslagen? En met
welke orale kunstgrepen kon hij in principe zijn gehoor wèl hebben geboeid?’ Hij
voegt daaraan toe dat deze vragen van belang zijn om een antwoord te vinden op
de vraag waarop Helmers' roem in zijn eigen tijd kon berusten.
Een groot deel van de kleine honderd pagina's die dit derde hoofdstuk omvat,
brengt verslag uit van minutieuze tellingen die Van Hattum in Helmers' werk gedaan
heeft naar regellengte, strofenlengte, rijmschema's, enjambementen, enzovoorts.
En hij verrichtte zijn tellingen niet alleen in het werk van Helmers, maar ook nog
eens - ter vergelijking - in werken van R.H. Arntzenius, Bilderdijk, Feith, Kinker,
Tollens en nog een paar vooraanstaande contemporaine collega's. Verbijstering en
verontrusting werden in toenamende mate mijn deel, toen ik probeerde door te
dringen in deze bladzijden. Wat een monnikenwerk! Hoe houdt iemand dat vol! Maar
ook: waarom dit alles? Want het is maar de vraag of het antwoord op de opgeworpen
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vragen te verwachten is van dergelijke onderzoekingen als Van Hattum hier
onderneemt. Dat is alleen maar het geval, als je bereid bent een stilzwijgende
redenering van Van Hattum te volgen, die ongeveer moet luiden: Helmers was in
zijn tijd een beroemd dichter en dus zijn de formele kenmerken van zijn gedichten
identiek met de eisen van de oraliteit. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te
zijn.
Ik moet toegeven dat mijn poging om dit hoofdstuk te lezen maar gedeeltelijk
gelukt is. Het is moeilijk voorstelbaar dat veel lezers de lectuur ervan geheel zullen
voltooien. Gelukkig geeft de auteur met een zekere regelmaat tussentijdse
samenvattingen. We krijgen inzicht in de vormen waarvan Helmers zich bij voorkeur
bediende. Op een aantal punten wijkt hij wat af van zijn tijdgenoten. Zo ‘creëerde
hij beduidend meer verschillende regelmatige strofenvormen dan de tijdgenoten’
en gebruikte hij uitzonderlijk veel beelden. Maar uiteindelijk komt het er op neer, dat
Helmers' techniek niet bijster veel originaliteit vertoont. Al met al
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een wat mager resultaat voor veel werk. In de slotbeschouwing van zijn boek stelt
Van Hattum vast dat Helmers' thematiek niet origineel was en dat enkele technische
afwijkingen van zijn tijdgenoten een herkenbare voordracht geenszins belemmerden.
Het publiek kreeg wat het hebben wilde. ‘Thematiek en techniek werkten dus samen
om Helmers nog bij zijn leven tot een gevierd dichter te maken’. Ja, dat stelde de
auteur ook al in de aan het begin van deze bespreking geciteerde inleiding, maar
is dat verband inmiddels dwingender geworden? Is de literatuurgeschiedenis niet
uitbundig gestoffeerd met auteurs die zich qua thematiek en techniek geheel aan
de heersende toestand conformeren en toch niet beroemd worden? En hoeveel
auteurs werden niet beroemd, terwijl ze zich qua thematiek en techniek juist
onderscheidden van hun tijdgenoten?
Uiteindelijk gelooft de auteur zelf waarschijnlijk ook niet zo erg in het dwingende
verband tussen beroemdheid en gebruikte thematiek en techniek. Tot Helmers'
roem bij zijn overlijden werd - zo stelt Van Hattum - sterk bijgedragen door de
publicatie van De Hollandsche natie aan het eind van de Franse bezetting, terwijl
de auteur bovendien zo verstandig was ‘te goeder ure’ te overlijden.
Het vierde hoofdstuk behandelt de receptie van Helmers na diens overlijden. Ook
in dit hoofdstuk treft weer de indrukwekkende hoeveelheid gegevens die de auteur
bij elkaar heeft gebracht. Van Hattum geeft gegevens over de publicatie van werk
van Helmers, ook in bloemlezingen, hij behandelt de belangrijkste geschriften over
hem (literair-kritische receptie) en geeft ook aandacht aan creatief werk waartoe
Helmers positief of negatief inspireerde (literaire receptie). Tot slot fourneert hij ook
nog ‘ongepubliceerde receptie’: uitingen in brieven, dagboeken e.d. Van Hattum
deelt het hoofdstuk in drieën, waarbij hij het halve en hele eeuwfeest van Helmers'
overlijden als cesuren gebruikt. Cd. Busken Huet - natuurlijk - maar ook Potgieter
en Th. Jorissen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het knakken van
Helmers' reputatie rond de helft van de negentiende eeuw. De neergang van Helmers'
reputatie wordt in dit hoofdstuk overigens meer getoond dan verklaard.
Het zal bij niemand opkomen erg moeilijk te doen over enkele omissies in de
verzamelde receptiegegevens. Het door Van Hattum geschetste beeld verandert
niet wezenlijk door deze toevoegingen, maar ik wil toch wijzen op enkele teksten
die in het overzicht ontbreken. Merkwaardig is dat bij de geïnventariseerde
bloemlezingen Nederlandsch dicht en ondicht van Johannes van Vloten ontbreekt.
De vaderlandsliefde moest Van Vloten wel voor Helmers innemen: ‘Hooren wij, bij
de geestdrift die haar bezielde, zijne Muze ook, hier en daar, in verzen galmen, niet
van gezwollenheid vrij te spreken; geen vaderlandsch hart toch, dat niet met liefde
steeds den naam van Helmers zal indachtig zijn.’ Interessant lijkt mij ook dat J.P.
de Keijser in de Tijdspiegel van 1872 een tweetal personen laat discussiëren over
Helmers die het land kwaad heeft gedaan, niet omdat hij de roem der vaderen
verkondigde en de nationale geest wakker maakte, maar omdat hij tegelijkertijd de
nationale hoogmoed ‘kittelde’. Op 15 augustus 1891 plaatste De Portefeuille nog
een lofzang op Helmers van ene M. Buysman die culmineerde in het voorstel alsnog
een gedenkteken voor de grote dichter op te richten. De redactie van het blad merkte
in een distantiërende noot op dat ze het stuk van Buysman niet wilde weigeren, ‘al
willen wij daardoor niet beweren zijn vereering voor Helmers als dichter, wel als
enthousiast vaderlander, te deelen.’ In Van Hattums inventarisatie missen we ook
een van de meest duidelijke tekenen voor het afsterven van een oeuvre als levend
literair fenomeen: de aandacht die het krijgt van de schoolmeesters. In 1894 wijdde
P. Visser bijvoorbeeld een uitgebreide beschouwing aan De Hollandsche natie in
het onderwijzerstijdschrift Noord en Zuid.
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Tot een herwaardering van de dichter Helmers zal het werk van M. van Hattum
niet leiden, maar dat was ook niet de bedoeling. De verdienste van dit boek is dat
het een grote hoeveelheid gegevens bij elkaar brengt over Helmers, zijn werk, zijn
tijd en zijn naleven. Het is rijk aan informatie die - in tegenstelling tot het werk van
Helmers zelf - niet aan veroudering onderhevig is.
Nop Maas
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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.; cm
ISBN 90-5170-411-9 Prijs niet opgegeven
Het eind van de negentiende eeuw, tijd van Gesamtkunst-idealen en artistieke
interdisciplinariteit, wordt gekenmerkt door het uit elkaar spatten van genregrenzen.
Frankrijk ging de andere Europese landen voor in de creatie van uiteenlopende
literaire menggenres als het drame lyrique, prose poétique of poème en prose. De
geschiedenis van dit laatste genre is in 1959 voor het eerst geboekstaafd door
Suzanne Bernard in Le poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours. Dit
magistrale standaardwerk van meer dan 800 overvolle pagina's heeft op latere
onderzoekers een canoniserende werking gehad, zowel in de corpusbepaling als
in de definitie van de genrekenmerken.
De Nederlandse Suzanne Bernard heet Jan-Willem van der Weij. In zijn boeiende
proefschrift Beweging en bewogenheid, op 14 februari 1997 verdedigd aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam, brengt hij het tot dusver in het fin de siècle-onderzoek
onderbelicht gebleven Nederlandse prozagedicht in kaart. De titel verwijst naar de
twee protagonisten van het genre Erens en Van Deyssel. Terwijl Erens in zijn
‘gedichten in proza’ de verborgen mechanismen van de beweging, van het ritme in
de werkelijkheid probeert weer te geven, projecteert Van Deyssel of het
Deysseliaanse personage zijn eigen innerlijke bewogenheid op de buitenwereld,
zonder echter de mimesis als poëticale basis af te zweren.
Het corpus Nederlandse prozagedichten stelde Van der Weij op een
methodologisch zuivere en even arbeidsintensieve wijze samen. In ruim twintig
Noord-Nederlandse culturele tijdschriften zocht hij voor de periode 1880-1900 niet
alleen naar de werken zelf (waarbij als volkomen legitiem afbakeningscriterium gold:
prozagedichten zijn teksten die door de auteur zelf zo worden genoemd), hij
onderzocht ook het gebruik van de term in de literaire kritiek. Zuiver kwantitatief
gesproken was de uitkomst van dit delvingswerk mager: 33 publicaties, waarvan er
alleen al 19 op naam komen van Frans Erens en Frits Roosdorp; 47 vermeldingen
van het woord prozagedicht (of equivalenten) in recensies (13 over Nederlandse,
34 over buitenlandse literatuur), waarbij deze term bovendien vaker valt ter
karakterisering van de kwaliteit van een werk dan om te refereren aan een apart
literair genre. Een van Van der Weij's eindconclusies luidt dan ook dat ‘het genre
in deze periode in het bewustzijn van de Nederlandse literaire gemeenschap nog
nauwelijks profiel heeft’. Sterker nog, ‘Frits Roosdorp is welbeschouwd de enige
auteur die er blijk van geeft, de korte prozatekst als genre volkomen serieus te
nemen’ (p. 441). Wie in godsnaam is Frits Roosdorp, zal de lezer zich hierbij
afvragen.
Maar een onbelangrijk of oninteressant lijkend corpus hoeft nog geen dito studie
op te leveren, zo bewijst Van der Weij. Hij wil zijn materiaal als een hefboom
gebruiken om dieper liggende, nog haast onbewuste vernieuwingstendensen in het
Nederlandse proza bloot te leggen die pas na de eeuwwisseling aan de oppervlakte
zullen komen. In zijn finale hoofdstuk over ‘Het prozagedicht en veranderingen in
het verhalend proza 1885-1900’ beschrijft Van der Weij deze tendensen per tijdschrift,
waardoor hij nog enige teksten kan opvangen die tot dan toe door de mazen van
zijn heuristisch netwerk waren geglipt. Zo bijvoorbeeld komt pas hier het lyrisch
proza van Arij Prins ter sprake, dat uit vorige hoofdstukken afwezig bleef omdat
Prins zelf zijn stukken niet voorzag van het label prozagedicht, misschien om reden
van zijn grote bekendheid met het Franse poème en prose.
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Een niet onaanzienlijk onderzoeksaspect in dit proefschrift betreft daarnaast juist
de vergelijking met het Franse prozagedicht, waarbij de auteur tot de
belangwekkende conclusie komt dat het Franse poème en prose een vernieuwing
van de poëzie nastreefde - opgevat moest worden als een reactie tegen het
academisme van de Parnassiens -, terwijl het Nederlandse prozagedicht vanuit het
proza is ontstaan (het laatste geldt trouwens ook voor het Engelse taalgebied). Over
het algemeen lijkt me dit comparatistische deel het zwakste van Van der Weij's
boek. Methodologisch problematisch is zijn optie om de primaire Nederlandse teksten
niet te vergelijken met primaire Franse teksten, wel met de beeldvorming die van
deze laatste teksten wordt gegeven in studies van meer dan vijftig jaar later. Van
der Weij neemt consequent nooit de uitdrukking ‘het Franse prozagedicht’ in de
pen, wel de formule ‘het Franse poème en prose, zoals
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dat in de secundaire literatuur wordt beschreven’. Met de secundaire literatuur
bedoelt Van der Weij dan vooral Suzanne Bernard, hij laat jammer genoeg de
Amerikaanse school van nà Hermine Riffaterre onbesproken, met interessante
werken over het genre als Discourse/Counter-Discourse van Richard Terdiman
(1985) en vooral, op Terdiman voortbouwend, A Poverty of Objects. The Prose
Poem and the Politics of Genre van Jonathan Monroe (1987). Uit de door hem
geraadpleegde werken distilleert hij een lijst van acht genrekenmerken, die verder
als ijkpunt zal dienen in zijn vergelijking met Nederland.
Gaandeweg krijgt de lezer het wat draaierig makende gevoel dat hij met Van der
Weij door twee verschillende brillenglazen meekijkt: één voor een bijziend en één
voor een verziend oog. De Nederlandse prozagedichten worden microscopisch
onderzocht, met als gevolg dat er soms zelfs een extrapolatie-effect of
schaalvergroting dreigt te ontstaan gezien het relatief kleine corpus. Zo krijgt een
weinig betekenende tekst van Jacob van Lent een typologische functie: hij gaat
fungeren als een pijler in een typologie van de Nederlandse prozagedichten. Deze
wordt dan naast het Franse ‘standaardmodel’ gelegd, dat werd verkregen door
precies de tegenovergestelde bewerking van schaalverkleining: door de
reductionistische weergave van een per definitie reductionistische secundaire
literatuur die voor het merendeel al decennia oud is.
Aan dit voortdurende conflict van centrifugale en centripetale krachtvelden is een
ander euvel verbonden. Bernard was anno 1959 niet steeds descriptief. Het is
duidelijk dat één inzet van de secundaire Franse literatuur over het poème en prose
erin bestond, dit specifieke genre (met zijn enorme corpus) af te bakenen van het
genre van het prose poétique (men zie Bernards eerste hoofdstuk). Een strategie
daarin was, een maximale lengte te bepalen voor het poème en prose. Wanneer
Bernard stelt dat het poème en prose een maximale lengte heeft van negen
bladzijden - de lengte van Maurice de Guérins Le Centaure - en dat de rest prose
lyrique is, dan heeft dit meer te maken met haar eigen demarcatieprobleem dan
met de literaire werkelijkheid. Van der Weij neemt dit decreet echter over als een
op basis van fenomenologische descriptie verkregen kenmerk en hij kan dan ook
aan het slot van zijn studie concluderen: ‘Een aanzienlijke minderheid van de
[Nederlandse] teksten is daarentegen veel langer’ (p. 345, 443). Bovendien is het
goed mogelijk dat men in Nederland hoegenaamd geen onderscheid maakte tussen
de termen poème en prose en prose poétique, waardoor het woord prozagedicht,
dat zeer goed lijkt op prose poétique, ook weleens gebruikt had kunnen worden als
een equivalent voor dit laatste Franse genre.
De hachelijke kant hiervan heeft Van der Weij natuurlijk zelf ook ingezien, zoals
blijkt uit zijn formulering van het volgende cruciale probleem - ondergebracht in een
afdeling ‘kanttekeningen’ - waar verder geen fundamentele oplossing voor wordt
aangereikt: ‘Bepaalde aspecten van Nederlandse prozagedichten kunnen echter
niet worden verklaard zonder achter het [...] concept van het negentiende-eeuwse
Franse “poème en prose” ook déze teksten in het oog te houden, die in de secundaire
literatuur bij de definiëring van het concept niet meetelden’ (p. 40). Dit corpus
schaduwteksten die bij Suzanne Bernard uit de boot vielen, spookt door het boek
als een onopgeloste restproblematiek.
Natuurlijk heeft voor Van der Weij een dilemma tussen wetten en praktische
bezwaren gespeeld, daar is begrip voor op te brengen. Het Franse corpus is
onoverzichtelijk groot, een consequente afbakening is de oplossing: géén primaire
literatuur. De consistentie die Van der Weij hierin aan de dag legt, is ijzersterk. Maar
naar mijn smaak speelt een gebrek aan flexibiliteit hem parten in zijn bespreking
van Erens, die het genre van het prozagedicht naar Nederland importeerde. Erens
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kun je bijna een verfranste Nederlander noemen; hij woonde een tijdlang in Parijs;
hij had een perfecte kennis van het Franse discours over het poème en prose; hij
kende de symbolisten die over genrevervaging theoretiseerden: Mallarmé met zijn
concept van ‘drame lyrique’, en vooral Charles Morice, die zoveel belang hecht aan
het concept ritme in het poème en prose. Van der Weij geeft aan dat Erens zelf
heeft verklaard door het ritmeconcept van Mallarmé beïnvloed te zijn (p. 346). Een
duidelijker indicatie van inbedding van de Nederlandse poëziepraktijk in het Franse
literaire debat is moeilijk denkbaar. Behalve de Franse poèmes en prose zelf, is er
een tweede corpus primaire teksten dat Van der Weij volgens mij wèl beter had
kunnen oppakken: de contemporaine poëticale teksten uit Frankrijk, de programma's,
intentieverklaringen etc. waarin de reflectie op het genreconcept zelf tot uiting komt.
Dààr, en niet bij Suzanne Bernard, is de theorievorming die de praktijk in Nederland
beïnvloed kan hebben, heet van de naald.
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Deze bezwaren over het comparatistische luik mogen de vreugde van
literatuurgeschiedschrijvers met Van der Weij's werk niet temperen. Het heeft een
bruikbaarheid die over het specifieke onderwerp heenreikt. Zo legt het weer iets
meer open van het tijdschriftenlandschap aan het eind van de vorige eeuw, het
geeft zicht op de spanningen tussen Verwey en Van Deyssel, en trekt vergeten
schrijvers weer uit de coulissen. Van der Weij is het best op dreef in de
stilistisch-narratologische analyse: de meer dan 200 bladzijden over Erens en Van
Deyssel voegen iets wezenlijks toe aan het stijlonderzoek over het fin de siècle.
Gelukkig beschikt het boek ook over een perfect register, hetgeen samen met de
bijzonder aangename vormgeving en de vlotte stijl, de gebruiksvriendelijkheid
optimaal maakt.
Tot slot moet me nog iets van het hart. Precies een jaar vóór Van der Weij, op 15
februari 1996, promoveerde aan de Université de Liège de comparatistische
onderzoeker Michel Delville op het proefschrift Writing at the Boundaries over het
Engelstalige prozagedicht (titel toekomstige handelseditie: The American Prose
Poem: Poetic Form and the Law of Genre. University Press of Florida 1998). Ook
Delville zette dit prozagedicht af tegen het Franse, ook hij had te kampen met
corpusafbakening en met een definitie van genretendensen, ook hij heeft de schaarse
secundaire literatuur niet zonder moeite bij elkaar gesprokkeld. Het is in dit
post-Schengen-tijdperk toch een beetje absurd te bedenken dat beide promovendi
op een zó specifiek onderwerp, nog geen drie uur sporen van elkaar, tijdens al de
jaren dat ze met similaire problemen bezig zijn geweest en similaire (ad
hoc-)oplossingen hebben bedacht, van elkaars bestaan onwetend zijn gebleven.
Honderd jaar na de vervaging van de genregrenzen zou ik hartstochtelijk willen
pleiten voor die van de landsgrenzen, ook en vooral inzake het wetenschappelijk
onderzoek. Hopelijk is de grensoverschrijding op het gebied van het prozagedicht
binnen afzienbare tijd wèl een feit, met het breed opgezet internationaal colloquium
dat Delville wil laten plaatsvinden aan de Universiteit van Luik. Streefdatum: het jaar
2001.
Elisabeth Leijnse

Eindnoten:
1 A. Beets, ‘Uit een Berlijnsch handschrift’. In: TNTL 22 (1903), 179-202, citaat op p. 179,
aangehaald in Brinkmans proefschrift op p. 15. Het handschrift is overigens een convoluut;
Brinkmans proefschrift handelt over F.1-84.
2 H. Brinkman (ed.), Het handschrift-Jan Phillipsz..Hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, Germ. Qu. 557. Hilversum, 1995. Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de
Nederlanden 2.
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Signalementen
Nederlandse bibliotheekgeschiedenis: van librije tot virtuele bibliotheek
/ Paul Schneiders. - Den Haag: NBLC, cop. 1997. - 392 p.: ill.; 31 cm +
CD-ROM ISBN 90-5483-138-3 Prijs: ƒ 139, Paul Schneiders verantwoordt de uitgave van dit overzichtswerk van de Nederlandse
bibliotheekgeschiedenis met een verwijzing naar W. Moll, die 150 jaar geleden zo'n
boek wenste. De ontwikkelingen op het gebied van de boek- en
bibliotheekgeschiedenis hebben de verwezenlijking van deze wens inmiddels niet
vergemakkelijkt. Daarbij komt dat men zich kan afvragen welk publiek thans gediend
is met de uitgave van een dergelijk boek, waarin de aanduiding van globale
ontwikkelingen om de voorrang moet strijden met diepgravende studies. Schneiders'
Nederlandse bibliotheekgeschiedenis lijkt dan ook niet in de eerste plaats geschreven
voor de kenners van de Nederlandse bibliotheekgeschiedenis, terwijl men zich kan
afvragen of het ontwikkelde lekenpubliek dat Moll wellicht in gedachten had, thans
nog in die vorm bestaat. Voor een introductie in het vakgebied, voor studenten uit
aanpalende disciplines, biedt het boek evenwel een schat aan informatie, maar ook
voor de specialist die minder op de hoogte is van de geschiedenis van het
bibliotheekwezen buiten de periode waarin hij zich pleegt te verdiepen.
Nederlandse bibliotheekgeschiedenis is een boek zonder noten, zonder specifieke
verwijzingen naar de vakliteratuur: ongetwijfeld een weloverwogen beslissing, die
evenwel verhindert dat dit boek een bijdrage levert aan het vakgebied en zicht biedt
op nieuw onderzoeksterrein of op kwesties die opgelost moeten worden voor de
voortgang van de boekwetenschap. Voor de bibliotheekhistoricus is het weliswaar
een aardig tijdverdrijf om door Schneiders' tekst heen diens bronnen te herkennen,
het gemis aan verwijzingen naar de boek- of bibliotheekhistorische studies die aan
dit boek ten grondslag liggen, belet de lezer inzicht te krijgen in de manier waarop
met deze detailstudies is omgesprongen en maakt verwijzingen naar dit boek in
vervolgstudies niet goed mogelijk. De gebruikte literatuur staat achterin het boek
opgesomd. De auteur leidt deze bibliografie in met de uitspraak: ‘In dit boek zonder
voetnoten met nauwkeurige verwijzing naar bladzijden of geraadpleegde
archiefstukken, kan de kritische lezer dus toch, zij het met enige inspanning,
achterhalen waarop mijn tekst gebaseerd is.’ Het blijft evenwel onduidelijk of werkelijk
alles uit deze lijst ook in het boek is terechtgekomen, of dat het toch ook gaat om
een lijst met boeken en artikelen ‘voor wie verder wil lezen’. Ook over de volledigheid
van de opsomming en de waarde die Schneiders aan deze studies toekent, wordt
de lezer niet ingelicht.
Achterin het boek is een cd-rom opgeborgen, waarop de Nederlandse Bibliotheeken Documentatiegids 96/97 staat. Een paar bruine bladzijden gaan aan dit schijfje
vooraf, waarin wordt uitgelegd hoe ‘spannend’ het ‘nieuwe uitgeven’ is. Installering
en gebruik van dit nuttige schijfje bieden de lezer de kans deze tekst wat te
relativeren.
Afgezien van deze bedenkingen, die men overigens tegen de meeste
overzichtswerken kan inbrengen, moet men waardering opbrengen voor de vele
kennis die in een niet al te dik boek is bijeengebracht. Het uiterlijk van het boek is
bedenkelijk: papiersoort, kaft en goudgeglinster lijken bestemd voor het soort
salontafel waarvan de beschaafde lezer er geen in huis hoort te hebben.
Rob van de Schoor
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Verraders en bruggenbouwers: verkenningen naar de relatie tussen
Latinitas en Middelnederlandse letterkunde / Paul Wackers e.a. Amsterdam: Prometheus, 1996. - 362 p.: ill.; 22 cm.
- (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen; 15)
ISBN 90-5333-450-5 Prijs: ƒ 65, De hier gesignaleerde bundel bevat de schriftelijke neerslag van de resultaten van
de 5e NLCM-themagroep, die zich bezig heeft gehouden met ‘Latinitas en
Middelnederlandse letterkunde’. In tien detailstudies worden aspecten van deze
materie behandeld. Het artikel van
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J. Reynaert (‘Contemptus [mundi] in het Middelnederlands’) behandelt een
cultuurhistorisch fenomeen vanuit een thematische invalshoek, waarbij teksten van
de veertiende tot en met de zestiende eeuw besproken worden. W. Scheepsma
bespreekt in zijn bijdrage (‘“Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren
ga”. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de
Moderne Devotie’) de wisselwerking tussen Latijn en Middelnederlands in
contemporaine levensbeschrijvingen, hetzij in de ene taal, hetzij in de andere voor
het eerst geconcipieerd. De overige detailstudies concentreren zich op een enkele
tekst en/of een enkel handschrift. Twee artikelen zijn gewijd aan de wijze van
adaptatie van Latijns bronmateriaal door Maerlant in de dertiende eeuw (P.
Berendrecht, ‘Alexander in het kwadraat. Favelen bij Maerlant’ en J.B. Voorbij &
J.A.A.M. Biemans, ‘Reflecties over twee Spiegels. Vincentius van Beauvais'
Speculum Historiale en de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant’), L. Engels
bespreekt in zijn bijdrage (‘Reynardus vulpes als bewerking van de Reinaert’) een
vertaling in omgekeerde richting, die eveneens in de dertiende eeuw gedateerd kan
worden. Eén studie is gewijd aan vertaalactiviteit in de veertiende eeuw (J.B.
Oosterman, ‘Vertaler of verteller? Het Speculum humanae salvationis en de
Westvlaamse Spieghel der menscheliker behoudenesse’). De resterende
detailstudies behandelen Middelnederlandse teksten uit de vijftiende eeuw (M.-J.
Govers, ‘“Semiramis, van Babilone die conighinne”. Een bronnenonderzoek naar
de Semiramis-legende in Der minnen loep van Dirc Potter’; M. Goris, ‘Boethius' De
consolatione philosophiae: twee Middelnederlandse vertalingen en hun bronnen’;
A. van Gijsen, ‘De Middelnederlandse vertaling van John Ashendens Summa
iudicialis de accidentibus mundi’; E. Huizinga, ‘“Hoe mense noemt in Latijnen metten
Duytsche.” Tweetaligheid in een Middelnederlands artes-handschrift’).
De rigide alfabetische volgorde van de artikelen in de bundel op achternaam van
de auteur wordt doorbroken (de laatsten zullen de eersten zijn?) door het inleidende
overzichtsartikel van P. Wackers, die onder de titel ‘Latinitas en Middelnederlandse
letterkunde: ter inleiding’ een lovenswaardige poging doet het onderzoek op dit
deelterrein te evalueren. Hierbij merkt hij (terecht!) meermaals op dat er eigenlijk
nog onvoldoende onderzoek gedaan is om een dergelijk overzicht stevig te funderen.
Helaas is zijn overzicht in details niet altijd even zorgvuldig, hetgeen onder meer
moge blijken uit de volgende opmerkingen over de hier gesignaleerde bundel (p.
11): ‘Twee artikelen handelen over de dertiende eeuw. [...] De veertiende eeuw
komt eveneens in twee artikelen aan bod [...] Alle andere artikelen behandelen
onderwerpen uit de vijftiende eeuw’. Dat dit een evident onjuiste constatering is,
blijkt overduidelijk uit de chronologische rangschikking van de onderwerpen uit de
bundel in het bovenstaande. De talrijke spelfouten in Latijnse titels en citaten bewijzen
dat het voor de controle van Latijnse woorden aan een spellingchecker heeft
ontbroken. Samenvattend kan ik desondanks met gerust hart stellen, dat de NCLM
themagroep een alleszins verdienstelijk werkstuk afgeleverd heeft.
Rijcklof Hofman

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
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In 1996 werd de vierhonderdste geboortedag van Constantijn Huygens gevierd met
een Huygens-symposium rond zijn persoon en werk. De teksten van de lezingen
die daar gehouden werden zijn vorig jaar gebundeld in bovenstaand boek. In zijn
bijdrage schetst N.F. Streekstra de ontwikkelingen in het Huygens-onderzoek.
Daarbij wordt het jaar 1987 als hoogtepunt aangewezen. Maar ook voor de toekomst
ziet Streekstra in de Huygens-studie een vruchtbaar onderzoeksterrein. Ad
Leerintveld presenteert enkele interessante en verrassende vondsten en bevindingen
naar aanleiding van de historisch-kritische editie van Huygens' vroege Nederlandse
gedichten. Leerintveld vond in de Koninklijke Bibliotheek de zoekgewaande bron
voor Ungers uitgave van Huygens' Dagboek terug, ontdekte bij Huygens'
handschriften veel begeleidend materiaal dat inzicht in de ontstaansgeschiedenis
en in sommige gevallen ook in de betekenissen van gedichten geeft. H.M. Hermkens
toont Huygens' kennis van het
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‘Delflands’, het dialect dat in de streek Den Haag/Delft gesproken werd, en van het
toenmalige Antwerps. Huygens' schrijfwijze van vele woorden laat zien dat hij deze
dialecten in zijn werken duidelijk van elkaar en van het Hollands onderscheidde. In
zijn bijdrage presenteert A. Keersmaekers de geschiedenis van de (her)waardering
van Trijntje Cornelis als een voorbeeld van ‘de langzame, moeizame “ontvoogding
van de kunst”.’ In vroegere beoordelingen van het toneelstuk speelden negatieve
ethische oordelen een grote rol. Jan ten Brink was in 1897 de eerste die een positief
oordeel over het stuk uitsprak. Het duurde nog tot 1950 voordat de weg vrij was
voor een volgens Keersmaekers ‘zuiver-esthetische appreciatie van TC’ en een
publieke opvoering. Rudolf Rasch probeert na te gaan waarom Huygens Pathodia
sacra et profana schreef. Deze bundel van muzikale composities verscheen in 1647
en vormt een unicum in Huygens' oeuvre en in de muziekgeschiedenis van zijn tijd.
Rasch concludeert dat verschillende motivaties Huygens hebben bewogen tot het
samenstellen van deze bundel. Diens composities zijn oefenstukjes voor anderen
om te leren spelen, die voor hemzelf de mogelijkheid boden te leren componeren,
ze fungeerden als relatiegeschenk in in een tijd waarin dat in de mode was en
Huygens wilde God lofprijzen en componeerde daartoe zelf psalmen. Daarnaast
hebben persoonlijke relaties een grote rol gespeeld. Tineke ter Meer bespreekt een
opvallende tekst in Huygens' oeuvre. Het is een brief in dichtvorm gericht aan
Jean-Louis Calandrini, die Huygens op zestienjarige leeftijd schreef. Ter Meer laat
zien dat de lotgevallen van het gedicht vele vragen opwerpen, die met de huidige
kennis over Huygens' leven niet beantwoord kunnen worden. J.P. Guépin onderzoekt
in zijn afsluitende bijdrage de achtergronden van het gedicht Epimikta, één van de
vier gedichten die Huygens schreef naar aanleiding van de dood van zijn vrouw
Susanna van Baerle. Huygens blijkt hier religieuze opvattingen over het heelal te
combineren met nieuwe ontdekkingen in de astronomie en de dood van zijn
echtgenote in die context te plaatsen.
Simone Veld

Buyten gaets: twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke /
[bezorgd] door Marijke Barend-Van Haeften en Arie Jan Gelderblom. Hilversum: Verloren, 1998. - 125 p.: ill. 22 cm. - (Egodocumenten; 15)
ISBN 90-6550-153-3 Prijs: ƒ 25, Minder dan twee jaar na het verschijnen van de openhartige dagboeken van de
zusters Lammens en Swellengrebel, laat Marijke Barend-van Haeften, nu samen
met Arie Jan Gelderblom, ons opnieuw genieten van twee ego-documenten. De
schrijver hiervan is de 35-jarige dichter-jurist Aernout van Overbeke, die op 12 april
1668 naar Indië vertrok als opperkoopman op het VOC-schip Zuidpolsbroek. In
Batavia wachtte hem een lucratieve betrekking in het hoogste rechtscollege, de
Raad van Justitie. Van deze reis, die bijna zes maanden duurt, doet hij verslag in
twee brieven. De ene, een brief aan ‘Broeders, Vrienden en Bekenden’ werd al in
de zeventiende eeuw meermalen uitgegeven; de andere, een brief aan vier
vriendinnen die bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, verschijnt
voor het eerst in druk in deze uitgave. Beide brieven worden door de editeurs met
elkaar in verband gebracht en toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer.
De titel Buyten gaets - op volle zee - is ontleend aan de eerste zin in de zgn.
mannenbrief oftewel de Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer
Oost-Indien. De ondertitel Twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke
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wordt uitvoerig toegelicht in de zeer informatieve inleiding. Beide brieven behoren
tot de burleske literatuur, een genre dat zijn oorsprong in het Italië van de vijftiende,
zestiende eeuw kent en als doel heeft de lezer aan het lachen te maken. Terecht
constateren de editeurs dat enige kennis van een aantal burleske procédés
noodzakelijk is om de vele dubbele bodems in de tekst te kunnen begrijpen. Tot het
wezen van het burleske genre behoren een aantal stilistische kenmerken: een rijk
gevarieerd vocabulaire, familiaire, platte en grove woorden, het zich bedienen van
spreekwoorden, technische en vreemde woorden, archaïsmen, neologismen,
verschillende taalregisters en het gebruik van verschillende talen in één tekst.
Thematisch kenmerkt het burleske zich door het zich keren tegen het klassieke, het
algemeen aanvaarde en het bewonderde. Hoofdkenmerk van het burleske literaire
spel wordt spotten genoemd. Spotten met schoonheid, geleerdheid,
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rijkdom, huwelijk en dood. Spotten ook met de antieke godenwereld of met
hooggewaardeerde literaire genres als het epos, het sonnet of, zoals Van Overbeke,
met de arcadia. Bij lezing van de beide brieven van Van Overbeke blijkt al spoedig
het belang van de de hieraan voorafgaande analyse van een aantal burleske
procédés. Door bijvoorbeeld listig gebruik te maken van homonymie krijgen op het
eerste gezicht vrij onschuldige passages een extra, meestal erotische betekenislaag.
Of men de vele sexuele toespelingen waardeert is een kwestie van smaak. Het
knappe van Van Overbeke is dat ook de niet dubbelzinnige lezing een logisch
resultaat oplevert. Ironie is eveneens een belangrijk kenmerk van het burleske. Op
ironische wijze schildert Van Overbeke het voordeel van alle ongemakken aan
boord: de hitte, het slechte eten en het gebrek aan vrouwen. Zijn humor heeft op
veel plaatsen een geleerd karakter en een hoog abstractieniveau. De vele
verwijzingen naar personen en gebeurtenissen die voor zijn vertrek een rol hebben
gespeeld en waarvan alleen intimi het fijne weten, maken bovendien duidelijk dat
zijn brieven bestemd zijn voor zijn hoger geschoolde vrienden en kennissen uit de
omgeving van Den Haag en Amsterdam.
De ironie in het burleske genre was niet alleen bedoeld om het publiek te laten
lachen. Het schrijven van humoristische teksten werd als een heilzaam genoegen
gezien. Volgens de toenmalige opvattingen betekenden eenzaamheid en verveling
een gevaar voor de gezondheid; melancholie lag altijd op de loer. Dat de editeurs
de komische brieven van Van Overbeke zien als een remedie om de eenzaamheid
aan boord te bestrijden en het gemis van zijn vrienden en vriendinnen in het verre
Batavia te compenseren, klinkt alleszins plausibel.
In hun Inleiding geven Barend-van Haeften en Gelderblom zeer lezenswaardige
informatie over leven en werk van Van Overbeke, over de vaart op Indië, de
onderdelen van een Oost-Indiëvaarder, verschillende soorten reisteksten en het
werkelijkheidsgehalte van de brieven. Uiterst zorgvuldig zijn zowel de gegevens
van de tocht als die van adressaten en opvarenden, voor zover mogelijk, getraceerd.
Bovendien wordt overtuigend duidelijk gemaakt dat de brieven, die in hetzelfde jaar
vanuit Batavia naar Nederland gestuurd zijn en die dezelfde heenreis beschrijven,
qua strekking hetzelfde zijn, maar dat de inhoud en de stijl op diverse punten
verschilt. In de brief aan de mannen komen veel meer sexueel getinte
dubbelzinnigheden voor en vallen er meer krachttermen en bastaardvloeken dan
in de brief aan de vrouwen. Verwijzingen naar klassieke auteurs ontbreken in de
brief aan de vrouwen. Bovendien schrijft hij zijn vriendinnen niet of nauwelijks in het
Latijn. Dat laatste wekt geen verwondering; de Latijnse school was immers
voorbehouden aan jongens. Voor Van Overbeke heeft de sekse van de adressaten
een in het oog springende rol gespeeld.
Na een verantwoording van de uitgave volgen de beide brieven. De keuze van
de editeurs om de annotaties via regelnummering onder aan de pagina's te plaatsen
is zeer gebruiksvriendelijk. De vele woordverklaringen loodsen de lezer soepel door
de tekst. Met name de gegeven dubbele betekenis bij het veelvuldige gebruik van
homonymie doet het burleske karakter van de brieven duidelijk zien. Als lezer raak
je dermate bedacht op dubbelzinnigheden dat je ze zelfs ziet waar ze niet zijn. Of
zijn de regels 71 t/m 74 over het hoofd gezien door de editeurs? Van Overbeke
klaagt hier: ‘O bloet was ick weer in vaertjes keucken! Het mag hier zo lieffelijck
wesen als het wil, ick wouw also lief mijn neus hebben ter plaetse daer Uedele
Dorothe [...] somtijts achter een boom gaet neerhuÿcken als in dese heerlijcke
gevangenis,...’. ‘Vaertjes keucken’ kan woordspel zijn met ‘moeders keuken’, maar
kan eveneens dubbelzinnig toespelen op de betekenis van ‘vaart’ (vagina) en
‘keuken’(aars).
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Dat is echter de enige kanttekening bij deze overigens zeer verzorgde en
informatieve uitgave van de twee burleske reisbrieven, die met een register van
personen, titels en scheepsnamen wordt afgesloten.
Netty van Megen

Liefde en ballingschap: brieven 1795-1797 / Willem Bilderdijk; hertaald
en toegel. door Marita Mathijsen. - Amsterdam [etc.]: De Arbeiderspers,
cop. 1997. - 254 p.: ill.; 20 cm. - (Privé-domein; 217)
ISBN 90-295-0294-0 Prijs: ƒ 45, Van de duizenden brieven die Bilderdijk tijdens zijn leven geschreven moet hebben,
zijn er uit de periode 1795-1797 nog zo'n 250 voorhanden. De beginjaren van
Bilderdijks ballingschap -
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hij leefde tussen 1795 en 1806 noodgedwongen in Engeland en Duitsland - zijn dus
tamelijk goed gedocumenteerd. Ondanks deze grote hoeveelheid bewaard gebleven
materiaal heeft juist de Engelse tijd Bilderdijks biografen de nodige hoofdbrekens
bezorgd. Hield Bilderdijk het tijdens zijn verblijf in Londen niet met een bevallig
meisje van achttien jaren, terwijl hij ten overstaan van zijn in Holland achtergebleven
vrouw de vermoorde onschuld speelde? Hoe kon hij dat voor zichzelf rechtvaardigen?
Het wachten is nog altijd op de biograaf die deze knoop zal ontrafelen, daar de
nieuwe uitgave van deze brieven door Marita Mathijsen aan het bestaande beeld
niets verandert. Mathijsen heeft een selectie gemaakt uit de door Bilderdijk tussen
februari 1795 en juni 1797 geschreven brieven, waaruit het dramatische verhaal
van zijn verboden liefde en ongelukkige ballingschap valt op te maken. Het wordt
weer eens duidelijk hoe eenzaam en verlaten de veertigjarige balling zich bij tijd en
wijle voelde, en hoezeer zijn hartstocht uitging naar de ‘alleraanbiddelijkste’ dichteres
Catherina Wilhelmina, een dochter van de in Londen woonachtige, Nederlandse
schilder Schweickhardt. De brieven zijn ‘hertaald’, dat wil zeggen in hedendaags
Nederlands overgezet. Mathijsen heeft ernaar gestreefd de sfeer van het naar haar
mening ‘sprankelende’ proza van Bilderdijk te behouden; de hertaling als zodanig
is van een goede kwaliteit. Of deze brieven van Bilderdijk te weinig gelezen worden,
zoals Mathijsen opmerkt, is echter de vraag. Juist zijn liefdesbrieven zijn vaak
uitermate geaffecteerd en vervuld van een vervelend zelfmedelijden. Bovendien
heeft de keuze voor de periode 1795-1797 een zekere eenzijdigheid in de hand
gewerkt. In haar uitgave heeft Mathijsen zich noodgedwongen moeten beperken
tot correspondenten die Bilderdijk òf bewonderden (zoals zijn schoonzus
Elter-Woesthoven), òf in hem de meerdere erkenden (zoals zijn vrouw). Het is
jammer dat de brieven aan Johannes Kinker uit deze tijd niet bewaard zijn gebleven,
want voor deze kritische geest had zelfs Bilderdijk heilig ontzag. Maar al met al is
Liefde en ballingschap aardige lectuur voor ieder die geïnteresseerd is in een
tweehonderd jaar oude liefdesgeschiedenis en niet door al te veel diepgang afgeleid
wil worden. Mathijsen heeft voor haar popularisering gebruik kunnen maken van de
in 1988 verschenen wetenschappelijke editie: Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling
1795-1797, het levenswerk van VU-hoogleraar Jan Bosch. Het zou haar gesierd
hebben indien ze haar verplichtingen aan deze met veel moeite tot stand gekomen
editie nadrukkelijker had erkend.
Joris van Eijnatten

De duinen gillen mee! / samenst.: Willem van den Berg en Hanna
Stouten. - Amsterdam: Querido, 1997. - 189 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0591-1 Prijs: ƒ 12,50
In het laatste kwart van de achttiende eeuw wordt de Nederlandse letterkunde verrijkt
met een nieuw literair genre: de romance. Het is Rhijnvis Feith die geïnspireerd door
Duitse voorbeelden het genre in Nederland introduceert. Zijn ‘Alrik en Aspasia’ uit
1784 is de eerste Nederlandse romance. Buiten Nederland had het genre al enkele
decennia eerder een grote populariteit bereikt; een populariteit die nauw samenhing
met de groeiende belangstelling in de tweede helft van de achttiende eeuw voor de
middeleeuwen en de volkspoëzie. Romances zijn eigenlijk imitaties van
Middeleeuwse balladen. De meeste romances ontlenen dan ook hun stof aan de
Middeleeuwen, en zozeer was aanvankelijk het middeleeuwse decor karakteristiek
voor de romance dat Bellamy het nodig vond om zich uitgebreid te verantwoorden
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toen hij voor zijn romance ‘Roosje’ een eigentijds onderwerp koos. Ook na Bellamy
blijven ridders en jonkvrouwen geliefd, maar een noodzakelijke voorwaarde is het
niet: eigenlijk mag alles in de romance. Een veel meer uitgesproken kenmerk is het
dramatische karakter ervan. Feith omschreef al bij zijn introductie het genre als ‘het
naïve verhaal van één aandoenlijke daad’, en dat op een eenvoudige manier verteld.
Dat verklaart ook de grote populariteit die tot aan de jaren tachtig van de negentiende
eeuw aanhoudt: het zijn, in de woorden van de samenstellers van deze bundel:
‘mini-romans [...] vol leed, hartstocht of heldenmoed’, geschreven in gemakkelijk
toegankelijke verzen.
Uit het grote aanbod hebben Willem van den Berg en Hanna Stouten een keuze
gemaakt, waarin bekende auteurs als Feith, Bilderdijk, Tollens en Staring worden
afgewisseld met vergeten dichters als Van den Broek, Bogaers, Ten Bruggencate
en zelfs anoniem gebleven schrij-
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vers. In chronologische volgorde passeren ruim dertig romances de revue, te
beginnen met Feiths ‘Alrik en Aspasia’. Opmerkelijk is dat de samenstellers parallel
aan deze eerste romance een parodie erop afdrukken, geschreven door Kinker en
Bilderdijk in hetzelfde jaar. Ik betwijfel of dat nu zo'n goed idee is. Afgezien van het
feit dat het een tamelijk flauwe parodie is, is het helemaal niet nodig om het genre
op die manier in diskrediet te brengen. Voor de hedendaagse lezer is het al bijna
onmogelijk om deze romances serieus te nemen. Het drama wordt doorgaans zo
fors aangezet, dat het op zich al een parodie lijkt. Zo opent bijvoorbeeld Van
Langeraar zijn romance ‘De verlatene’ met een natuurbeschrijving die over de afloop
niets mee te raden overlaat:
't Was op een winteravond
en 't was zo bitter koud
en snijdend blies de stormwind
met jachtsneeuw door het woud,
als Milka, 't tederst meisje
door storm en sneeuwjacht liep,
haar kindje aan de boezem,
en eenzaam jammrend riep

Zelfs in een B-film wordt het onheil nog subtieler aangekondigd.
Het is een gedateerd genre, maar met een onmiskenbare charme, en Van den
Berg en Stouten hebben er goed aan gedaan deze vergeten poëzie weer onder de
aandacht te brengen. Wel had de annotatie uitvoeriger gekund en ook gemoeten.
Want hoe eenvoudig deze romances ook verteld mogen zijn, wie weet er vandaag
nog wat ‘moordergroef’ (p. 29), een klikklakkend ‘geweer’ (p. 30), ‘te spade’ (p. 31),
‘steezorg’ (p. 81) en ‘van angst vermast’ (p. 151) betekenen, of wie graaf Floris IV
(p. 55), Burger (p. 65), Tityus (p. 75) en Rodé (p. 166) zijn?
Olf Praamstra

De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849 /
bezorgd en ingel. door J.A.A. Bervoets; met medew. van R.R.A. van
Gruting. - Westervoort: Van Gruting, 1997. - 280 p.: ill.; 26 cm
ISBN 90-75879-03-2 Prijs: ƒ 59,90
Op 10 oktober 1997 was het precies honderd jaar geleden dat in zijn woonplaats
Arnhem de tekenaar Alexander Ver Huell overleed. Onder literatuurhistorici is Ver
Huell vooral bekend gebleven als de illustrator van de Studenten-Typen (1841), een
reeks satirische schetsen waarin Jan Kneppelhout, alias Klikspaan, het Leidse
studentenleven van die dagen op de hak nam. In zijn eigen tijd genoot Ver Huell
bovendien bekendheid als tekenaar van humoristische prentenreeksen als Zoo zijn
er! (1846) en Zijn er zoo? (1851).
Het Arnhems Historisch Genootschap ‘Prodesse Conamur’ eerde de
nagedachtenis van haar illustrere plaatsgenoot met een themanummer van haar
kwartaalblad Arnhem de Genoeglijkste (jrg. 17, nr. 3, oktober 1997). De belangrijkste
bijdragen hierin zijn die van J.A.A. Bervoets en R. Chamuleau. Bervoets, die in 1992
aan de VU promoveerde op een levensbeschrijving van Ver Huell, maakt van de
gelegenheid gebruik om te reageren op critici die hem bij het verschijnen van zijn
proefschrift een ‘gebrek aan speculatieve moed’ hebben verweten. Uitgaande van
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het sociaal-culturele milieu waaruit Ver Huell voortkwam, probeert Bervoets alsnog
de bronnen aan te wijzen voor wat moderne lezers beschouwen als diens paranoïde
gedrag. Chamuleau, in 1985 samen met Bervoets verantwoordelijk voor de bezorging
van Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865, gaat nader in op Ver Huells
relatie met Kneppelhout. Wat beide bijdragen vooral aantonen, is de relatieve
machteloosheid van de latere onderzoeker als het beschikbare bronnenmateriaal
domweg te weinig aanknopingspunten biedt.
Op aanzienlijk minder glad ijs beweegt Bervoets zich met zijn eveneens ter
gelegenheid van Ver Huells honderdste sterfdag verschenen uitgave van de
correspondentie uit diens studententijd. Het gaat om een selectie; Ver Huell had
tijdens zijn leven zelf al honderden brieven
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vernietigd, en verder heeft de editeur hier en daar fragmenten weggelaten.
Literair-historisch zijn vooral de brieven van en aan Kneppelhout interessant. Niet
alleen geven ze een beeld van de samenwerking tussen Klikspaan en zijn illustrator,
voor wie Kneppelhout het pseudoniem O. Veralby had verzonnen. Ook bieden ze
een zoveelste voorbeeld van Kneppelhouts éducation par l'amitié. Ontroerend is
een brief uit 1842, waarin de acht jaar oudere Kneppelhout zich verontschuldigt
voor zijn eeuwige gemopper tijdens een gezamenlijke vakantie: ‘Ik ben myzelven
tegengevallen, zoo ooit, nooit sterker dan op dezen reis; was het omdat ik tegenover
u stond, of wel ben ik in goedheid, in liefheid, in regtschapenheid van hart achteruit
gegaan?’
Een andere vondst is een gedicht dat Kneppelhout zijn jonge vriend stuurde bij
diens tweeëntwintigste verjaardag. Misschien vreesde Kneppelhout, toen hij rond
1875 bezig was met de samenstelling van zijn verzamelde geschriften, dat een
verkeerde interpretatie ervan de lasterpraatjes over zijn betrekkingen met zijn
protégés, zoals het ‘wonderkind’, de violist Jan de Graan, nog zou versterken. Dit
zou, volgens Bervoets, een verklaring kunnen zijn waarom het hier voor het eerst
in druk verschijnt.
Het boek vormt dan ook een levendige aanvulling op Bervoets' proefschrift. De
correspondentie is voorbeeldig uitgegeven, met een uitvoerige inleiding,
verantwoording en notenapparaat en natuurlijk met veel illustraties van de hand van
Alexander Ver Huel zelf.
Ingrid Glorie

Met Louis Couperus op tournee: voordrachten uit eigen werk 1915-1923
in recensies, brieven en andere documenten / bezorgd door H.T.M. van
Vliet. - Den Haag: Letterkundig Museum, 1997. - 241 p.: ill., facs.; 24 cm.
- (Achter het boek, ISSN 0084-5892; 30)
ISBN 90-73978-94-7 Prijs: f 49,50
De Eerste Wereldoorlog dwong Couperus om uit zijn vrijwillige ballingschap in Italië
terug te keren naar Nederland. In februari 1915 vestigde hij zich in Den Haag, en
kort daarna hield hij in dezelfde stad zijn eerste openbare lezing. In intieme kring
had Couperus al eerder voorgelezen uit eigen werk, en ook was hem al eerder, in
1890, gevraagd of hij niet in publiek wilde optreden, maar door zijn verblijf in het
buitenland was het er nooit van gekomen. We hebben het dus aan de Eerste
Wereldoorlog te danken dat Couperus vanaf 1915 een reeks voorlezingen zou gaan
houden; voorlezingen, die sterk de aandacht trokken en zeer uiteenlopend werden
beoordeeld. Een recensent die een avond lang met toenemende ergernis zo'n lezing
had bijgewoond, oordeelde zelfs dat ‘de “lezende” Couperus [...] een der
verderfelijkste begeleidende omstandigheden van den oorlog’ was.
De manier waarop Couperus zich in het openbaar gaf, was dan ook bijzonder. In
kleine kring was al bekend dat hij van een lezing uit eigen werk een heel eigen show
maakte. Cyriel Buysse die in 1905 een keer zo'n ‘happening’ had meegemaakt,
herinnerde zich:
Het [boek] leefde, het trilde; hij deed er de mimiek bij en de diverse stembuigingen:
men zag en hoorde en voelde het gebeuren. Het was niet enkel lezen; hij kwam er
door in actie dat hij er van transpireerde; men zag de aderen op zijn voorhoofd
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zwellen. De das moest los, het boord moest af en daar stond een Couperus dien
men niet vermoed zou hebben: een litterair athleet, die niets meer zag van zijn
omgeving, die ‘weg’ was in zijn inspiratie, magnifiek om te aanschouwen. (Geciteerd
naar F.L. Bastet, Louis Couperus, een biografie, Amsterdam, 1987, p. 319-320)
Vanaf 1915 kreeg heel Nederland de kans om dit schouwspel bij te wonen. Nadat
hij voor de eerste keer op 23 maart 1915 met groot succes in Den Haag was
opgetreden, begon hij aan een tournee die hem tot 1919 door het hele land deed
reizen: van Delft tot Hengelo en van Groningen tot Vlissingen. In het Zuiden is hij
hoogstwaarschijnlijk nooit geweest, omdat het katholieke volksdeel buitengewoon
negatief stond tegenover zijn persoon en werk.
Tot nu toe was er weinig bekend over deze voorlezingen. In deze lacune is met
het verschij-
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nen van dit deel uit de reeks Achter het Boek in één keer afdoende voorzien. Op
grond van een nauwgezet onderzoek in archieven, brieven, kranten en weekbladen
heeft H.T.M. van Vliet een overzicht opgesteld met gegevens over de data, de
plaatsen, het repertoire, de verdiensten (het standaardtarief voor een avondje
Couperus was f 100. -) van en de reacties op de lezingen. Vooral die reacties maken
dit boek tot onderhoudende lectuur. De één vindt Couperus in zijn uiterst verzorgde
kleding een voordrachtskunstenaar, die met sierlijke gebaren zijn woorden
ondersteunt en met melodieuze stem zijn verhalen op het toneel tot leven brengt.
Voor de ander is hij een ‘halfgare kwast’ die lijkt op een ‘mannequin’ uit een
‘heerenmodemagazijn’, die de tekst met zijn hoge, soms overslaande falsetstem
meer zingt dan leest, en zo geaffecteerd spreekt - hij had een uitgesproken ‘Hègsch’
accent - dat wat hij zei nagenoeg onverstaanbaar wordt.
Na 1919 was Couperus in Nederland min of meer uitgelezen. In 1921, tijdens zijn
reis door Nederlands-Indië, pakt hij de draad weer op. Maar de ruwe Indische
samenleving toonde weinig begrip voor de verfijnde dandy uit Europa en in Soerabaja
werd zijn optreden een regelrecht fiasco. Gelukkig kreeg Couperus na zijn terugkeer
in het vaderland nog de kans om twee keer op te treden voor zijn geliefde Haagse
publiek, dat hem altijd welgezind was. Drie maanden voor zijn dood hield hij daar
zijn laatste lezing, op 21 maart 1923.
Deze lezingen vormen natuurlijk niet het belangrijkste deel van Couperus' leven
en werk, en misschien is een boek van meer dan 240 bladzijden ook wel wat veel
voor zo'n onderwerp, maar de liefhebber van Couperus zal zich deze rijk
geïllustreerde en prachtig vormgegeven documentatie niet laten ontgaan.
Olf Praamstra
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Ontvangen boeken
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie = Handelingen
van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. - Jrg. 70 (1998). Bruxelles: Commission Royale de Toponymie et Dialectologie, 1992. - 23 cm ISSN
0774-8396
Een korte geschiedenis van de rede / Niels Helsloot. - Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek VU; Münster: Nodus, cop. 1998. - 88 p.; 24 cm. - (Cahiers voor
taalkunde, ISSN 0924-5545; 15)
ISBN 90-72365-50-X Prijs: ƒ 20, In Den Haag geschied: 750 jaar in verhalen en beschouwingen / samenst.: Han
Foppe. - Den Haag: Sdu Uitgevers, cop. 1998. - 308 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-12-08563-2 Prijs: ƒ 49,90
Laagland: Literatuur Nederlands voor de tweede fase. - Zutphen: Thieme, 1998. 24 cm.
informatieboek HAVO
ISBN 90-03-23501-5 Prijs: ƒ 52,90
verwerkingsboek HAVO
ISBN 90-03-23503-1 Prijs: ƒ 39,90
informatieboek VWO
ISBN 90-03-235-104 Prijs niet opgegeven
Oraliteit / Marco Mostert. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. - 103
p.: ill.; 24 cm. - (Serie weten)
ISBN 90-5356-287-7 Prijs: ƒ 19,50
Den duytschen Cathoen: naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch:
met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse
vertaling der Dicta Catonis / uitg. door A.M.J. van Buuren; in samenw. met O.S.H.
Lie en A.P. Orbán. - Hilversum: Verloren, 1998. - 207 p.: ill.; 23 cm. (Middelnederlandse tekstedities; 5)
ISBN 90-6550-028-6 Prijs: ƒ 37,50
Die salighe ende schoone hystorie vanden strijde des lants van Spaengiën: een
Middelnederlandse vertaling van de Kroniek van Pseudo-Turpijn in Die alder
excellenste cronyke van Brabant (Antwerpen, Roland vanden Dorpe, 1498) /
Teksteditie bezorgd door Jaap Tigelaar. - Groningen: Passage, 1997. - 60 p.; 21
cm. - (Cahiers Nederlandse letterkunde; 1997, 2)
Prijs: ƒ 25, Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden: zestiende-eeuws
rederijkersstuk / van Jan Tomisz. Hertaald en van een inleiding voorzien door Herman
van Iperen. - Münster: Nodus-Publ; Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 1998.
- ca. 120 S.; 24 cm. - (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; 23)
ISBN 3-89323-427-6 Prijs: ƒ 25, Leids heelal: het Looterijspel (1596) van Jan van Hout / Johannes Marien Koppenol.
- Hilversum: Verloren, 1998. - 510 p.: ill.; 24 cm
- Ook verschenen als proefschrift Rijks-universiteit te Leiden.
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ISBN 90-6550-032-4 Prijs: ƒ 79, De ware dichter: de vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825 /
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p.; 24 cm - Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam.
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A. Moerdijk
Hoe consistent, modern en beknopt is het WNT?
Abstract - This year saw the completion of the WNT, the voluminous historical
dictionary of the Dutch language. On the occasion of this event the editor-in-chief
presents an analysis of the microstructures of seven near-synonyms, beven,
bibberen, huiveren, rillen, sidderen, trillen and vibreren. On the basis of this analysis
it will be argued that the WNT is consistent and in a certain way even ‘modern’ by
giving not only word senses but all kinds of collocational information as well. It is
however rather inconsistent as far as the weight and the place of these collocational
categories in the article structures are concerned. Nevertheless the WNT will play
an important part in the Dutch lexicography of the future.

Inleiding
Over het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) bestaan tenminste drie min
of meer algemeen gedeelde opvattingen. De eerste is dat het WNT een product is
van de negentiende-eeuwse filologische lexicografie, van onomstreden waarde voor
filologen, beoefenaren van de historische taal- en letterkunde, dialectologen,
etymologen en voor hen die zich buiten de neerlandistiek beroepsmatig of uit
liefhebberij met teksten uit het oudere Nieuwnederlands bezighouden, maar
nauwelijks of niet van belang voor de moderne lexicografie en de linguïstiek. Die
opvatting is kernachtig verwoord door dr. F. de Tollenaere, die het WNT, op een
moment dat hij daar nota bene zelf nog redacteur was, karakteriseerde als ‘een
antieke onderneming die tot op zekere hoogte nauwelijks te moderniseren is’ (De
Tollenaere 1969: 141). Een tweede, veel gehoorde mening (en klacht) geldt de
omvang van het WNT: het is veel te uitvoerig, het bevat te veel en te ver gaande
onderscheidingen en veel te veel citaten. Tegen dat bezwaar moest De Vries al in
zijn Inleiding op het WNT (bladzijde LXV) in het geweer komen. Het bleef niettemin
tot op de dag van vandaag overeind. Ten slotte vindt men het WNT te heterogeen.
In bijna anderhalve eeuw hebben er vijf generaties redacteuren, alle met hun eigen
opvattingen, aan gewerkt. Het WNT mist daardoor de eenheid die men van een
woordenboek mag verwachten. Met subtiel gevoel voor huishoudelijke
omstandigheden sprak W. Pijnenburg van ‘de aanbouwkeuken van het WNT waaraan
iedere generatie zijn eigen kleur kastje heeft toegevoegd’ (Pijnenburg 1976: 81).
Wie vanwege de titel van dit artikel vermoedt dat ik mij ten doel heb gesteld om
aan te gaan tonen dat het WNT consistent, modern en beknopt is, zal bedrogen
uitkomen. Ik ben geen lexicografische Don Quichot. Opvattingen worden niet voor
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niets cliché-opvattingen. Zelfs de meest verblinde WNT-adept zal zich hoeden voor
de uitspraak: het WNT is een consistent, modern en beknopt woordenboek. Maar
lijkt het mij enerzijds onmogelijk het WNT aldus te kwalificeren, zo gaat het mij
anderzijds toch ook te ver om het af te schrijven als een antiek, chaotisch en veel
te wijdlopig werk. In dat soort absolute tegenstellingen valt geen enkel woordenboek,
ook het WNT niet, te vangen. Voor de bepaling van de werkelijke waarde van een
woordenboek zijn genuanceerde oordelen vereist, gevestigd na gedegen onderzoek.
Missen oordelen dat fundament, dan verworden ze in een mum van tijd tot
vooroordelen.
Die behoefte aan genuanceerde oordelen heb ik tot uitdrukking gebracht door
mijn drieledige titel in de vorm van een hoe-vraag te gieten. Bij de beantwoording
van die vraag concentreer ik mij uitsluitend op de microstructuur, de (structurering
van) informatie die over het afzonderlijke woord gegeven wordt. Het doel van deze
bijdrage is dan ook: op grond van een analyse en vergelijking van een aantal
structuren van artikelen vaststellen in welke opzichten het WNT consistent of ‘modern’
is en in welke niet, waar het te beknopt is en waar te uitvoerig. Empirische basis
vormen zeven ‘beven- of trillen-werkwoorden’: beven, bibberen, huiveren, rillen,
sidderen, trillen en (in WNT-spelling) vibreeren. Semantisch en grammaticaal zijn
deze woorden nauw verwant. Dat maakt ze zeer geschikt voor onze vergelijkende
analyse. Zij laten die ook toe in de tijd, min of meer door het Woordenboek heen:
beven werd gepubliceerd in 1900, trillen, als laatste van de groep, in 1961.
Onderzoeken als dit zijn van belang omdat zij meer inzicht verschaffen in de
WNT-lexicografie en in de rol die deze ook nog in de lexicografie van de toekomst
zou kunnen of moeten spelen. Geen mooiere gelegenheid om het daar over te
hebben dan de voltooiing van het WNT, de feitelijke aanleiding voor deze bijdrage.

Structuren
Het is in de lexicografie gebruikelijk een onderscheid te maken tussen een vlakke
structuur en een hiërarchische structuur (in het Engels: ‘flat structure’ en ‘hierarchical
structure’, vgl. Atkins 1993: 19). Onder de eerste verstaan we een structuur waarbij
alle onderscheidingen op hetzelfde niveau geordend zijn, normaliter achter een
Arabisch cijfer (1, 2, 3, 4, enz.). In Moerdijk (1994: 209) heb ik dat het ‘basisniveau’
genoemd. Een hiërarchische structuur is een structuur waarbij men probeert
verbanden tussen bepaalde betekenissen en betekenisnuances in die structuur zélf
tot uitdrukking te brengen door middel van nadere onderverdelingen (b.v. aangeduid
met cursieve letters, Griekse letters, inspringende alinea's) en overkoepelende
niveaus (b.v. ingeleid met hoofdletters, Romeinse cijfers). Gewapend met deze
termen en begrippen kunnen we overgaan tot de structuuranalyse van beven, zowel
alfabetisch als chronologisch het eerste uit ons reeksje beven-werkwoorden.
Het artikel beven, bewerkt door A. Kluyver, staat in Deel II, kolom 2326-2328. De
aflevering waarin het werd gepubliceerd, verscheen in 1900. De omvang van het
artikel bedraagt ongeveer anderhalve kolom. Het artikel bevat in totaal 46 citaten.
We geven hieronder een schematisch overzicht van de structuur ervan, waarbij we
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bij de betreffende onderscheidingen achter een hek het aantal citaten en hun datering
(nog niet in het Woordenboek zelf) aangeven.

Beven, onz. zw. ww.
A) Van menschen (ook dieren), hun gemoed en ook hunne stem.
1) Trillen, sidderen, van vrees, angst,
ontzetting. ‖ 19 citaten; 1611-1896.
- Gewoon is beven als
een riet.
- Bevend, vaak als
attributieve bepaling bij
stem.
- Eene bepaling met van
noemt de aandoening
die oorzaak is van het
beven.
- Eene bepaling met
voor noemt gewoonlijk
datgene wat vrees
inboezemt.
- Dikwijls samen
genoemd met vreezen,
of ook schudden.
2) Trillen van woede, drift. ‖ 2 citaten;
1839, 1864.
3) Huiveren van eerbied, van verrukking.
‖ 2 citaten; 1846, 1874.
4) Trillen van begeerlijkheid. ‖ 2 citaten;
1613, 1671.
5) Rillen van koude (...). ‖ 2 citaten; 1652,
1784.
6) Trillen, als lichaamsgebrek, hetzij door
zwakte, ouderdom of verlamming. ‖ 4
citaten; 1608-1760.
B) Van zaken.
1) Heftig schudden. ‖ 5 citaten;
1626-1867.
- Ook in toepassing op
aardbeving.
2) Zacht trillen, heen-en-weergaan. ‖ 10
citaten; c. 1561-1840.
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- Van tranen,
dauwdroppen.
- In vrijer gebruik:
bevend, onrustig,
speelsch.

Beven heeft een hiërarchische structuur. Er is één tweeledig overkoepelend
niveau, aangeduid met de hoofdletters A) en B). ‘Van’ bij A) en B) is een
‘signaalwoord’ waarmee een bepaald type van subjecten wordt geïntroduceerd. Het
overkoepelende niveau berust dus hier op een tegenstelling in de aard van de
subjecten: in de toepassingen onder A) zijn aanduidingen voor mensen (ook dieren),
hun gemoed en hun stem het onderwerp, onder B) zijn dat aanduidingen voor zaken.
Een buitenstaander kan zich hier misschien afvragen waarom men bij B) simpel
volstaat met ‘zaken’, maar bij A) ‘menschen (ook dieren)’ nog laat volgen door het
breedsprakerig overkomende ‘hun gemoed en ook hunne stem’. Die toevoeging is
niettemin functioneel en symptomatisch voor een problematiek die aan de vermelding
sec van de tegenstelling ‘van personen’ versus ‘van zaken’ verbonden is. Zij speelt
een rol bij zeer veel woorden. Het is een bekend gegeven in de semantiek dat er
vaak overgangen plaats kunnen vinden van b.v. de persoon die een bepaalde
handeling verricht naar het lichaamsdeel waarmee dat gebeurt. Ook
gestandaardiseerde ‘zetels’ van emoties of vermogens zoals het hart, het gemoed,
de boezem, de geest, het verstand e.d. staan vaak voor ‘de hele persoon’, of
omgekeerd. In al die gevallen is er sprake van aanduidingen voor ‘zaken’, maar dan
van zaken die in eenheid met de persoon te beschouwen zijn. Dat soort
metonymische verschuivingen doet zich niet alleen bij betekenissen als zodanig
voor, maar ook bij b.v. subjecten (en objecten) van werkwoorden. Niettemin zijn
woorden voor lichaamsdelen, vermogens e.d. aanduidingen voor ‘zaken’ en wie
niet van de hier besproken problematiek op de hoogte is - en dat zal voor nogal wat
gebruikers gelden - zou zonder expliciete vermelding als hier bij A) betekenissen
en citaten met dergelijke zaakaanduidingen gaan zoeken in de geleding die wordt
aangekondigd met ‘Van zaken’. In
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jongere WNT-delen bezigt men de formule ‘Van personen en persoonsattributen’.
Op het basisniveau met de Arabische cijfers worden de betekenissen gegeven.
Onder A) zijn er zes betekenisnummers. De definities bij de betekenissen onder A)
bestaan uit een of meer synoniemen als kernwoord, waarbij trillen de boventoon
voert (aan de orde bij 1, 2, 4 en 6), en de vermelding van een oorzaak, in een
bepaling met van (1 t/m 5) of door (6). Aan de oorzaken van het beven wordt een
prominente rol toegekend. Zij zijn opgevat als betekenisonderscheidende kenmerken
en fungeren, op dat basisniveau, als afzonderlijke elementen in de structuur. Onder
B) worden twee betekenissen gegeven. Hier bestaan de definities uit een synoniem
of hyperoniem, vergezeld van een bijwoordelijke bepaling van wijze. Van oorzaken
wordt hier niet gerept.
Op het eerste gezicht lijken we daarmee direct al een inconsistentie op het spoor
te zijn gekomen: onder A) berust de hele structuur op de onderscheiding van de
diverse oorzaken, onder B) schitteren zij door afwezigheid. Die inconsistentie is
slechts schijnbaar. De verklaring voor dat contrast in de structuur heeft alles te
maken met, laten we zeggen, het ‘conceptuele schema’ van de beven-werkwoorden
met een persoon als subject. Daarbij zijn feitelijk ‘twee soorten oorzaken’ betrokken.
Er is altijd sprake van iets (een gebeurtenis, wat iemand anders zegt of doet, wat
men waarneemt enz., bepaalde omstandigheden), buiten de persoon gelegen, dat
leidt tot een emotionele reactie of een bepaalde lichamelijke gesteldheid. Die
gemoedsbeweging resp. lichamelijke gesteldheid leidt op haar beurt tot de bepaalde
fysieke reactie die we met een van de betrokken werkwoorden aanduiden. Zij liggen
‘binnen de persoon zelf’. Er zijn dus wanneer het personen betreft twee soorten
oorzaken te onderscheiden: de ‘externe oorzaken’ die gemoedsbewegingen e.d.
veroorzaken, die op hun beurt weer de ‘interne oorzaken’ van het beven e.d.
uitmaken. Alleen die laatste, een beperkte verzameling van mogelijkheden vormend
in de groep met personen c.s., kunnen maar object van onderscheiding zijn.
Onderverdelingen komen onder A) alleen voor bij 1), niet met letters maar met
inspringende alinea's, ‘schrapjes’. Zij zijn gewijd aan allerlei lexicale en syntactische
collocaties, zoals vergelijkingen (beven als een riet), uitdrukkingen, verbindingen
van het tegenwoordig deelwoord met een subject (in bevende stem), verbindingen
met betekenisverwante woorden en met de voorzetsels van en voor. Vooral de
aparte opgave van de beide laatste is belangrijk. Achter van volgt de aanduiding
van een gemoedsbeweging. Dit type constructie dient dus voor de kennisgeving
van de ‘interne oorzaak’. Het kernwoord in het complement met voor daarentegen
heeft steeds betrekking op wat tot de gemoedsbeweging aanleiding gaf. De
constructie met voor dient ter openbaring van de externe oorzaak. De keuze van
het voorzetsel is afhankelijk van de aard van de oorzaak.
Een aantal van dergelijke verbindingen komt ook bij andere betekenissen van A)
wel voor. Daar zijn ze echter niet op structuurniveau onderscheiden. Hier zijn het
de citaten die ons hun aanwezigheid leren. Zo komt bevende stem voor in een citaat
onder 2) en de constructie met van in één van de twee citaten bij 2) en beide citaten
bij 3). Een inconsistentie? Zeker. Een verwijtbare inconsistentie? Neen. Er is een
duidelijke reden aanwijsbaar waarom zij bij 1) een aparte onderverdeling waardig
werden gekeurd en bij 2) en 3) niet. De eerste betekenis is met een twintigtal cita-
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ten de meest dominante. Bij zo'n frequentie kan de lexicograaf onderverdelingen
toepassen zonder afbreuk te doen aan de overzichtelijkheid van de structuur. Zijn
er maar een paar tot een handvol citaten beschikbaar en zou daarbij (zowat) ieder
afzonderlijk citaat ook een afzonderlijke plaats in de structuur toebedeeld krijgen,
dan doet dat wél afbreuk aan de helderheid van de structuur. De lexicograaf heeft
hier grotere praktische toegankelijkheid gesteld boven ijzeren consistentie. We
zouden hier kunnen spreken van ‘functionele’ of ‘gemotiveerde inconsistentie’.
Onder B) vinden we zowel bij 1) als bij 2) onderverdelingen door middel van een
‘schrapje’. Het schrapje onder 1), met drie citaten, is feitelijk een subjectspecificering:
de aarde als subject ligt besloten in de afleiding aardbeving. Onder 2) is het eerste
schrapje, met vier citaten, eveneens besteed aan de vermelding van een specifiek
type subject, het tweede (met twee citaten) aan het voorkomen in een specifieke
vorm, het tegenwoordig deelwoord, en een specifiekere, secundaire betekenis.
Zoals een te lage frequentie reden kan zijn om nadere onderscheidingen achterwege
te laten, zo geldt omgekeerd dat een relatief hoge frequentie reden kan zijn om ze
juist wél te maken. Dat laatste geldt voor de hier toegepaste onderverdelingen, die
door minimaal twee of meer citaten werden gestaafd (op een totaal van 5 en 10
citaten bij resp. B, 1) en B, 2)).

Bibberen, onz. zw. ww.
1)

Trillen, rillen van koude; de meest
gewone opvatting. ‖ 5 citaten;
1794-1852.

2)

Rillen van angst. ‖ 1 citaat; 1874.

3)

In andere, minder gewone toepassingen.
Trillen, door welke oorzaak ook. ‖ 1
citaat; 1820.

Het artikel bibberen bevindt zich in de zestiende aflevering van Deel II, die in 1901
het licht zag. Verspreid over de kolommen 2523-2524 heeft het daar met zijn zeer
bescheiden aantal van zeven citaten een omvang van ongeveer een kwart kolom.
Ook dit woord werd bewerkt door A. Kluyver.
In tegenstelling tot beven heeft bibberen een vlakke structuur. Er zijn geen
overkoepelingen en geen onderverdelingen. Op het basisniveau zijn de betekenissen
aangegeven. Evenals bij beven zijn de definities opgebouwd uit een synoniem en
de aanduiding van de oorzaak. De interne oorzaken spelen dus ook bij bibberen
een rol als onderscheidende structuurelementen (op het basisniveau).
Het structuurverschil met beven wordt veroorzaakt door de afwezigheid van
subjecttyperingen. Ook hier heeft het WNT de schijn van inconsistentie tegen zich,
wat nog merkwaardiger over zou kunnen komen als men in acht neemt dat beven
en bibberen door een en dezelfde redacteur zijn bewerkt. Dat er van de
subjectstegenstelling ‘personen’ versus ‘zaken’ - bij beven nog het structurele
uitgangspunt - bij bibberen geen spoor te bekennen valt, is echter simpel te verklaren:
die tegenstelling speelt er geen rol. De opgenomen citaten bevatten althans als
onderwerp steeds een persoon, ‘persoonsattribuut’ of dier, maar nooit een ‘zaak’.
Volgens het WNT zou bibberen dus geen zaken als subject kunnen hebben. Wanneer
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we daarbij toch een slag om de arm houden, dan komt dat door het zeer lage aantal
citaten waarop de bewerker destijds zijn artikel moest baseren.
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Dat geringe aantal citaten is er ook de oorzaak van dat een paar verbindingen, die
wel in de citaten voorkomen, niet afzonderlijk zijn aangegeven. Het gaat hier om
bibberen als een juffershond en bibberen met een van-bepaling. Beide komen
slechts één keer in de citaten voor. Bij die minimale frequentie heeft de redacteur
geen aanleiding gezien tot aparte onderverdelingen. Praktische overwegingen als
structurele eenvoud en de mogelijkheid voor de gebruiker om bij zo'n beknopt artikel
de informatie vrijwel rechtstreeks uit de citaten te halen wogen blijkbaar sterker dan
uniformiteit met de aanpak van vergelijkbare gegevens bij de betekenis 1) van
beven.

Huiveren, onz. zw. ww.
1)

Eene lichte, snelle rilling gevoelen, ten
gevolge van koude, koorts of eene
hevige gemoedsbeweging, vooral vrees,
schrik of afschuw. ‖ 9 citaten; 1617-1889.
- Minder eigenlijk ook van zaken: licht
rimpelen.

2)

Bij uitbreiding: voor iets terugschrikken,
terugdeinzen; het niet aandurven, niet
onder de oogen durven zien, er slechts
aarzelend toe besluiten. ‖ 4 citaten;
1806-1882.

In 1907 werd de achtste aflevering van Deel VI gepubliceerd met daarin op de
kolommen 1286-1287 het door A. Beets (met medewerking van J. Knuttel?) bewerkte
artikel huiveren. Het bevat 13 citaten en heeft een omvang van ongeveer driekwart
kolom.
De structuur van huiveren is vlak: er zijn geen overkoepelingen en geen structurele
onderverdelingen (wel bevat 1) een onderverdeling met een schrapje). Het
basisniveau bevat twee betekenissen. Nieuw ten opzichte van de vorige twee
woorden is onder 2) de verschijning van een figuurlijke betekenis.
Bij huiveren zijn de oorzaken geen onderscheidende bestanddelen van de
structuur. Zij worden alleen in (of bij?) de omschrijvende definitie van 1) opgesomd.
Ook voor de aard van de subjecten is er geen structurele rol van betekenis
weggelegd. Alleen onder 1) is er een schrapje gewijd aan een citaat met een zaak
als subject. Dat huiveren evenals bibberen feitelijk een werkwoord is dat een persoon
of persoonsattribuut als onderwerp moet hebben, wordt nergens met zoveel woorden
gezegd. Dat moet impliciet blijken uit de redactionele tekst van dat enige schrapje
en uit de definities, waaruit duidelijk wordt dat het gaat om gewaarwordingen, reacties
of processen waarvan alleen een persoon het subject kan zijn.
Aan collocaties en constructies wordt geen aandacht besteed. Dat is in dit geval
opmerkelijk. Onder 1) komen twee citaten voor met een van-bepaling. In het ene
geval gaat het om een patroon dat we al zagen: van wordt gevolgd door de naam
van een gemoedsbeweging (hier: huiveren van aandoening). De van-bepaling duidt
de ‘interne oorzaak’ aan. In het andere geval, een citaat uit Eline Vere (3, 239 [1889]),
wordt van gevolgd door een persoonsaanduiding: ‘Men zoû van haar huiveren, zoo
leelijk zoû ze zijn’ en geeft de bepaling in haar geheel een externe oorzaak aan.
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Niet alleen omdat de combinatie met van meer dan incidenteel voorkomt maar ook
omdat de ‘inhoud’ van de van-bepalingen kan verschillen, is de veronachtzaming
van de voorzetselverbinding een omissie en een verwijtbare inconsistentie ten
opzichte van de behandeling van de beven-werkwoorden als groep. Op groepsniveau
staat huiveren met van + aanduiding interne oorzaak en met van + externe oorzaak
in contrast
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met beven + van ter introductie van de interne en beven + voor ter introductie van
de externe oorzaak. Syntactische informatie wordt evenmin gegeven bij de betekenis
2), terwijl die daar juist essentieel is. Die betekenis is immers gebonden aan bepaalde
constructies: de verbinding met het voorzetsel voor en de verbinding met te + infinitief.
Huiveren is zo'n artikel waarin wel meer aan de zelfwerkzaamheid van de lezer
overgelaten wordt. Zo wordt stilzwijgend voorbijgegaan aan het feit dat bij de citaten
onder 1) ook een citaat (uit 1617) voorkomt met de verbinding huiverende angst.
Het subject angst is hier toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Angst is immers
de benaming van een gemoedsbeweging die als oorzaak normaliter juist in de
van-bepaling verschijnt. Vermoedelijk moeten we, zoals in eerdere gevallen met
lage frequentie, ook hier aannemen dat afzonderlijke vermelding (en verklaring?)
achterwege bleef op grond van de eenmaligheid van het merkwaardige onderwerp.

Rillen, onz. zw. ww.
1) Met betrekking tot personen. Trillen, sidderen, beven of huiveren.

a) Met een persoon (ook een dier) als
onderwerp.
α) Van koorts. ‖ 2 citaten; 1857,
1909.
β) Van koude. ‖ 6 citaten; c.
1750-1875.
γ) Van angst of vrees. ‖ 9
citaten; 1805-1909.
- Uit den slaap,
wakker rillen, met
een rilling
ontwaken.
δ) Van schrik, onsteltenis of
ontzetting. ‖ 4 citaten;
1678-1909.
ε) Van afkeer, walging, afschuw
of afgrijzen. ‖ 8 citaten;
1785-1866.
- Ergens van rillen,
er van gruwen.
- Van walging in
eigenlijken zin,
opgewekt door een
afschuwelijken
smaak of geur.
ζ) Van woede of drift. ‖ 1 citaat;
1848.
η) Van pijn. ‖ 1 citaat; 1878.
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b) Met de koorts, koude of een hevige
gemoedsbeweging als onderwerp en
gevolgd door een bepaling met door,
over, op (iemands lijf, leden en derg.). ‖
12 citaten, 6 uit CATS; 1635-1889.
- Van woorden die
een hevige
gemoedsbeweging
veroorzaken.

c) Met een rilling, trilling, beving,
huivering en derg. zelf als onderwerp. ‖
5 citaten; 1784-1831.
2) Van zaken. Trillen. ‖ 7 citaten; 1784-1909.
- Van struiken,
gebladerte enz.
- Van een
watervlak dat heftig
of lichtelijk
bewogen wordt.

Rillen werd bewerkt door R. van der Meulen. Het verscheen in de vierde aflevering
van Deel XIII, kolom 475-477. Die aflevering werd gepubliceerd in 1916. Het artikel
heeft een omvang van ongeveer twee kolommen en bevat 55 citaten.
Rillen heeft een hiërarchische structuur. Die structuur bevat geen overkoepelende
niveaus, maar wel twee niveaus onderverdelingen. Het eerste subniveau wordt
ingeleid met cursieve letters, het tweede met Griekse letters. Beide subniveaus
kennen onderverdelingen met schrapjes.
Bij afwezigheid van overkoepeling is het basisniveau het hoogste structuurniveau.
Op dat niveau treffen we twee betekenissen aan. Definiëring heeft plaatsgevonden
door middel van synoniemen als beven, huiveren, sidderen (bij 1) en trillen (bij 1 en
2).
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Het basisniveau bevat echter niet alleen de betekenisdefinities, maar ook de
aanduiding van de inmiddels bekende subjectstegenstelling tussen personen en
zaken: ‘Met betrekking tot personen’ bij 1) tegenover ‘Van zaken’ bij 2). Inconsistent
lijkt het gebruik van ‘Met betrekking tot’ enerzijds tegenover ‘Van’ anderzijds.
Ofschoon vóór de vijfde generatie redacteuren dat gebruik van ‘van’ en ‘met
betrekking tot’ ter introductie van subject- of obecttypes inderdaad hopeloos door
elkaar loopt in het WNT (zie daarover Moerdijk 1994: 88-90) is hier toch wat anders
aan de hand. De aanhef ‘Met betrekking tot personen’ moet men hier lezen als: in
de citaten bij deze onderscheiding 1) komen citaten voor met een persoon of een
persoonsattribuut als subject, maar als gevolg van allerlei begripsverwisselingen
ook met andere subjecten, in directe relatie met die persoon te zien.
De plaatsing van de subjecttyperingen op het basisniveau, vóór de definities,
moet bewust gebeurd zijn. Je mag aannemen dat de redacteur tijdens zijn bewerking
van rillen ook naar de artikelen van vergelijkbare woorden als beven gekeken heeft.
Evenals bij beven zou hij bij rillen aan de subjectstegenstelling ‘van personen’
tegenover ‘van zaken’, los van de betekenisverklaringen, een eigen, zelfstandige
plaats op het eerste overkoepelende niveau toegekend kunnen hebbben. Dat dit
niet gebeurd is, kan te maken hebben gehad met de behoefte van de redacteur het
artikel te laten beginnen met de betekenissen op het hoogste niveau en de wens
om duidelijk uit te laten komen dat verschillen in betekenis samenhangen met
verschillen in de aard van de subjecten (bij intransitieve werkwoorden als dit).
Structurering volgens die principes betekent naar onze huidige lexicografische
inzichten een duidelijke winst ten opzichte van structureringen als bij beven. Het
kan echter ook zijn dat we het wat minder ver moeten zoeken en dat de betreffende
samenvoeging van subjecttyperingen en definities berustte op de wens van de
bewerker de structuur van het artikel niet gecompliceerder te maken. Mogelijk zijn
beide overwegingen van invloed geweest. Hoe het ook zij, er is dan wel sprake van
een inconsistentie ten opzichte van de behandeling van eerdere, vergelijkbare
werkwoorden, maar de afwijkingen berusten op gezonde motieven.
Verdere onderscheidingen naar de aard van het subject spelen ook onder het
basisniveau nog een rol. Onder 1) gebeurt dat op het niveau van de eerste
onderverdeling met cursieve letters onder 1, a, ε) (tweede alinea), onder 1, b) en
onder 2).
De uitsplitsing naar de aard van de subjecten onder 1) is niet gebaseerd op verdere
specificering van leden van de in aanhef genoemde categorie (zoals b.v. bij 2)
‘struiken’, ‘gebladerte’ en ‘een watervlak’ tot de daar aangekondigde categorie van
‘zaken’ behoren), maar op metonymische verschuivingen. Zo blijkt uit 1, b) de
mogelijkheid dat de oorzaken, normaal juist genoemd in een van-bepaling, ook als
onderwerp kunnen voorkomen. Niet zomaar overigens. Er is een gebondenheid
aan een bepaalde lexicale collocatie en syntactische constructie mee gemoeid. Zo'n
subjectsverschuiving blijkt op te treden in verbindingen als rillen over, op en vooral
door iemands lijf of leden, zinnen, aderen, merg en been. Uit de citaten blijkt nog
een andere gebondenheid, namelijk aan literair taalgebruik. De hoeveelheid en de
tijdsspreiding van de citaten laten zien dat het daar bepaald geen ongebruikelijke
toepassing is. Niet te begrijpen valt waarom de bewerker ook bij 1, c) niet opmerkt
dat hier eveneens veelvuldig verbindingen voorkomen van het type rillen door
iemands leden, aderen, door iemands bloed. Hier hebben we dan ook met een
echte inconsistentie te maken.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

305
Bij 1) en 1, a) worden personen en dieren als subjecten aangekondigd. Daarbij
wordt stilzwijgend aangenomen dat men daaronder ook in citaten voorkomende
subjecten als lijf, leden, hart begrijpt. Subjectspecificering van dergelijke
‘persoonsattributen’ blijft in dit artikel achterwege.
Een zeer belangrijke rol is in de structuur van rillen weggelegd voor de oorzaken.
Onder 1, a) is de tweede onderverdeling met Griekse letters erop gebaseerd.
Afzonderlijke vermelding van lexicale en syntactische verbindingen vindt plaats
op het niveau van de onderverdeling met schrapjes (uit den slaap, wakker rillen
onder 1, a, γ); ergens van rillen onder 1, a, ε) en dat van de eerste onderverdeling
met cursieve letters (bij 1, b). Bij de behandeling hiervan zijn overigens uit oogpunt
van de consistentie wel een paar vraagtekens te zetten. We zagen al dat
verbindingen van het type rillen door iemands leden wél bij 1, b), maar ten onrechte
niet bij 1, c) werden gesignaleerd. Onder 1, a) wordt bovendien geen aandacht
besteed aan het daar toch mee samenhangende, in een citaat aangetroffen ‘Ik ril
over al mijn leden’ (eerste aanhaling onder 1, a, δ). Verwarrend is de vermelding,
zonder nader commentaar, van ergens van rillen. We bespraken bij andere
werkwoorden reeds vaker de combinatie met van en stelden daarbij vast dat die
van-bepaling de naam van de gemoedsbeweging of lichamelijke gesteldheid
aanduidde die de interne oorzaak was van de fysieke reactie, met zo'n werkwoord
aangeduid. De citaten bij ergens van rillen maken echter duidelijk dat de van-bepaling
betrekking heeft op wat iemand waarneemt, iemands indrukken, een gebeurtenis
e.d. Hier geldt de van-bepaling een externe oorzaak. De andere verbinding, rillen
van + naam gemoedsbeweging, koude, koorts e.d. komt natuurlijk ook en zelfs zeer
frequent en verspreid door het artikel heen voor. Dat de bewerker er van afgezien
heeft om die verbinding bij iedere onderscheiding onder 1) apart in schrapjes onder
te brengen, is begrijpelijk en te billijken. Zo'n aanpak zou zeer nadelig geweest zijn
voor de overzichtelijkheid van de structuur. Maar een luttele opmerking over de
aanwezigheid en het verschil met ergens van rillen was wel op haar plaats geweest.
Dat laatste punt van kritiek neemt niet weg dat de structuur van rillen goed in
elkaar zit. Het artikel neemt de betekenissen als uitgangspunt, geeft een overzicht
van het gebruik van het woord waarbij recht gedaan wordt aan de typen subject
(onderscheidende rol als structuurelementen op basisniveau, eerste onderverdeling
met cursieve letters en door middel van schrapjes voor verdere specificeringen) en,
in de ‘personele’ laag, krijgen ook de oorzaken (structuurelementen op het tweede
niveau van onderverdeling, door middel van Griekse letters) het volle pond. Ofschoon
de bewerker van rillen nauwelijks meer citaten tot zijn beschikking had dan die van
beven, heeft de eerste toch een voldragener artikel afgeleverd dan de laatste.

Sidderen, onz. zw. ww.
) Hevig trillen, hevig beven.

a) Door een mechanische oorzaak. ‖ 6
citaten; 1605-c. 1860.
b) Van koude. ‖ 1 citaat; 1622.
c) Door vrees, angst of ontzag. Thans in
N.-Ndl. het eenig gebruik. ‖ 11 citaten;
1628-1858.
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d) Door een andere aandoening. ‖ 4
citaten; 1618-1859.
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Sidderen werd bewerkt door J.A.N. Knuttel. Het artikel verscheen in Deel XII, kolom
1330-1331. Het bevindt zich in de elfde, in 1926 gepubliceerde aflevering van dat
deel, heeft een lengte van ongeveer driekwart kolom en bevat 22 citaten.
Sidderen heeft maar één betekenis. In het WNT wordt er dan niet genummerd,
maar die ene betekenis verschijnt achter een liggend streepje direct na het z.g.
kopje, of op een nieuwe regel na een loos haakje. Dat laatste doet zich bij sidderen
voor. Ondanks die ene betekenis is de structuur hiërarchisch: er is één niveau van
onderverdeling, van a) t/m d).
Op het ongenummerde basisniveau treffen we de betekenisdefinitie aan, hier
bestaande uit twee synoniemen, trillen en beven, vergezeld door hevig, een bepaling
van wijze.
De onderverdeling is gebaseerd op de diverse oorzaken. Deze spelen dus ook
bij dit werkwoord een rol als onderscheidende structuurelementen.
Afwezig als structuurbepalers zijn de subjecttyperingen. Kijken we naar de
formuleringen bij de onderverdelingen en in het Woordenboek zelf naar de daar
ondergebrachte citaten, dan blijkt de tegenstelling personen en zaken toch van
belang: a) is van toepassing op het gebruik van het werkwoord met een zaak als
subject (vandaar dat ‘mechanische’ bij oorzaak; het betreft in alle gevallen ‘externe
oorzaken’), b), c) en d) zijn van toepassing op dat met een persoon of
persoonsattribuut als subject. Dat de aard van de subjecten niet afzonderlijk in de
structuur benadrukt wordt, is een afwijkende benadering waarvoor ik geen verklaring
weet. Het enige motief dat ik kan bedenken is een wens de structuur eenvoudig te
houden, maar daarmee is die afwezigheid mijns inziens nog niet te rechtvaardigen.
Hier is sprake van een af te keuren inconsistentie. Sidderen is ook het enige
werkwoord waarin tussen de beweging bij personen en die bij zaken geen
betekenisverschil gezien wordt.
Bij sidderen heeft de redacteur het voorts niet nodig gevonden om b.v. in schrapjes
aandacht te schenken aan lexicale en syntactische verbindingen. Al dan niet
verspreid komen zij bij de verscheidene onderverdelingen niettemin vaker voor:
verbindingen met voorzetsels als sidderen van + interne oorzaak en sidderen van
+ externe oorzaak, sidderen op en sidderen voor + externe oorzaak en vergelijkingen
als sidderen als een blad of als een riet.

Trillen, onz. en bedr. zw. ww.
I) (Onz. en bedr.) In een aantal veroud. of in beperkte toepassing gebezigde bet.
1) (Rond)draaien, wentelen.
2) Boren.
3) Spoelen, opwinden.
4) Zich heen en weer bewegen,
waggelen, schommelen en derg.

II) (Onz., soms bedr.) In alg. gebruik.
A) M. betr. t. een persoon of dier.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

5) Beven, sidderen, hetzij door
koude of een of andere lichamelijke
gesteldheid, hetzij door een
gemoedsaandoening. ‖ 2 wdb.-cit.;
1573, 1588.

a) Ond. is de persoon of
het dier zelf. ‖ 27 citaten;
1629-1961.
- Als een
kenmerk van
sommige
paarden.
- Bij
vergelijking,
inz. trillen als
een espeblad,
als een
juffershondje.
- Op zijn
beenen (en
derg.) (staan
te) trillen.
- De oorzaak
van het trillen
wordt genoemd
in een bep. met
van.
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b) Ond. is het lichaam
van de lichaamsdee
hier veelal met een b
van. ‖ 39 citaten; 164

- Van de be
de knieën.
citaten.

- Van de h
de vuist, o
polsen. ‖ 5

- Van de v
3 citaten.

- Van de lip
de mond(h
‖ 4 citaten.

- Van de
neusvleug
oogleden o
wimpers. ‖
citaten.

- Van den
of het hart.
citaten.

- Van de z
of de spier
citaten.

c) Ond. is een voorw
door iemand gehant
gedragen wordt en w
het trillen van den p
merkbaar wordt. ‖ 6
1655-1938.

d) Ond. is de stem, e
een geluid enz. Ook
veelal met een bep.
‖ 9 citaten; 1807-19

e) Meton. van datge
tot trillen aanleiding
7 citaten; 1635-1929

f) Verbonden met ee
gewoonlijk beven. ‖ 7
± 1615-1949.

g) Soms is de bewe
ond., of wordt zij als
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gekarakteriseerd. ‖ 4
1676-1940.
B) M. betr. t. gewassen en deelen daarvan.

6) Kleine, snelle bewegingen
beven, sidderen. ‖ 15 citate
1620-1955.

- In sommi
plantkundi
benaminge

- Meton. va
beweging

- Zelden be
voor: doen
C) Van levenlooze zaken buiten een persoon.

7) Zich met een betrekkelijk g
uitslag snel heen en weer o
neer bewegen om een
evenwichtstoestand, zonde
geheel zich verplaatst, en m
zoo, dat beide of een van d
uiteinden van het voorwerp
vastzitten. In het bijz. als be
de natuurkunde. Vibreeren.

a) In het alg. ‖ 6 cita
1852-1957.

b) Iets kan harmonis
transversaal (enz.) t
4 citaten; 1900-1952

c) Beschouwd als ee
eerste plaats zichtba
verschijnsel. ‖ 16 cit
1630-1945.

- Bepaalde
betr. t. het
gezichtsind
de atmosfe

- Als physi
oorzaak va
licht.

d) Beschouwd als e
eerste plaats voelba
verschijnsel. ‖ 7 cita
1674-1938.

e) Beschouwd als e
eerste plaats hoorba
verschijnsel, bepaal
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gezegd m. betr. t. m
31 citaten; 1683-193

- In het bijz
snaar als o
Als omsch
van muziek

In zeer
gebruikelijk
beeldspraa
betr. t. de ‘
van het ge

- Ond. is e
woord dat
geluid of k
(soms het
tegendeel,
stilte) noem

- Een of an
geluid doe
anders trill

- In dicht. ta
bedr. voor:
klinken. ‖ 3

III) Bedr. of absol., als techn. term, inz. in de bouwk.

8) Tot trillen brengen, doen
1 citaat; 1952.

9) (Betonspecie of soortgel
materiaal, b.v. zand) met ee
trilapparaat (be)werken. ‖ 5
1951-1955.

Trillen is verreweg het omvangrijkste artikel uit onze reeks werkwoorden. Het
2
beslaat de kolommen 2823-2832 van de 23ste aflevering van Deel XVII , werd
bewerkt door N. Bakker en gepubliceerd in 1961.
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Trillen heeft een sterk gelaagde hiërarchische structuur. Zo zijn er om te beginnen
al twee overkoepelende niveaus. Het hoogste, met Romeinse cijfers, is gebaseerd
op de karakterisering van de gangbaarheid, de verspreiding en het gebruiksdomein.
Alleen in de toepassingen onder II) is trillen vergelijkbaar met de overige
‘beven-werkwoorden’. In wat volgt zullen wij ons dan ook tot die afdeling beperken.
Als label worden bij ieder van deze overkoepelingen ook de syntactische functies
(‘onz.’, ‘bedr.’, ‘absol.’ = resp. onovergankelijk/intransitief, overgankelijk/transitief
en met verzwegen object) genoemd. Die spelen verder geen rol als
structuurelementen.
Het eerste niveau van overkoepeling onder II), gemarkeerd met de hoofdletters
A), B) en C), berust op globale subjecttyperingen. De driedeling maakt duidelijk dat
er een verandering is ten opzichte van de grote, algemene tweedeling in personen
en zaken. Dat komt omdat aan ‘gewassen en deelen daarvan’ onder B) een eigen,
afzonderlijke plaats is gegund. Bij C) komen daarna de zaken. Die lijken hier nogal
omslachtig aangekondigd met de omschrijving ‘Van levenlooze zaken buiten een
persoon’. De formulering zal alleen voor ingewijden te doorzien zijn. ‘Buiten een
persoon’ is bedoeld om C) af te bakenen tegenover toepassingen onder A) met
persoonsattributen als onderwerp of met metonymische subjecten, die feitelijk ook
als zaaknamen opgevat kunnen worden. ‘Levenlooze’ moet C) scheiden van B).
Het basisniveau, met de voor jonge delen kenmerkende doornummering (van 5
t/m 7), is het niveau waarop de betekenissen worden gepresenteerd. Bij 5) gebeurt
dat door middel van synoniemen + opgave van oorzaken, bij 6) door een
omschrijvende definitie en twee synoniemendefinities en bij 7) met een zeer
uitgebreide omschrijvende definitie en een synoniem.
Een eerste niveau van onderverdeling met cursieve letters doet zich voor bij de
betekenissen 5) en 7). Onder 5) is het gewijd aan een verdere specificering van de
subjecten bij a) t/m e) en g), en aan een lexicale collocatie, de verbinding met beven,
bij f). Deze doorbreekt de onderscheidingen naar subjecten, wat de liefhebbers van
de structurele symmetrie zullen betreuren. Voor die tussenplaatsing van f) moet de
bewerkster haar reden gehad hebben. Wij gaan ervan uit dat zij die heeft aangebracht
omdat de verbinding van trillen met beven ook in citaten bij a) t/m e) voorkomt. De
subjectspecificering is ver doorgezet. Bij 5, b) vindt zelfs nog een verdere
subspecificatie van lichaamsdelen plaats in een zevental schrapjes. De
onderverdeling bij 7) gaat uit van een rubriek ‘in het algemeen’ bij a), hier gevolgd
door de opgave van verbindingen onder b), en door drie rubrieken die geënt zijn op
de wijze waarop het verschijnsel wordt beschouwd. Daarmee is dit niveau nogal
curieus, in ieder geval asymmetrisch, ‘gevuld’: b) noemt een talig verschijnsel, c),
d) en e) zijn encyclopedisch van aard. In dit geval is de asymmetrie moeilijker te
begrijpen, laat staan te verantwoorden. De verbinding onder b) had gemakkelijk in
een schrapje onder a) behandeld kunnen worden, waardoor in ieder geval de overige
drie een eenheidscomplex tegenover het ‘In het alg.’ van a) gevormd zouden hebben.
Maar men kan zelfs vraagtekens plaatsen bij het nut van dergelijke onderscheidingen
zelf. Zij zijn natuurlijk (mede) gebaseerd op het vaker in citaten voorkomen van
verbindingen van trillen met werkwoorden als horen, zien en voelen. Vanuit taalkundig
oogpunt is het geven van dergelijke verbindingen gewenst of vereist. Maar dat
gebeurt hier nu juist weer niet. Hoe mensen een verschijnsel beschouwen, is een
vraag die niet door de taalkunde
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noch door de lexicografie beantwoord moet worden. Het heeft er alle schijn van dat
deze driedeling hier werd toegepast om een veelheid aan (overwegend) talige
verschijnselen niet in tal van schrapjes achter elkaar aan de gebruiker aan te bieden,
maar overzichtelijker in drieën verdeeld. In totaal bevatten die drie onderscheidingen
echter wel 54 citaten en dat is voor rubrieken van een enigszins dubieuze aard
natuurlijk veel te veel. Wie aandacht op die beschouwingswijzen had willen vestigen,
had ook de tekst van de aanhef bij 7) kunnen besluiten met een formule als ‘in deze
toepassing als zichtbaar, voelbaar en hoorbaar verschijnsel’.
De oorzaken fungeren bij trillen niet als onderscheidende structuurelementen. Zij
worden slechts achter de synoniemendefinities van 5) opgesomd. In tegenstelling
tot de structuur bij andere werkwoorden wordt hier ook geen verdere specificatie
van de gemoedsbewegingen gegeven. Volstaan wordt met ‘gemoedsaandoening’.
Aannemelijk is, dat de bewerkster kennis heeft gehad van de structurering bij
synoniemen als beven en rillen. Daar speelden de oorzaken wel een structurele rol
‘van betekenis’. Zij moet hier dus bewust een veel hoger belang hebben toegekend
aan de subjectspecificering en in afwijking van haar voorgaande collega's structurele
specificatie van de oorzaken niet relevant geacht hebben. Zou zij zowel de
subjecttyperingen als de oorzaken recht hebben willen doen, dan zou de structuur
van het artikel zeer gecompliceerd geworden zijn.
Van de onderverdelingen door schrapjes vermeldden we reeds die bij 5, b), die
gewijd is aan nadere subjectspecificeringen. Dat gebeurt ook nog incidenteler onder
5, a) (‘als kenmerk van sommige paarden’), onder B, 6) (‘meton. van de beweging
zelf’) en bij de eerste drie schrapjes onder 7, e). Onder 5, a) bevinden zich schrapjes
die lexicale en syntactische collocaties bevatten: de vergelijkingen trillen als een
espeblad, trillen als een juffershondje, de verbinding op zijn beenen (en derg.) (staan
te) trillen en de verbinding met het voorzetsel van ter aanduiding van de oorzaak.
Bij b) en e) wordt na de vermelding van de aard van de subjecten opgemerkt dat
ook in deze gevallen vaker citaten met een van-bepaling voorkomen. Om de structuur
niet nodeloos te belasten, is bij deze ‘verschoven toepassingen’ afgezien van het
herhaald in afzonderlijkse schrapjes onderbrengen van trillen van + aanduiding
(interne) oorzaak. Er is sprake van inconsistentie, maar van een gemotiveerde
inconsistentie. Niet te doorgronden, en daarom échte inconsistentie teweegbrengend,
is het ontbreken van een dergelijke tekst bij c), waar volgens de citaten de verbinding
met van eveneens heel gewoon is. Schrapjes zijn ook gebruikt om incidentele
transitiveringen van trillen te verantwoorden (onder 6 en 7, e).
Trillen is gemaakt in een WNT-periode dat de bronnen en het citatenmateriaal
duchtig uitgebreid werden. Tegen die achtergrond zijn de veel grotere hoeveelheid
informatie en de veel vertaktere structurering te begrijpen. Met rillen vertoont het
de meeste diepgang. Het gaat nog wel veel verder dan dat artikel in de
subjecttyperingen. Ook keurt het afwijkend van rillen en van de meeste andere
werkwoorden in deze semantische sfeer de oorzaken nauwelijks een blik waardig.
En waar bij rillen in de verschoven toepassingen met een oorzaak als subject de
gebondenheid aan verbindingen met woordgroepen als door iemands leden expliciet
werd opgemerkt, moeten we dat gegeven onder de vergelijkbare toepassing 5, e)
bij trillen uit de citaten zelf opmaken. Hetzelfde geldt voor eveneens voorkomende
verbindingen van het type in iemand of in iemands trekken trillen.
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Vibreeren, onz., bedr. en absol. gebruikt zw. ww.
1) Onz. Trillen; bepaaldelijk trillend klinken, een trillenden toon voortbrengen, hetzij
in het alg., of (gewoonlijk) bepaaldelijk met gedachte aan het ‘vibrato’ genoemde
effect.

a) Van snaren en instrumenten. ‖ 3
citaten; 1824-1944.
b) Van de stem bij het zingen of spreken,
hetzij als een afwijking of een
ongewenscht effect, hetzij als een
bedoeld of gezocht effect. ‖ 9 citaten;
1864-1947.
c) Van andere geluiden. ‖ 2 citaten; 1926,
1948.
d) Van taaluitingen, zonder gedachte aan
den klank (overgaand in de bet. 4). ‖ 2
citaten; 1931, 1939.
2) Absol. gebruikt. Met vibrato spelen of zingen. ‖ 3 citaten; 1886-1950.
3) Trillen, in trillende beweging zijn, in het alg. ‖ 10 citaten; 1847-1957.
- Van licht of lichteffecten.
Vandaar ook van
schilderwijzen of
schilderkunstige
effecten.
4) Oneig. Vervuld zijn van inwendige spanningen die zich manifesteeren als of
alleen doen denken aan trilling. ‖ 4 citaten; 1874-1956.
5) Bedr. Doen trillen of trillend bewerken. Bepaaldelijk als term in de heilgymnastiek
en de massageleer. ‖ 4 citaten; 1942-1950.

Vibreeren, bewerkt door C.H.A. Kruyskamp, bevindt zich in de derde aflevering
van Deel XXI, kolom 230-232. Het artikel is ongeveer twee kolommen lang, herbergt
35 citaten en dateert uit 1958.
De structuur van vibreeren is hiërarchisch. Er is geen overkoepeling, maar wel
zijn er onderverdelingen met cursieve letters (bij 1) of met een enkel schrapje (onder
3).
Op het basisniveau bevinden zich de betekenissen. Aan die betekenissen gaan
labels vooraf die de syntactische functie aanduiden (‘Onz.’, ‘Absol. gebruikt’ en
‘Bedr.’ bij resp. 1, 2 en 5) of het oneigenlijk gebruik (bij 4); bij 3) ontbreekt een label.
Bij heel wat andere artikelen spelen dergelijke labels ook een rol als onderscheidende
structuurelementen, op overkoepelend dan wel onderverdelend niveau. Dat zou
hier een zeer gecompliceerde structuur hebben opgeleverd, waarbij beide
onderscheidingscriteria aan bod zouden moeten komen. Voor zo'n klein artikel zou
dat een onnodig gecompliceerd resultaat hebben opgeleverd. De labeling bij
vibreeren is niet volledig en niet consequent. Was zij dat wel geweest dan hadden
er bij iedere onderscheiding twee labels moeten staan: een voor de grammaticale
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klasse, en een voor eigenlijk en oneigenlijk gebruik. Ook daar werd de consistentie
aan de helderheid opgeofferd.
Het eerste en enige niveau van onderverdeling bij vibreeren is bestemd voor
typeringen van de subjecten. Onder 1) gebeurt dat met afzonderlijke rubrieken,
ingeleid met cursieve letters. Onder 3) worden subjectcategorieën aangegeven met
eigen alinea's. Steeds gaat het om zaken als subjecten, bij 1) in de sfeer van het
geluid, bij 3) in die van het licht.
Alleen in de figuurlijke betekenis 4) verschijnen ook persoonsaanduidingen in het
subject. Aangezien in de sfeer van de eigenlijke betekenissen personen niet als
onderwerp voorkomen, is bij vibreeren de algemene subjecttypering personen versus
zaken niet aan de orde. Dat die tegenstelling in de structuur van vibreeren niet
terugkeert, is dan ook slechts een schijnbare inconsistentie.
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Consistent?
Onze analyse van de beven-werkwoorden heeft aan het licht gebracht dat, afgezien
van de vanzelfsprekende aanwezigheid van de betekenissen, bij de structurering
daarvan de volgende elementen een terugkerende rol spelen: de typering van de
subjecten, opgave van de oorzaken en allerlei vormen van lexicale en syntactische
collocatie. In het aanbod van deze soorten informatie, die zich natuurlijk vooral bij
de wat grotere en/of belangrijkere woorden doen gelden, is het WNT over de hele
linie, van het begin tot het einde, consistent te noemen. Wel zijn er duidelijke
verschillen in de functie, de rol, die die informatiecategorieën toegewezen hebben
gekregen en in de ordening ervan. Onze bevindingen zijn in het volgende overzicht
weergegeven:

1. Typering van de subjecten
a) Onderscheidend structuurelement:
- op overkoepelend niveau (bij beven en trillen)
- op basisniveau (rillen)
- op eerste niveau onderverdeling met cursieve letters (rillen, trillen,
vibreeren)
- op tweede niveau onderverdeling met Griekse letters (rillen)
- in schrapjes (beven, trillen, incidenteel huiveren)
b) Géén structuurelement:
- bij het ontbreken van een tegenstelling personen en zaken; indien:
(vrijwel) alleen personen als subject (bibberen, huiveren), of alleen
zaken (vibreeren; in de eigenlijke sfeer die hier aan de orde is)
- (ten onrechte, over de hele groep beschouwd) niet van belang
geacht (sidderen).

2. Oorzaken
a) Structureel, betekenisonderscheidend element, in/bij de definitie gegeven op
het basisniveau (bij beven, bibberen)
b) Onderscheidend structuurelement op het eerste niveau van onderverdeling
met cursieve letters (sidderen), of op het tweede niveau met Griekse letters
(rillen)
c) Géén structuurelement; de oorzaken worden bij de definitie opgesomd
(huiveren, trillen).

3. Lexicale en syntactische verbindingen
a) Structuurelement op het eerste niveau van onderverdeling met cursieve letters
(rillen, 1, b); trillen, 5,f)
b) Structuurelement in schrapjes (vergelijkingen met b.v als een riet bij beven en
trillen 5, a), verbindingen met zinverwante woorden (beven), verbindingen met
voorzetsels als van en voor (bij beven, rillen en trillen)
c) Géén structuurelement maar vermeld in redactionele tekst voor het hek/voor
de citaten (rillen, 1, b); trillen, 5, b en d).

Deze inconsistenties zijn niet verbazingwekkend. Aandacht voor ‘lexicografische
typen’ en bewerkings- en beschrijvingsmodellen die uniformiteit in de behandeling
ervan moeten garanderen, is iets van de laatste jaren (in de volgende paragraaf
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komen we erop terug). Redacteuren van het WNT moesten hun artikelen
samenstellen in
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een theoretisch vacuüm. Van een andere aard zijn inconsistenties die het gevolg
zijn van het feit dat de redacteur de structuur voor een gebruiker zo toegankelijk
mogelijk wil houden. De gebruiker gaat boven de consistentie. Vanuit het perspectief
van de praktische lexicograaf zeker een gezond standpunt. Als gevolg daarvan
ontstaan wel ‘functionele’ of ‘gemotiveerde inconsistenties’. Onderscheidingen
gebaseerd op een enkel citaat die de structuur veelvuldig zouden vertakken en zo
de leesbaarheid van het artikel extra zouden schaden, blijven achterwege, terwijl
gelijkaardige gevallen elders bij hogere frequentie wel apart onderscheiden zijn.

Modern? Beknopt?
In zijn bekende inleiding in de lexicografie geeft Landau (1984: 5) de volgende
definitie van een woordenboek: ‘A dictionary is a book that lists words in alphabetical
order and describes their meanings’. En hij voegt daar aan toe: ‘Modern dictionaries
often include information about spelling, syllabification, pronunciation, etymology
(word derivation), usage, synonyms and grammar, and sometimes illustrations as
well’. Syllabificatie komt in het WNT niet voor, aan de uitspraak wordt slechts bij
een zeer beperkt aantal overwegend vreemde woorden een enkele opmerking
gewijd en illustraties zal men er tevergeefs zoeken, maar voor het overige bevat
het WNT de informatiecategorieën die volgens Landau een woordenboek tot een
‘modern woordenboek’ maken. Daar zijn wel twee kanttekeningen bij te plaatsen.
Allereerst is ‘modern’ een nogal rekbaar begrip, zeker in de lexicografie waar
eeuwenlange tradities en conventies tot op de dag van vandaag voortleven, en men
bijvoorbeeld ook de lexicografie vanaf de achttiende eeuw, met zijn kentering naar
vastlegging en beschrijving van de eigen (literaire) taal en de gebruikmaking van
een ‘corpus’ citaten als basis daarvoor, zou kunnen betitelen als ‘de moderne
lexicografie’. Een tweede kanttekening is dat natuurlijk niet alleen de aanwezigheid
maar ook de wijze van behandeling criterium voor een kwalificatie met ‘modern’
moet zijn.
De analyse van de beven-werkwoorden leerde dat met name aan ‘semantische
collocaties’ (typeringen van de semantische klasse of begripsklasse van subjecten
en objecten bij een werkwoord, van zelfstandige naamwoorden bij een bijvoeglijk
naamwoord, enz.), aan lexicale collocaties (verbindingen, uitdrukkingen e.d.) en
aan syntactische verbindingen en constructies expliciet aandacht besteed wordt.
Dat is geen verschijnsel dat zich uitsluitend bij dit groepje werkwoorden voordoet.
Het is een wezenstrek van het WNT. In de min of meer systematische toepassing
daarvan - althans bij grotere en/of belangrijke woorden -, onderscheidt het WNT
zich vanaf het begin ook van zusterwoordenboeken als de Oxford English Dictionary
(OED) en het Deutsches Wörterbuch, waarmee het al te vaak te ongenuanceerd
over één kam geschoren wordt.
Vooral in zijn onderscheiding van collocaties kunnen aan het WNT ‘moderne’
trekken worden toegedicht. De laatste decennia heeft de lexicografie een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Zij is een gevolg van de introductie van de
computer, de aanleg van elektronische woordenboeken en corpora, een enorme
toename
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van lexicografische vakliteratuur en conferenties, de oprichting van speciale
lexicografische vaktijdschriften en de verschijning van handboeken voor de
lexicografie. Een van de centrale aandachtsgebieden bij deze moderne
ontwikkelingen is nu juist dat van de collocaties, in allerlei verschijningsvormen (zie
daarvoor verder o.a. Béjoint 1994, Heid 1994). De enorme hoeveelheden gegevens
waarover men dankzij de elektronische corpora de beschikking kreeg, zorgde voor
een toenemende belangstelling voor het taalgebruik, voor het woord in zijn
verschillende contexten. Ook de artikelen in het WNT berusten op een analyse van
citaten uit een ‘corpus’, zij het een corpus dat anders is opgebouwd en ingericht en
zij het dat de citaten daarvan niet zozeer dienen om een zo volledig mogelijke
objectieve beschrijving van alle gebruiksaspecten van een woord te geven, als wel
strekken tot bewijs en illustratie van de gegeven betekenissen (en in de normatieve
aanvangsfase deels ook tot illustratie van het zuivere taalgebruik bij gevestigde
literaire grootheden, waaruit de lezer lering kon trekken). Tegen die achtergrond
van de onopzettelijkheid moet hantering van het begrip ‘modern’ bij het WNT wel
steeds beschouwd blijven (vandaar de aanhalingstekens). Dat men reeds van
aanvang af zoveel aandacht schonk aan de omgeving van het woord, was meer
het gelukkige gevolg van een nauwgezet analyseren en in het woordenboek
weergeven van wat men allemaal in die citaten waarnam, terwijl het nu een vast
beginsel is van de theoretische lexicografie waaraan in de praktische lexicografie
uitvoering gegeven moet worden.
Binnen de sfeer van de collocaties is vaak een probleem wat de lexicograaf wel
en niet moet beschrijven. Over verantwoording van karakteristieke syntactische
verbindingen, lexicale verbindingen, idiomen, spreekwoorden en zegswijzen e.d.
bestaat wel een zekere consensus. Anders ligt dat bij b.v. typeringen van subjecten,
objecten, substantieven bij bijvoeglijke naamwoorden e.d., of het samen maar niet
in directe verbinding met elkaar in de zin voorkomen van betekenisverwante woorden.
Het antwoord op de vraag hoe te handelen moet hier komen van de theoretische
lexicografie. De linguïstiek zou op haar beurt de ‘infrastructuur’ voor de lexicografie
moeten vormen (Atkins en Levin 1995: 107). Een ideale situatie, die natuurlijk nog
lang niet is bereikt en waarschijnlijk over de hele linie van de lexicografische arbeid
nooit bereikt zal worden.
Rubrieken in de structuur bij onze beven-werkwoorden waaraan men zou kunnen
twijfelen, zijn de subjecttyperingen en de onderscheidingen naar de soorten oorzaken.
Het ligt voor de hand dat iemand die hangt aan de gedachte dat het woordenboek
alleen maar betekenissen heeft te geven, wars is van dit soort informatie. Aangezien
het WNT veel van dit type onderscheidingen kent, ontstaat bij zo iemand al snel het
beeld dat het WNT veel te ver daarin gaat en dus ook veel te omvangrijk is. Wie de
opvatting huldigt dat ook het WNT meer dan een betekeniswoordenboek moet zijn,
zal er geen moeite mee hebben en ze in veel gevallen zelfs op hun plaats vinden.
Intuïtief voelen we wel aan dat subjecten en oorzaken van belang kunnen zijn in
onze groep werkwoorden, dat er tussen hen lichte verschillen bestaan die juist
daarmee te maken hebben. Zo zullen de meesten b.v. beven wel verbinden met
angst of ouderdom, bibberen eerder met kou en rillen met angst, koorts of kou.
Bibberen met een zaak als subject lijkt uitgesloten en bij oogleden of wimpers als
subject kunnen we
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ons alleen maar een werkwoord als trillen voorstellen. Om maar een paar van die
intuïties te noemen.
Bij de beven-werkwoorden verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we
vanuit de theoretische lexicografie gegevens kunnen halen die de zin van
onderscheidingen naar subjecten en oorzaken bevestigen. Voor de subjecttyperingen
kunnen we ons beroepen op Atkins en Levin (1995). Dat artikel is gewijd aan een
probleem dat de auteurs zien als een nieuwe uitdaging, geboden door het
elektronisch corpus: het gezamenlijk beschouwen van een groep (bijna-)synoniemen,
het contrastief onderzoeken van hun gebruikswijzen en syntagmatische relaties om
zo hun verschillen in betekenissen te onderscheiden en te verantwoorden. Object
van dat onderzoek zijn bij hen de ‘shake-verbs’. Zij constateren dat er treffende
overeenkomsten zijn, maar ook behoorlijke verschillen in het gebruik ervan. Die
betreffen de transitivering (we laten die problematiek, die voor het Nederlands niet
lijkt te spelen, of die misschien wel bestaat maar dan bij veel meer data nog aan
het licht zou moeten komen, hier verder buiten beschouwing) en de zelfstandige
naamwoorden die als subject optreden. Hun corpus toont aan dat een van de
markante manieren waarop deze werkwoorden in hun intransitief gebruik verschillen,
ligt in hun voorkeuren voor bepaalde semantische typen van substantieven als hun
subjecten. Hun conclusie luidt dan ook: ‘Facts like these are undoubtly relevant to
the linguistic description of verbs’ (Atkins en Levin 1995: 90).
De problematiek van de oorzaken lieten Atkins en Levin buiten beschouwing
(ofschoon het mij voorkomt dat zij ook in het Engels van belang zijn). Theoretisch
houvast daarvoor valt te ontlenen aan Apresjans pleidooi voor een ‘systemic
lexicography’ (Apresjan 1993). Het lexicon is volgens hem te verdelen in
‘lexicografische typen’. Daaronder verstaat hij een groep lexemen die een aantal
eigenschappen gemeenschappelijk hebben die ontvankelijk zijn voor dezelfde of
vergelijkbare linguïstische (morfologische, syntactische, prosodische, semantische
enz.) regels. Ieder lexicografische type zou in het woordenboek op gelijke wijze
behandeld moeten worden. Voor zo'n uniforme beschrijving van een bepaalde klasse
van woorden moeten algemene analyse-schema's opgesteld worden. Hij geeft
daarbij zelf het voorbeeld van zo'n schema voor ‘emoties’, dat de volgende elementen
bevat: 1. Source; 2. Rational evaluation; 3. Emotion proper; 4. Physiological reaction;
5. Desire; 6. Physical/ Speech reactions (Apresjan 1993: 81-82). Volgens dit schema
horen onze werkwoorden thuis onder de fysiologische reacties, volgend op de
emoties (bij ons de ‘interne oorzaken’), die op hun beurt uiteindelijk zijn terug te
voeren op de ‘Source’ (waarneming of beschouwing van een bepaalde stand van
zaken; vergelijkbaar met onze ‘externe oorzaken’). Hun samenhang in het schema
voor emoties houdt in dat ‘Source’ en ‘Emotions’ ook een rol moeten spelen in een
eventueel op te stellen schema voor de beven-werkwoorden, of mogelijk algemener:
voor werkwoorden die een fysiologische reactie aanduiden.
Wanneer het WNT terecht aandacht besteedt aan de aard van de subjecten en
de oorzaken, dan rijst de vraag of dat gebeurd is op adequate wijze. Op die vraag
zullen we een antwoord proberen te geven, eerst voor de oorzaken en dan voor de
subjecten.
Zijn bepaalde oorzaken aan bepaalde werkwoorden gebonden? Komen dezelfde
oorzaken bij dezelfde werkwoorden voor, maar zijn er dan onderlinge verschillen in
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prominentie, of zo men wil: verankeringsgraad? Wanneer we willen vaststellen of
de WNT-gegevens ons in staat stellen daarachter te komen, dan moeten we natuurlijk
niet alleen per woord de aan- of afwezigheid van de diverse oorzaken nagaan, maar
dienen we ook hun frequenties te bepalen. Voor dat laatste is telling van de citaten
waarin zij voorkomen, noodzakelijk. Een werkwoord als vibreeren kunnen we daarbij
buiten beschouwing laten, want daar spelen de (interne) oorzaken geen rol. In het
onderstaande schema zijn de resultaten van onze tellingen weergegeven.
Oorzaak

Woord
beven
19
(61,2%)

bibberen huiveren rillen
sidderen trillen
1
2 (40%) 13 (41,9%) 11 (55%) 24 (25,5%)
(16,6%)

woede

2 (6,4%)

-

-

1 (3,2%)

1 (5%)

12 (12,7%)

afkeer

-

-

1 (20%)

8 (25,8%)

-

-

andere
emotie

4 (12,9%) -

-

-

4 (20%)

38 (40,4%)

kou

2 (6,4%)

6 (19,3%)

4 (20%)

2 (2,1%)

fysiek

4 (12,9%) -

-

1 (3,2%)

-

17 (18%)

koorts

-

-

2 (6,4%)

-

1 (1%)

angst

5
2 (40%)
(83,3%)

-

Uit dit schema kunnen we het volgende aflezen:
- Een basisemotie als angst is bij alle werkwoorden behalve bibberen de
belangrijkste oorzaak; bij bibberen is kou de meest verankerde oorzaak
- Woede doet zich niet voor bij bibberen en huiveren (verbindingen als *bibberen
van woede of *huiveren van woede lijken inderdaad erg onwaarschijnlijk, zo
niet uitgesloten), wel bij de overige (maar alleen bij trillen met enige relevantie);
onderscheiding ervan ten opzichte van andere emoties is daarom op haar
plaats
- Afkeer speelt alleen bij huiveren en rillen een rol
- Koorts als oorzaak vraagt vooral om rillen als werkwoord, maar komt ook bij
trillen voor, zij het daar met een relatief zeer lage interne frequentie
- ‘Fysiek’ staat voor fysieke oorzaken als lichamelijke gebreken, zwakte, uitputting,
ouderdom, die met name aan de orde zijn bij beven en trillen.

We realiseren ons dat we ons met deze conclusies op glad ijs bevinden en beseffen
ook waardoor dat komt: het aantal citaten is te gering om als toereikend fundament
ervoor te kunnen dienen. Dat is vooral het geval bij woorden als bibberen, huiveren
en sidderen, maar ook bij de wat grotere als beven en rillen uit de oude delen, en
wellicht zelfs ook nog bij trillen uit een jonger deel. Hier tekenen zich hoogstens
contouren af van een taalwerkelijkheid die alleen bij een veel grotere hoeveelheid
gegevens haar bevestiging dan wel ontkenning kan krijgen. Het WNT is in dit
verband, hoe vreemd dat ook moge klinken, te beknopt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

316
Die contouren zijn overigens niet onbelangrijk. Een lexicograaf die b.v. melding
moet maken van de oorzaken, kan op basis ervan de volgorde en de keuze van zijn
opsomming of voorbeelden erdoor laten bepalen. Dat is heel wat zuiverder dan
willekeurige vermeldingen, waarbij men zich aan dat soort frequentiegegevens in
het geheel niets gelegen laat liggen. Dat laatste is het geval bij de betekenis 5) van
trillen, waar na de synoniemendefinities achtereenvolgens koude, een of andere
lichamelijke gesteldheid of een gemoedsaandoening als oorzaken worden genoemd.
Ons schema maakt duidelijk dat juist koude, waarmee de opsomming begint, bepaald
geen saillante oorzaak is, een van de minst frequente zelfs, terwijl ‘een
gemoedsaandoening’ waarmee de opsomming besluit, in 74% van de
oorzaken-citaten aan de orde is. Dat het hier blijft bij een categorie-aanduiding als
zodanig en dat verdere specificatie onnodig werd geacht, is eveneens een minder
sterk punt. Splitsen we de rubriek ‘andere emotie’ voor trillen uit, dan levert dat voor
emoties als oorzaak bij trillen het volgende beeld op:
angst

24

(32,4%)

woede

12

(16,2%)

aandoening

7

(9,4%)

ontroering

6

(8,1%)

nervositeit

6

(8,1%)

opwinding

4

(5,4%)

liefde

2

(2,7%)

vreugde

2

(2,7%)

verdriet

2

(2,7%)

overige (lx)

9

(12,1%)

Angst en woede zijn geprononceerd genoeg om voor afzonderlijke vermelding in
aanmerking te komen. Oorzaken als nervositeit en opwinding zijn nieuw en mogelijk
vooral of uitsluitend in combinatie met trillen aan te treffen. In hoeverre andere
emoties exclusief zijn voor trillen is niet te zeggen. Hier blokkeert de geringere
hoeveelheid materiaal bij de andere werkwoorden weer de weg naar betrouwbare
conclusies.
Het gebrek aan gegevens bij woorden uit oude delen heeft tot gevolg dat we ook
bij de subjecten te weinig vaste grond onder de voeten hebben voor forse conclusies.
Enige tendensen zijn niettemin aan te geven. In het schema hieronder geven we
een overzicht van de frequentie van de ‘persoonlijke’ subjecten: personen en dieren,
het lichaam en lichaamsdelen, de stem, en metonymische subjecten als emoties
en -ing-afleidingen van synoniemen.
Subject Woord
beven
persoon 20

bibberen huiveren rillen
4
10
23

sidderen trillen
10
28

vibreeren
-

lichaam 7
en
lichaamsdelen

2

-

3

4

36

-

dier

1

-

4

-

2

-

1
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emotie

-

-

1

8

-

6

-

beving
e.d.

-

-

-

5

-

4

-

stem

3

-

-

-

1

5

9
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Het schema markeert opvallend de aparte positie van vibreeren:
persoonsaanduidingen als subject en daarbij aansluitende subjecten in de personele
sfeer ontbreken er geheel, zij het met uitzondering van de stem. In dat type subject
sluit vibreeren aan bij trillen, zonder echter, zelfs met dat identieke subject, volkomen
synoniem daarmee te zijn. Is er een emotie als oorzaak in het geding dan is immers
het gebruik van trillen noodzakelijk: ‘Zijn stem trilde van woede/*Zijn stem vibreerde
van woede’. Metonymische subjecten zijn alleen overgeleverd voor rillen en trillen,
en wat de emoties als subject betreft, ook eenmaal voor huiveren. In hoeverre ze
bij onder meer ook beven mogelijk zouden zijn, zou meer materiaal voor dat woord
aan het licht moeten brengen.
Een tweede subjectenoverzicht is gebaseerd op de zaken die bij meer dan één
werkwoord als subject voorkomen. Het laat ook weer de connectie zien tussen trillen
en vibreeren, in de sectoren licht en geluid. Voorts flarden van correspondenties
tussen beven en trillen wat de aarde e.d. als subject betreft en tussen beven, rillen
en trillen waar het gaat om gewassen als onderwerp.
Subject =
zaak

Woord

aarde e.d.

beven
3

rillen
-

sidderen
1

trillen
3

vibreeren
-

gewassen

1

1

-

13

-

tranen,
druppels

4

-

1

-

-

licht(effecten) -

-

-

1

3

vaartuigen

-

1

-

1

-

snaren,
instrument

-

-

-

10

3

toon, geluid -

-

-

6

2

stem

-

-

5

9

-

In ons eerste schema, met een persoon e.d. als subject, hebben we één globale
categorie gemaakt van lichaam en lichaamsdelen. Bij de analyse van trillen zagen
we dat daar een wijdvertakte uitsplitsing van rubrieken naar verschillende betrokken
lichaamsdelen plaatsvond. Ook dergelijke onderscheidingen kunnen snel tot het
idee van een veel te grote en onnodige uitvoerigheid van het Woordenboek leiden.
Maar zij lijken toch op hun plaats. Boven zagen we reeds dat het onderzoek van
Atkins en Levin voor het Engels bij vergelijkbare werkwoorden op dit punt verschillen
blootlegde. Ook voor het Nederlands bespeuren we intuïtief iets dergelijks: bij beven
denken we allereerst aan de handen en vinden we bevende handen een prima
combinatie, *bevende benen is uitgesloten, trillen kan met beide gecombineerd
worden: trillende handen, trillende benen. Voor lichaam, lijf en de verscheidene
lichaamsdelen gingen wij bij ieder werkwoord na of zij in de citaten als subjecten
voorkwamen (daar
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zij alleen bij trillen als afzonderlijke rubrieken voorkwamen, lagen de kwantitatieve
verhoudingen a priori zó scheef, dat opgave van aantallen geen zin had). De
uitkomsten staan weergegeven in het volgende overzicht:

beven
lichaam
lijf

x

leden,
ledematen

x

armen

x

bibberen
x
x

rillen

sidderen

trillen
x

x

x

x

x

benen

x

handen

x

x

knie(ën)

x

x

vuist

x

polsen

x

vingers

x

lippen

x

mondhoeken

x

mond

x

oogleden

x

neusvleugels

x

wimpers

x

zenuwen

x

x

spieren

x

aderen

x

hart

x

boezem

x

ziel

x

x
x
x

Ook op grond van dit overzicht moeten we constateren dat het WNT voor een
gezond totaalbeeld eigenlijk te beknopt is. Materiaalschaarste bij de woorden in
oude delen is daarvan weer de oorzaak. Zei onze intuïtie ons dat handen als subject
van beven de gewoonste zaak van de wereld is, dan zien we dat juist díé
mogelijkheid niet werd aangetroffen. Is ook een verbinding als bibberende knieën
uitgesloten? Anderzijds lijkt de exclusiviteit van lippen, mondhoeken, mond, oogleden,
neusvleugels en wimpers die het schema voor trillen demonstreert, met onze intuïtie
en taalkennis in overeenstemming (al zijn er een paar, zoals lippen en mond, wellicht
ook mogelijk

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

319
met beven?). Vooral citaten met dit soort ‘secundaire’ gegevens zullen bij een te
schrale traditionele materiaalverzameling buiten de boot vallen. Voor trillen was de
hoeveelheid citaten voldoende voor het verschaffen van inzicht in het scala van
benamingen voor lichaamsdelen die er als subject kunnen fungeren. Als het aantal
citaten bij trillen maatstaf is en we zetten dat af tegen de totalen van de andere
werkwoorden, dan krijgen we een indruk van de kwantitatieve tekorten in oude
delen. In dat licht is de verzuchting dat het WNT eigenlijk nog veel te beknopt is,
zeker niet de verzuchting van iemand wiens zinnen door de feestroes rond de
voltooiing zijn bedwelmd.
Dat traditionele, handmatig tot stand gekomen citatenverzamelingen voor
woordenboeken als het WNT onvermijdelijk de nodige leemtes bevatten, is oud
nieuws. Wel voelen we die onvolkomenheid nu meer schrijnen, nu het
computertijdperk ons de elektronische corpora heeft gebracht. Met de zegeningen
van diezelfde computer kan er echter aan die leemtes ook iets gedaan worden.
Voor het grote IJslandse Woordenboek legt men ter aanvulling van de traditionele
citatencollectie een apart elektronisch corpus van geselecteerde teksten aan (Pind
e.a. 1993). Voor het WNT zou zo'n mogelijkheid in de toekomst misschien ook
verkend moeten worden. Vooralsnog komen we echter mijns inziens een heel eind
met de cd-rom van het WNT. Het WNT kan dankzij die cd-rom bij wijze van spreken
als databank voor zichzelf functioneren. Het aantal citaten dat men langs die weg
kan verzamelen is zeer behoorlijk. Om een indruk te geven aan de hand van onze
werkwoorden: voor beven zijn er dat 429, voor bibberen 32, voor huiveren 70, voor
rillen 73, voor sidderen 200, voor trillen 257 en voor vibreeren 13.

Besluit
We besluiten dit artikel met een overzicht in vogelvlucht van de belangrijkste
conclusies:
1. Het WNT is niet louter een betekeniswoordenboek. Het geeft naast de
betekenissen ook informatie over allerlei andere facetten van het woordgebruik.
Allerlei vormen van semantische, lexicale en syntactische collocatie nemen
daarbij een centrale plaats in. Het WNT is in dat opzicht consistent en tot op
zekere hoogte ‘modern’ (collocaties vormen een van de belangrijkste
aandachtsgebieden van de moderne lexicografie).
2. Het WNT is niet consistent in de toekenning van de functie en de plaats van
deze informatiecategorieën in de artikelstructuren, zelfs niet als het gaat om
woorden die semantisch en grammaticaal nauw verwant zijn. Dat is het gevolg
van een aantal factoren (theoretisch vacuüm, verschillen in frequentie citaten,
wens structuur zo overzichtelijk mogelijk te houden; waarderingsverschillen
afzonderlijke redacteuren).
3. De vergelijking van structuren wordt bemoeilijkt en soms zelfs onmogelijk
gemaakt doordat structuurelementen met name in oude delen als gevolg van
materiaalschaarste niet aanwezig zijn of niet voldoende uit de verf komen.
Volgens bepaalde moderne inzichten is het WNT dan eerder te beknopt dan
te uitvoerig. Aanzienlijke materiaalaanvulling met gegevens uit het WNT zélf
is nu echter dankzij de cd-rom van het WNT binnen bereik gekomen.
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4. Ondanks die onevenwichtigheid en plaatselijke materiaalgebreken is het WNT
van belang voor toekomstige lexicografische projecten en de ontwikkeling van
de theoretische lexicografie in ons taalgebied. Met al hun onvolkomenheden
kunnen WNT-structuren toch een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van beschrijvingsmodellen voor ‘lexicografische typen’, woorden
die een groep vormen op basis van gemeenschappelijke semantische en
grammaticale eigenschappen. Dus:
5. Het WNT is voltooid, lang leve het WNT!

Adres van de auteur: Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Postbus 9515, NL-2300
RA Leiden.
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Johan H. Winkelman
De Burggravin van Vergi kreeg een nieuwe jas
N.a.v. De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. Vert. door
Willem Wilmink; ingel door W.P. Gerritsen; met een uitg. van de Mnl.
tekst door Ria Jansen-Sieben. Amsterdam, 1997. (Nederlandse
klassieken, 11)
Abstract - This contribution discusses some textual difficulties in the Middle Dutch
Vergi. In his interpretation of these the author calls the reader's attention to medieval
badges found in the Netherlands and showing the main scene from the Vergi-story.
Furthermore he points to the intertextual relationship between the Vergi, the
Tristan-romance and a poem of the French troubadour Chastelain de Couci.
In de reeks ‘Nederlandse Klassieken’, die door Prometheus/Bert Bakker Amsterdam
wordt uitgegeven, is recentelijk als elfde deel De burggravin van Vergi verschenen.
De opzet van genoemde reeks is intussen bekend. De ‘klassieke’, uit vroegere
edities bekende tekst wordt opnieuw uitgegeven en waar nodig van passende
woordverklaringen voorzien. Tevens worden ten behoeve van de niet ingewijde
lezer bij moeilijke passages opmerkingen van cultuur- en literair-historische aard
geplaatst. Bovendien, en dat geeft aan de reeks het eigen karakter, staat naast de
Middelnederlandse tekst een moderne vertaling in verzen. Uit de inleiding wordt
duidelijk hoezeer dit Vergi-boek een product van eendrachtige samenwerking mag
worden genoemd. De verantwoordelijkheid voor de tekstuitgave berustte bij Ria
Jansen-Sieben. De tekst wijkt overigens nauwelijks af van een eerdere uitgave van
1
haar hand. Was zij ook verantwoordelijk voor de verklarende toevoegingen? W.P.
Gerritsen schreef de boeiende inleiding over ‘De dame met het hondje’ (p. 9-22).
De dichter Willem Wilmink maakte, zo legt hij uit (‘Mijn middeleeuwen’, p. 23-28),
in nauwe (kennelijk soms benauwende) samenwerking met een werkgroep van
2
Utrechtse neerlandici een vertaling in verzen. Een compliment voor zijn uiterst
leesbare omzetting is zeker op zijn plaats. Wie op een wetenschappelijke wijze het
naadje van de kous van de burggravin van Vergi wil weten, zij verwezen naar de
slotbeschouwing van de hand van W.P. Gerritsen (‘Wie meer wil weten’, p. 89-92).
Een beknopte, zeer actuele ‘literatuurlijst’ (p. 93-95) sluit het geheel af. Het zij ons
toegestaan, na hierboven de loftrompet over dit fraaie boekje te hebben gestoken,
toch nog enkele kritische klanken te laten horen.
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Als we de aan de Vergi-tekst toegevoegde woordverklaringen onder de loep nemen,
valt ons op dat we in sommige gevallen te maken hebben met een arbitraire keuze
uit diverse opvattingen. Dit blijkt uit een vergelijking met de annotaties uit de uitgave
van Jansen-Sieben van 1985. Daarin werden bij moeilijke plaatsen interpretatieve
suggesties van de kopstukken uit de medio-neerlandistiek (Verdam, Van Mierlo,
Van Loey, De Vooys, etc.) opgesomd. Het is een goede zaak dat er in de jongste
uitgave knopen worden doorgehakt, toch zou ten onrechte de indruk kunnen ontstaan
dat de interpretatie van deze Middelnederlandse tekst een éénduidige zaak is. Ter
adstructie van deze bewering gaan we nader in op enkele ingewikkelde
tekstpassages.
De burggravin van Vergi is verliefd op een edele ridder uit de hofhouding van de
hertog van Bourgondië. Haar geliefde wordt in al zijn kwaliteiten nader beschreven.
Het gaat om
42 [..........] enen ridder vri,
Die alte vrome was ende coene,
44 Ende hovesch in al sinen doene
Tallen spele in sinen tiden
Ende overdadech in dat striden

Ten opzichte van de tekstuitgave uit 1985 treedt een subtiel verschil op: de komma
achter doene (v. 44) wordt nu weggelaten. Met behulp van de woordverklaringen
komen we tot de volgende vertaling. De geliefde was
42 [...........] een edele ridder
die zeer dapper en stoutmoedig was,
44 bovendien hoofs in al zijn doen en laten,
in iedere situatie, te allen tijden,
en ook vermetel in de strijd.

Niet bepaald een staaltje van voorbeeldige vertelkunst, die weinigzeggende
toevoeging ‘in iedere situatie’ (v. 45: Tallen spele). Maar doen we met deze
interpretatie wel recht aan de intenties van de dichter? Veel overtuigender lijkt ons
de ‘oude’ verklaring van Jansen-Sieben die, met een komma achter doene, de
wending Tallen spele letterlijk opvat. De hoofse jongeman munt niet alleen uit in het
serieuze handwerk, de dappere ridderstrijd, hij is evenzeer geboeid door de ludieke
kant van het feodale bestaan. Jansen-Sieben vermoedt dat de jongeman ‘deel nam
3
aan elk spel (= ridderspel, jacht, dans, enz.) [...].’ Men zou hieraan zelfs nog kunnen
toevoegen (vgl. MNW s.v. spel) dat onze vriend zich bijzonder thuis voelde op een
‘gezellige of feestelijke bijeenkomst’, op een ‘feest’. Kortom, hij stond bekend als
een dappere, strijdbare ridder die echter hoofs vermaak zeker niet schuwde. Ook
de verzen 112-115, die een herhaling van 42-46 vormen, bewijzen dat zowel ernst
als luim hem kenmerken: de ridder is vrolijk en dapper (v. 113: Jolijs [...] ende vrome
4
mede. (Zie ook v. 252-253 (in spiegelbeeldige volgorde): [...] dat ghi soe vrome sijt/
Ende [...] soe jolijt). Dat de jongeman zich Tallen spele - geen enkel spel
uitgezonderd! - voelde aangetrokken blijkt wel uit het feit dat hem ook het spel (v.
103 etc.) der spelen, het liefdesspel, grote vreugde verschafte. Iedere interpreet zal
zélf dienen te bepalen hoe hij

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

323
de interpretatieve speelruimte die de Middelnederlandse tekst hem hier biedt, wenst
te benutten. Wie echter Tallen tide strikt met ‘in iedere situatie’ vertaalt, haalt o.i.
onnodig de rek uit deze polyinterpretabele passage.
De boomgaard neemt zoals bekend in het buitenechtelijke liefdeleven van de
middeleeuwse kasteelbewoner - men denke bijvoorbeeld aan de boomgaardscène
uit de Tristanroman - een belangrijke plaats in. De gemaakte opmerking: ‘het was
ook de traditionele plaats voor amoureuze ontmoetingen’ (p. 35) is dan ook in zijn
algemeenheid volkomen juist. Verwarrend is echter dat deze toevoeging wat de
Vergi-tekst betreft elke relevantie lijkt te missen daar immers volgens de gangbare
opvatting de twee geliefden niet in de kasteeltuin maar in de aangrenzende kamer
van de burggravin samenkomen. Wat is precies het geval? De ridder houdt zich in
de kasteeltuin op. Door middel van het hondje van de burggravin, Dat heimelijc [...]
was (v. 93) (niet geheel juist vertaald met ‘tam’, ‘gedresseerd; beter is o.i.: ‘dat
5
stilletjes te werk ging’, ‘dat niet blafte’), wordt haar beminde ervan op de hoogte
gebracht dat de kust veilig is. De dame ontvangt hem vervolgens staande in de
deuropening waarna de twee zich voor het liefdesspel in de kamer terugtrekken.
‘De dame zelf komt nooit in de “boomgaard”’, zo beweert Jansen-Sieben met
6
stelligheid. In de Middelnederlandse Vergi treffen we een passage aan waarin o.i.
de suggestie wordt gewekt dat ook de boomgaard als ontmoetingsplaats van de
geliefden fungeerde. We lezen namelijk over het verliefde paar, dat bang is voor de
gevolgen indien hun liefdesrelatie wereldkundig zou worden, het volgende:
63 Ende hadden vercoren om dat
64 Ene scoene heimelike stat
In enen boegaert, daer hi plach
Dic te gane inden dach,
Alse ofte si hem vermeien gingen.

Wilmink vertaalt:
63 In afwachting van het rendez-vous
64 ging de ridder naar een boomgaard toe,
terwijl zijn liefste daarvan wist.
Het was door deze fraaie list
dat hij zijn lief het hof kon maken.

Er rijzen nogal wat vragen. De geliefden hebben samen ‘een geheime plek’ in de
boomgaard uitgekozen. Maar waarom ‘samen’ als de dame binnen blijft? En
bovendien, waarom is de plek heimelike als de jongeman in z'n eentje de plek
opzoekt? De informatie is toch alleen zinvol als de plek als verborgen
ontmoetingsplaats van de twee wordt gedacht? Daarna volgt in de tekst de
mededeling dat de jongeman zich overdag vaak naar die plek begeeft om - zo
althans de gebruikelijke uitleg - door dit listige gedrag publiekelijk de suggestie te
wekken ‘als of’ (Alse ofte) hij zich daar, volkomen onschuldig, wat wilde ‘ontspannen’
(vermeien). De tekst is uitermate onduidelijk.
De vraag is allereerst of v. 67 als enkelvoud of als meervoud dient te worden
opgevat. In de ‘Verantwoording van de editie’ (p. 29) wordt opgemerkt: ‘Hs. Alse
ofte si hem vermeien gingen (de kopiist heeft na ofte het woord hi doorgehaald).’
De kopiist maakte volgens deze opvatting al schrijvende een ‘fout’ (hi), streepte die
door en
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schreef vervolgens de ‘goede’ variant (si) op. Men heeft aangenomen dat de (domme)
afschrijver met zijn verbetering de fout is ingegaan. Jansen-Sieben raadde dan ook
aan in plaats van de meervoudsvorm si weer enkelvoud hi te lezen en gingen dan
7
maar als conjunctief (ginge) op te vatten. Maar dat voorstel is alleen al om
rijmtechnische redenen niet onproblematisch. Er bestaat volgens ons geen dwingend
argument om aan de juistheid van de overgeleverde tekst te twijfelen. In
overeenstemming met (en vermoedelijk onder invloed van) de traditionele voorstelling
treffen de geliefden elkaar in de tuin. De twee hebben voor hun ontmoeting een
‘geheime plek’ in de boomgaard uitgekozen. De jonge ridder begaf zich dikwijls
8
overdag naar deze plek, Alse ofte (‘namelijk wanneer’) zij zich gingen verpozen.
Zo is het te verklaren dat niemand er iets van afweet (v. 68). De toespeling op een
ontmoeting in de tuin is een creatieve toevoeging van de Dietse dichter. Daarna
neemt hij de verteldraad van zijn Franse voorbeeld weer op en laat het ultieme
liefdesgebeuren binnenskamers afspelen (vgl. v. 71-77). Wilmink zet de passage,
verkeerd geïnformeerd door de filologen, in de enkelvoudsvorm, terwijl in de parallelle
Middelnederlandse tekst, overigens volkomen correct, de meervoudsvorm staat
afgedrukt. De vertaling had kunnen luiden (met onze excuses!):
63 In de boomgaard, achter de rode rozen,
kozen ze een plekje om zich te verpozen.
Vaak ging hij er overdag naar toe,
ontmoette er zijn lief voor 't rendez-vous.

De hertogin, die door de ridder is afgewezen, zint op wraak. Zij hoopt de jongeman
bij haar echtgenoot in discrediet te kunnen brengen. 's Nachts, in bed, schreit ze
hete tranen. Als de hertog verbaasd vraagt, wat dan wel de reden van haar verdriet
is, antwoordt zij:
209 [...........] ‘Ic segt u, here.
Mi deert utermaten sere,
Dat gheen goet here en can
212 Ghekinnen enen valschen man,
Ende enen verradere voer enen goeden,
Dat hire hem vore mochte hoeden;
Ende hem moeten ter oren gaen.’

De hertogin verwijt haar man dat hem de gave ontbreekt de psyche van de
medemens te kunnen doorgronden. Dat wordt uit twee dingen duidelijk: de hertog,
zelf een ‘goede’ vorst, kan een slechterik niet ghekinnen (MNW s.v. ghekinnen =
‘herkennen’). Vanuit zijn eigen, positieve karakterstruktuur beoordeelt hij de gemene
medemens, zo beweert zijn echtgenote, te positief. Of anders gezegd, het ontbreekt
hem aan de gave des onderscheids zodat hij niet in staat is een ‘verrader’ van een
‘goede’ ridder te onderscheiden. Daardoor kan hij zich niet tegen een eventuele
verrader beschermen. De volgende versregel (v. 215: Ende hem moeten ter oren
gaen) is niet zonder meer duidelijk. De woordverklaring bij dit vers luidt: ‘en dat die
(verraders) zijn oor hebben’. Van Mierlo heeft eerder al een o.i. meer overtuigende
parafrase van de versregel gegeven. Recht doende aan het het spel van opposities
(goed - slecht) dat deze passage kenmerkt, komt hij tot de uitleg: ‘“opdat hij zich
hoede
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tegen de valschaards en opdat die goeden hem mogen ter oore gaan,” d.i. zijn gunst
9
hebben, zijn vertrouwen hebben.’ Het gaat hier om de vraag aan wie een vorst niét
en aan wie hij wél zijn vertrouwen kan schenken. Het is opvallend te mogen
constateren dat de dichter Wilmink deze passage beter heeft aangevoeld dan het
hem ten dienste staande filologenteam. Hij vertaalt treffend (in de trant van Van
Mierlo):
209 ‘Ik hoef me, heer,’ zo zei de dame,
‘over mijn tranen niet te schamen,
ik huil om wie geen valse man
van een goede onderscheiden kan,
een vorst zonder het minst vermoeden
voor wie hij zich zou moeten hoeden
en wie hij wél vertrouwen kan.’

In zijn inleiding ‘De dame met het hondje’ gaat Gerritsen nader in op de relatie die
er bestaat tussen de Vergi-stof en de beeldende kunst. Op in Frankrijk gemaakte
ivoren sieradenkistjes (uit de eerste helft van de veertiende eeuw) staan scènes uit
de Vergi afgebeeld. Maar ook in de Nederlanden was het verhaal populair. Dat
bewijzen archeologische vondsten uit de periode tussen 1375 en 1425. Het gaat
hierbij om lood-tinnen insignes, opgegraven in Dordrecht en (het verdronken dorp)
Nieuwlande in Zeeland. Afgebeeld staat een parend stel dat wordt gadegeslagen
door een man achter een boom (de hertog). Ook het schrandere hondje ontbreekt
niet. Bomen en struikgewas suggereren dat de liefdesscène zich in in een tuin
afspeelt. Dit lijkt een probleem. ‘In alle bekende versies van het verhaal geven de
minnaars zich binnenshuis, in de kamer van de burggravin, aan de liefde over [...]’,
zo merkt Gerritsen op. Hij vraagt zich dan ook af: ‘Waarom heeft de ontwerper van
het insigne het liefdesspel naar het park verplaatst [...]?’ (p. 21). Onze hierboven
gegeven analyse heeft naar we hopen duidelijk gemaakt dat er in de
Middelnederlandse Vergi-tekst zélf reeds een toespeling op een ontmoeting in de
tuin aanwezig is. Kennelijk wordt in de creatieve fantasie van de middeleeuwer de
boomgaard bijna automatisch geassociëerd met het minnegebeuren. Heeft de
ontwerper zich door de toespeling in de tekst laten inspireren? Waarschijnlijk niet.
Het lijkt ons veel meer voor de hand te liggen dat hij onder invloed van de
minnetuin-traditie zelfstandig de beslissende stap van ‘binnen’ naar ‘buiten’ heeft
gezet. Het publiek in Dordrecht en Nieuwlande was in ieder geval vertrouwd met
de voorstelling dat een minnescène zich in ‘de open lucht’ afspeelde. Dat bewijzen
de aldaar gevonden schoentjes waarop Tristan en Isolde eveneens in de minnetuin
10
staan afgebeeld. Op de vraag van Gerritsen, waarom op de insignes het liefdesspel
zo open en bloot wordt getoond, kan de voorstelling op de Tristanschoentjes geen
antwoord geven. Hierop immers wordt de minnehandeling tot een ‘symbolisch’
schaakspel gesublimeerd. Wie echter het ene spel doorziet, komt bij het andere uit.
Van groot belang voor een beter begrip van de Middelnederlandse Vergi zijn de
in de tekst verwerkte literaire verwijzingen. Weer speelt de Tristanstof een grote rol.
Het hondje van de burggravin bijvoorbeeld is voor Gerritsen een ‘literaire nakomeling’
11
(p. 16) van het hondje Petitcrû uit Gottfrieds Tristan. De burggravin vergelijkt haar
liefde voor de ridder met die van Isolde voor Tristan (v. 892 vlg.). De wens van de
burggravin om naast haar geliefde begraven te worden, ziet Gerritsen
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al evenzeer als een ‘toespeling op het Tristanverhaal’ (p. 77). Men mag op basis
van deze punten de intertekstuele relatie tussen beide teksten niet overdrijven, maar
Jansen-Sieben is wel zeer aan de zuinige kant als zij spreekt een ‘weinig belangrijke
12
analogie met het thema van Tristan en Isolde [...]’. Ook wat de invloed van het
Coucy-verhaal, de geschiedenis van het gegeten hart, betreft, is Jansen-Sieben
voorzichtig. Zij merkt hierover op: ‘Die inspiratie bleef [...] in ieder geval beperkt tot
13
één enkel, zéér algemeen verspreid motief: de driehoeksverhouding’.
Het blijft opvallend dat aan de castelein van Coetsi (v. 379) de eer te beurt valt
14
nadrukkelijk in de Middelnederlandse tekst te worden genoemd. Deze Noord-Franse
minnezanger die volgens de kroniek van Villehardouin tijdens de derde kruistocht
in 1203 is gestorven, wordt in de Nederlandse tekst voorgesteld als de maker van
een ingelast lied dat hij gezongen zou hebben toen hij afscheid moest nemen van
zijn geliefde. Het minnelied van de Châtelain de Choucy trof de Nederlander reeds
in zijn Franse bron aan. De vraag, welk lied nu concreet door de Franse Vergi-dichter
werd gebruikt, is niet moeilijk te beantwoorden. Het gaat om de derde strofe uit het
15
lied A vous, amant, plus k'a nulle autre gent dat door A. Lerond werd uitgegeven.
Het minnelied, zo blijkt, werd bijna letterlijk in de Oudfranse Vergi (v. 295-302)
opgenomen. De Nederlandse liedtekst (v. 385-392) vertoont slechts enkele (vage)
16
overeenkomsten met het oorspronkelijke lied. Het hoofdmotief in het Oudfrans, de
vraag van de minnaar aan zijn hart waarom het in zijn lichaam blijft nu de geliefde
ver weg is, ontbreekt nu juist in het Nederlands. Waarom verlaat het ‘slechte’ hart
het lichaam niet? (Vgl. Vergi, v. 301 vlg.: comment me puet li cuers u cors durer?
17
Quë il ne part? Certes, trop est malvais!). Bij een voorbeeldige minnaar zijn hart
en lichaam gescheiden. Het hart van de minnaar hoort immers aan de dame toe!
De Châtelain de Coucy komt op dit gegeven terug in zijn beroemde, in meer dan
10 handschriften overgeleverde liefdeslied La douce voiz du louseignol sauvage
(‘De zoete stem van de wilde nachtegaal’). Het hart van de minnaar wordt als
onderpand aan de dame geschonken. Het hart zal lange tijd bij haar blijven omdat
de minnaar geen enkele poging zal ondernemen het van daar te verwijderen
(Châtelain de Coucy: [...] li laissai en hostage/ Mon cuer, qui puiz i a fait lonc estage,
18
/ Ne ja nul jour ne l'en quier departir). In het tweede lied (v. 566-69), dat de
Middelnederlandse dichter volgens Gerritsen ‘op eigen gezag’ (p. 17) toevoegt,
menen we nog een reflex van dit gegeven te ontdekken: de minnares bezweert dat
haar minnaar heel haar hart in bezit heeft (v. 568: Want hi heeft al die herte mijn).
Heeft de Middelnederlandse bewerker met opzet het geliefde motief van de scheiding
van hart en lichaam in het eerste lied onderdrukt om het in het tweede te kunnen
gebruiken?
Onze mening over deze uitgave moge duidelijk zijn. De Burggravin van Vergi is
in een prachtige nieuwe jas gestoken. Derhalve: een compliment aan de makers.
De Vergi-stof zélf staat in het centrum van de wetenschappelijke belangstelling,
zeker nu is gebleken dat twee laatmiddeleeuwse insignes de uit het verhaal bekende
ontmoetingsscène (burggravin, minnaar en glurende hertog) op uiterst pikante wijze
19
uitbeelden. Het blijft jammer dat het bij verdere studie onmisbare, Gentse
tekstfragment niet in de nieuwe editie werd opgenomen. Verstoren ‘brokstukken’
het gave beeld dat men van de Nederlandse Klassieken wenst op te roepen?

Adres van de auteur: Schielandweg 20, NL-2741 MA Waddinxveen
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1 De borchgravinne van Vergi. Naar handschrift-Van Hulthem en het Gentse fragment uitgegeven
en toegelicht door R. Jansen-Sieben. Derde vermeerderde uitgave, met een letterkundige
uitleiding door F.P. van Oostrom. Utrecht, 1985.
2 Vgl. Wilmink, p. 27: ‘Het doorwrochte commentaar van de werkgroep [...] maakte me weleens
moedeloos.’
3 Vgl. Vergi. Ed. Jansen-Sieben (n. 1), p. 26, opm. bij 43-46.
4 Vgl. ibidem, p. 29, opm. bij v. 112-115.
5 In 1985 vertaalt Jansen-Sieben (vgl. n.1, p. 28, opm. bij 93) heimelijc (v. 93) met ‘tam’. Zij ziet
in het woord een afleiding van heim ‘woning’, dus ‘huiselijk’. In de gegeven contekst geeft de
voorgestelde verklaring weinig zin. In v. 452 (Hoe een hondeken quam ghegaen Int prieel
hemelike) wordt hemelike juister met ‘onopgemerkt’ vertaald. Het hondje bleef onopgemerkt
omdat het zonder te blaffen zijn werk deed. Zo was het ‘gedresseerd’. In Gottfrieds Tristanroman
richt Tristan zijn hond Huidan dusdanig af dat hij tijdens de jacht geen geluid maakt (v. 17260:
sô daz er niemer lût wart (= ‘ohne Laut zu geben’). Vgl. Gottfried von Straßburg: Tristan. Hrsg.
R. Krohn. Bd.2: Text. Mittelhochdeutsch/ Neuhochdeutsch. Verse 9983-19548. Stuttgart, 1981
(= Reclam, 4472).
6 Vgl. Vergi. Ed. Jansen-Sieben (n. 1), p. 27, opm. bij v. 67.
7 De Middelnederlandse tekst wijkt hier van het Frans (Paris, B.N., f.fr. 375, v.30-37) af. R. Stuip
vertaalt: ‘[de gelieven] décidèrent que le chevalier se rendrait toujours, au moment qu'elle fixerait,
dans un jardin, et ne bougerait de son recoin avant qu'il eût vu un petit chien aller dans le jardin;
alors il devrait venir sans tarder dans sa chambre.’ Vgl. La Châtelaine de Vergy. Textes établis
et traduits par R. Stuip. Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres. Paris
1985 (= Collection 10/18, Bibliothèque médiévale), p. 48 vlg. Hier betreedt de burggravin de tuin
inderdaad niet!
8 Alse (onbeklemtoonde vorm van also) heeft een veelvoud van betekenissen. Als verklarend
voegwoord wordt het door het MNW met ‘namelijk’, ‘te weten’ vertaald. Ofte, vormvariant van
ochte, kan hier ‘indien’ betekenen. De voorstelling dat geliefden zich in een tuin (ver)meien is
heel gebruikelijk. Vgl. bv. De trojeroman van Segher Diengotgaf, in: Verhalen uit de
Middeleeuwen. Samengesteld en ingeleid door J. Janssens. Utrecht/Antwerpem, 1984 (= Prisma,
2434), v. 179 vlgg.: Gingen hen meien in een prieel,/ Daar 't uitermaten schone was. Niet te lang
en was dat gras). Ook in de Vergi wordt de kasteeltuin 't prieel (v.453) genoemd.
9 Vgl. Vergi. Ed. Jansen-Sieben (n. 1), p. 33, opm. bij v. 215.
10 J.H. Winkelman, ‘Over de minnespreuken op recentelijk ontdekte Tristan-schoentjes’, in:
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 43/44 (1995), p. 553-560, Festgabe für Anthonius
H. Touber zum 65. Geburtstag, hrsg. Carla Dauven-van Knippenberg / Helmut Birkhan. Met
verwijzing naar verdere literatuur.
11 Ook het hondje dat aan de ridder de weg wijst naar de schone dame, zoals dat bijvoorbeeld in
Lanceloet en het hert met de witte voet gebeurt, is uit dezelfde literaire kennel afkomstig.
12 Vgl. Vergi. Ed. Jansen-Sieben (n.1), p. 8.
13 Vgl. ibidem, p. 8.
14 Dat hierin een ‘zinspeling op het bekende drama van de Burggraaf van Coucy’ gezien mag
worden, ‘die de minnaar was van een gehuwde edelvrouw’ (Jansen-Sieben, vgl. n. 1, p. 39,
opm. bij v. 379), wijzen we af. Het verhaal van het gegeten hart is hier irrelevant. Veeleer wordt
verwezen naar de minnezanger Coucy, zoals in de toelichting bij v. 378 wordt vermeld.
15 A. Lerond, Chansons attribuées au Chastelain de Couci (fin du XIIe - début du XIIIe siècle).
Paris, 1964. (= Publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes, 7), p.
57-62. Uit het variantenapparaat blijkt dat met name de handschriften R, K, P, U, V, X, Ch1,
Ch2, Vg, Vi1, Vi2, Vi3, Vi4 met het in de Oudfranse Vergi-tekst verwerkte lied overeenkomsten
vertonen, vgl. III, 1: Par Dieu amours grief m'est a consirrer (p. 58).
16 Te denken valt aan motieven als (a) het verdriet van het afscheid, (b) het ‘peinzen’ over de
(ge)liefde, (c) de ‘zoete woorden’ die de beminde spreekt.
17 Het hele lied luidt in de vertaling van Stuip (vgl. n.7, p. 54) als volgt:

Par Dieu, Amour, il m'est difficile de renoncer
au doux plaisir et à la présence,
et aux marques d'amour que me donnait toujours
celle qui était ma dame, ma compagne et mon amie.
Et quand je pense à sa si douce conduite,
et aux tendres paroles qu'elle m'adressait,
comment alors mon coeur peut-il tenir dans mon corps?
Pourquoi ne le quitte-t-il? Ah, vraiment, il est bien mauvais!
18 Vgl. Lerond, Chansons attribueés (n. 15), p. 69, str.IV, v. 30-32.
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Annelies de Jeu
Eelckje van Bouricius: een zeventiende-eeuwse dichteres in de
*
marge van de literaire wereld
Abstract - Poetess Eelckje van Bouricius (1619/1620-1682) was one of
the women that moved in the cultural circle surrounding the Frisian
viceregal court around 1640. In her case, writing appears to have been
a mere useful pastime that contributed to her general and religious
development. She had little ambition as far as her poetry was concerned,
therefore she had no need to build a literary network. She wanted to show
in court circles that she was able to go along with prevailing manners.
Van Bouricius had only one foot in the literary circuit, on the margin of
the poetic world; thanks to others she was involved in that cultural circle.

Inleiding
Sinds het verschijnen van Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar (1997), waarin
aandacht besteed wordt aan bijna 160 schrijfsters, is er een globaal overzicht van
het literaire werk van vrouwen uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de
vroegmoderne tijd. Uit deze studie blijkt onder meer dat vanaf het begin van de
zeventiende eeuw mannen uit humanistische kringen vrouwen uitnodigden deel te
1
nemen aan het culturele circuit. De vroegste tekenen daarvan zijn terug te vinden
in opdrachtgedichten, waarin mannelijke auteurs zich expliciet tot het vrouwelijk
deel van hun leeskring wendden. In 1601 sprak Daniël Heinsius zijn lezeressen aan
in ‘Aen de Ionckvrouwen van Hollandt’ en ook Joost van den Vondel en Jacob Cats
2
richtten zich later in opdrachten bij hun liedbundels tot vrouwen. In 1621 haakte de
toen in Friesland wonende Jan Jansz. Starter in op deze trend met ‘Tot de
3
iong-frouwen van Friesland’. Deze opdrachtgedichten waren gericht tot
4
(ongetrouwde) vrouwen van goede komaf, mogelijke afneemsters van het dichtwerk.
Aan het eind van de jaren tien van de zeventiende eeuw werden er ook individuele
vrouwen door mannelijke literatoren in het literaire circuit betrokken. Vrouwen uit
de gegoede burgerij gingen zich, veelal aangemoedigd door hun vader, echtgenoot
of kunstvriend, toeleggen op uiteenlopende kunsten, waaronder muziek, borduur-,
5
graveer-, schilder- en dichtkunst. Mannelijke bewonderaars prezen hen om hun
vaardigheden. Ze nodigden vrouwen uit ook de pen te hanteren en soms namen
ze de resultaten daarvan op in hun bundels. Een van de eersten die op deze manier
6
bekendheid kreeg was Anna Roemersdr. Visscher. Nadat ze door onder meer
Daniël Heinsius, in Nederduytsche poemata (1616), en Jacob Cats, in Sinne- en
minne-
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beelden (1618), als navolgenswaardig voorbeeld gepresenteerd was, was er een
gunstige atmosfeer ontstaan voor andere kunstminnende vrouwen. Al snel volgden
meer seksegenoten. In bijvoorbeeld de verzamelbundel Zeevsche nachtegael (1623)
kreeg naast Visscher de Zeeuwse Johanna Coomans veel aandacht; Holland was
misschien trots op Anna Roemersdr. Visscher, met Coomans liet Zeeland zien
7
eveneens op alle vlakken mee te tellen.
In de jaren veertig van de zeventiende eeuw ontstond er in Friesland in kringen
rond het stadhouderlijke hof van de Oranjes in Leeuwarden een cultureel circuit
waarin diverse vrouwen nadrukkelijk opgenomen werden. Een van die vrouwen was
8
Eelckje van Bouricius (1619/1620-1682) ; zij werd geprezen om haar ontwikkeling
onder meer op het gebied van kunst en wetenschap. In dit artikel wil ik reconstrueren
welke plaats zij in het literaire circuit heeft ingenomen en hoe haar netwerk
opgebouwd was. Daartoe schets ik eerst de culturele Friese hofkring halverwege
de zeventiende eeuw. Vervolgens geef ik een signalement van het leven en
dichterschap van Van Bouricius en komen haar literaire contacten aan de orde. Ten
slotte bepaal ik haar positie in het Friese culturele circuit.

1. Cultuurkring rond het Friese hof
Aan het eind van de jaren dertig tekende zich rond stadhouder Hendrik Casimir I
en het Friese hof in Leeuwarden een groep van personen af met een gezamenlijke
9
culturele interesse. Aan dit netwerk rond het hof namen mensen uit de hoogste
kringen van de burgerlijke elite deel, met name ook vrouwen. Men beoefende diverse
kunstvormen, onder meer poëzie, schilderkunst en muziek. Typerend voor deze
kring lijkt ook de godsdienstige component; een deel van de publicaties had een
religieus karakter en diverse participanten behoorden tot de behoudende aanhangers
van de Nadere Reformatie.
Een heel belangrijke persoon in dit circuit was de in Leeuwarden gevestigde
drukker Claude Fonteyne (1597?-1654). Hij bekleedde een centrale plaats temidden
van dichters die in de volkstaal schreven. Met zijn uitgaven en dichterlijke initiatieven
was hij de belangrijkste uitgever van zijn tijd in Friesland. Zelf maakte hij vooral
gelegenheidsgedichten en drempelverzen voor bundels uit zijn eigen fonds. Een
van de vrienden van wie hij dichtwerk uitgaf was Gysbert Japix (1603-1666) uit
Bolsward. Van deze schrijvende schoolmeester verscheen zowel Nederlands- als
Friestalig werk. Hij was onder meer bevriend met dichter en predikant van Idaard,
Petrus Geestdorp (1607/1608-1646), die gezien werd als een van de belangrijkste
Friese dichters. Verder wisselde Japix bijvoorbeeld brieven met Simon Abbes
Gabbema (1628-1688). Deze veelzijdige letterkundige en historicus kwam in 1652
naar Leeuwarden. Hij had Friesnationalistische belangstelling en legde binnen
geringe tijd contact met mensen van aanzien uit de politiek, wetenschap en kunst.
Halverwege de jaren vijftig hielp hij uitgever Hendrik Rintjes (1630-1698) met het
samenstellen van de twee delen van de verzamelbundel Klioos kraam (1656 en
10
1657). Rintjes had na het overlijden van Claude Fonteyne diens vooraanstaande
rol als uitgever overgenomen. In Klioos kraam had hij veel ruimte vrijgemaakt voor
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Friese dichters. Nogal wat namen van personen rond het hof komen in deze bundel
voor; zowel auteurs, als adressaten. Er zijn onder meer gedichten opgenomen van
de eerder genoemde Gabbema, Japix en Geestdorp, de predikant Sixtus Brunsvelt
(1632-1683) en de Harlingse drukker Hero Galama (ca. 1635-1678) en de bundel
bevat gedichten op het werk van hofschilder Wybrand de Geest (1592-na 1660).
Ook Friese vrouwen kregen volop aandacht. Rintjes plaatste bijvoorbeeld zeven
gedichten op het werk van schilderes Margareta de Heer (vóór 1603-vóór 1665) en
nam gedichten op van de jonge Sibylle van Jongstal (1641-na 1692), de verder
11
onbekende Maria van Haestrecht (?-?), en Sibylle van Griethuysen (1621-1699).
Zoals in paragraaf 3.5 nog zal blijken was vooral de laatste in de zeventiende eeuw
in noordelijke kringen een prominente figuur.
Rond de jaren veertig waren er meer kunstzinnige vrouwen rond het Friese hof
actief. Franske van Doyum (1611/1612-1661) bijvoorbeeld, dochter van de
president-raadsheer van het hof Orck van Doyum en Luts Tjercksdochter van Herem.
Zij werd bezongen om haar talenkennis en muzikale aanleg door Willem Staeckmans
12
en Henricus Neuhusius. Een ander voorbeeld is Titia van Vierssen (1641-1706),
dochter van Assuerus van Vierssen, griffier van Gedeputeerde Staten van Friesland,
en Jisca van Geersma. Zij trok met haar schilderkunst de aandacht van een anoniem
gebleven dichter. Van Vierssen was tevens een bedreven schoonschrijfster, zo blijkt
13
uit haar Geestelyke gesangen (na 1675).
In Friesland heerste halverwege de zeventiende eeuw dus blijkbaar een
enthousiasmerend cultureel klimaat, waarin vrouwen in alle toonaarden werden
geprezen en ook de mogelijkheid hadden zich op artistiek gebied te ontwikkelen.
Van Eelckje van Bouricius zijn slechts een paar gedichten overgeleverd. Toch prezen
tijdgenoten haar dichtkunst. Dat werpt de vraag op wat Van Bouricius precies
geschreven heeft en welke positie ze in de literaire kring rond het hof innam. Om
de dichteres beter te kunnen plaatsen, schets ik eerst haar levensloop en haar
dichterschap.

14

2. Leven en dichterschap van Eelckje van Bouricius

Eelckje van Bouricius, een van de vijf kinderen van Hector van Bouricius en Hauckje
Hillema, werd in 1619 of 1620 geboren in gegoede Leeuwarder kring. Vader Hector
was van 1620 tot 1624 hoogleraar aan de academie in Franeker, daarna raadsheer
van het hof te Leeuwarden. Vanaf 1632 was hij afgevaardigde voor de
15
Staten-Generaal. Deze gegevens maken aannemelijk dat ook zijn dochter Eelckje
al van jongs af aan in kringen rond het Friese hof verkeerd heeft. Uit het dagboek
van stadhouder Willem Frederik - die inmiddels Hendrik Casimier I opgevolgd had
- blijkt dat zij ook persoonlijk contact met hem heeft gehad. Deze schrijft namelijk
16
in mei 1649 dat hij met haar gesproken heeft. Op 25 januari 1635 trad deze Eelckje
- toen in ieder geval niet ouder dan zestien jaar - in het huwelijk met Epeus Glinstra,
die vanaf 1638 bij datzelfde hof zou gaan werken als griffier. Daarnaast was hij
ouderling te Leeuwarden en lid van de synode van Harlingen. Het echtpaar woonde
te Leeuwarden en had zijn buitenwoning op Ringiastate te Blessum. Ze kregen in
ieder geval één zoon, Hector, die later grietman zou worden en in 1670 in het huwelijk
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17

trad met Johanna Hillegonde van Vierssen. Uit haar huwelijkse periode zijn verder
geen levensgegevens over Van Bouricius bekend. Op 11 april 1682 werd ze
18
begraven in de Westerkerk te Leeuwarden.
Van deze schrijfster zijn maar een paar gedichten bewaard gebleven. Enkele
daarvan zijn gedrukt, andere zijn alleen in handschrift overgeleverd. Van Bouricius
maakte voornamelijk gelegenheidsgedichten. Haar debuut was een lofzang op de
vrede van Munster in 1648. Rond die tijd waren er nog maar weinig schrijfsters die
zich over politieke aangelegenheden uitlieten, en daarom is haar ‘Rhym-gedicht,
Passende op den Staet des Landts, en het Tractaet van den Vrede, ghemaeckt tot
Munster’ opmerkelijk. De eerder genoemde Sibylle van Griethuysen is de enige
19
andere vrouw van wie een gedicht op de Munsterse vrede bekend is.
Politieke gedichten van vrouwen hadden in de zeventiende eeuw vaak een
algemene strekking: dichteressen vroegen in hun werk God de Nederlanden te
steunen en bejubelden vervolgens verschillende politieke leiders. Ze vertolkten in
hun werk nog geen politieke stellingen; politiek behoorde in die tijd nog niet tot het
20
domein van vrouwen. Ook Van Bouricius' gedicht uit 1648 heeft vooral een
godsdienstige strekking, zo blijkt meteen uit de openingsregels:
O Nederlandt, van Godes handt
Soo goedichlijck regieret,
Dat uwen Tuyn, seer schoon en ruym
Soo heerlijck is vercieret,
Met Steden groot, daer in men hoort,
U Staet in voorspoed rijsen:
Dies groot en kleyn, den Heer alleyn
21
Moeten met lof-sangh prijsen.

Van Bouricius beschrijft hoe na lange tijd van tegenslag en vechten de vrede dankzij
de hulp van God tot stand gekomen is. Vanuit dat perspectief verwijst ze naar
belangrijke gebeurtenissen uit de Nederlandse Opstand, zoals de landing van de
Engelse Leicester in 1585, de diverse overwinningen van Maurits in 1592, de
capitulatie van de vijand bij verschillende grote steden en het overlijden van Frederik
Hendrik in 1647. Aan het eind van haar gedicht spreekt ze de hoop uit dat de vrede
bestendig zal zijn.
De politieke gebeurtenissen in dit gedicht zijn in de kantlijn telkens van een datum
voorzien. Blijkbaar had de schrijfster zich goed laten informeren over de afgelopen
tachtig jaar. Er zijn verschillende manieren waarop ze aan haar gegevens gekomen
kan zijn. De meeste gebeurtenissen zullen algemeen bekend zijn geweest en tot
het collectieve geheugen behoord hebben. Daarnaast kan ze inlichtingen via haar
echtgenoot en vader hebben ingewonnen, die immers allebei in regeringskringen
verkeerden. Ook kan ze er verschillende (literaire en historische) bronnen op na
hebben geslagen. Wellicht bezat de familie een behoorlijke bibliotheek; via het
Friese hof zal zeker het een en ander beschikbaar zijn geweest.
Van Bouricius' andere gedichten zijn allemaal tot personen gericht. Ze bejubelde
bijvoorbeeld het dichtwerk van Sibylle van Griethuysen bij het verschijnen van haar
Hemelsche troost-borne (1651), prees de hortus van de Groningse hoogleraar
Hendrick Muntingh - een zwager van de eerder genoemde schrijver Simon Abbes
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Gabbema -, bedankte Constantijn Huygens voor boeken die ze van hem cadeau
gekregen had, en wenste de Friese Sophia Anna van Pipenpoy in dichtvorm een
22
goede reis toe.
Haar poëzie is nooit gebundeld; de gedrukte gedichten verschenen in het werk
van anderen. Het lijkt erop dat Van Bouricius schrijven als een nuttige tijdsbesteding
zag, die bijdroeg aan haar algemene ontwikkeling. Daarnaast borduurde en
23
graveerde ze en ook om deze kunsten werd ze door anderen geprezen. De Friezin
lijkt een algemene kennis te hebben gehad zoals meer vrouwen van haar stand die
hadden: ze had bijvoorbeeld - tot op zekere hoogte - kennis van de klassieken; ze
24
verwees in een gesprek met Willem Frederik bijvoorbeeld naar Seneca. In het
vervolg van dit betoog zal blijken dat Van Bouricius' ontwikkeling vooral in het teken
van haar godsdienstige levensovertuiging stond.
Van Bouricius maakte haar gedichten allemaal nadat ze getrouwd was. Haar
taken als echtgenote en moeder belemmerden haar hierbij blijkbaar niet. In eerste
instantie is dat opmerkelijk, want veel dichteressen uit de zeventiende eeuw vertellen
dat ze tijdens hun huwelijk minder tijd hadden om te dichten, omdat ze zich moesten
25
richten op hun huishoudelijke taken. Gezien het gegoede milieu waaruit Van
Bouricius afkomstig was, ligt het voor de hand dat ze niet al het huishoudelijke werk
alleen hoefde te doen. Waarschijnlijk had ze een hulp en hield ze zo voldoende tijd
over om zo nu en dan de pen ter hand te nemen. Bovendien zal haar dichtwerk niet
al te veel tijd van haar gevergd hebben, gezien de geringe lengte van de gedichten.

3. Van Bouricius' contacten in het literaire circuit
Bij het signalement van het dichterschap van Van Bouricius bleek al dat ze vooral
schreef voor mensen uit haar naaste omgeving. Voornamelijk aan de hand van
dergelijke gelegenheidsgedichten reconstrueer ik de literaire contacten die deze
schrijfster onderhield en de manier waarop ze in het literaire circuit betrokken raakte.

3.1. Adrianus Hasius
De oorspronkelijk uit Rotterdam afkomstige predikant Adrianus Hasius was van
1645 tot aan zijn overlijden in 1650 werkzaam te Leeuwarden. Hij kwam daar al
snel in contact met de kring rond het hof. Vanaf het jaar dat hij zich in Friesland
gevestigd had, wisselde deze vooraanstaande predikant van gedachten over politieke
26
en godsdienstige zaken met de Friese stadhouder Willem Frederik. Ook trad hij
spoedig toe tot het literaire circuit.
In 1648 verscheen Hasius' Den geestelycken alarm bij de al genoemde prominente
uitgever Claude Fonteyne. In deze bundel nam auteur Hasius de eerder vermelde
lofzang op die Van Bouricius datzelfde jaar op de vrede van Munster geschreven
had. Dit was de eerste keer dat een gedicht van haar in druk verscheen. Hasius
zorgde er voor dat de schrijfster door dit debuut bredere bekendheid verwierf.
Wanneer in de vroegmoderne tijd mannen gedichten van vrouwen opnamen in hun
eigen werk reageerden ze daar regelmatig op met een vers waarin ze zich in
superlatieven uitlieten over de dichteres en haar oeuvre. Ook Hasius liet zich deze
kans niet ont-
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glippen. Achter haar gedicht plaatste hij ‘Tot Lof van het voorgaende Rhym-gedicht’,
waarin hij betoogde dat Van Bouricius' ‘konst, verstant en wetenschap,/ passeert
27
den aert, seer, van een Vrou’. Hij hanteerde het overbekende topos dat deze
28
dichtende vrouw de mogelijkheden van haar sekse overschreed.
Hoe had Hasius kennisgemaakt met de dichteres en waarom besloot hij haar
vredeslied op te nemen? Beiden hadden connecties met de informele kring rond
het Friese hof en het is goed mogelijk dat ze elkaar via die groep hebben ontmoet,
ofwel direct of via Van Bouricius' vader of echtgenoot. Ook kan Hasius via zijn ambt
van predikant met Van Bouricius in aanraking zijn gekomen. Als het geloof de
verbindende schakel vormde, zullen ze elkaar ontmoet hebben in Hasius' gemeente:
hij was benoemd in Leeuwarden, de plaats waar geloofsgenoot Epeus Glinstra Van Bouricius' echtgenoot - ouderling was.
Rest nog de vraag waarom Hasius het gedicht van Van Bouricius opgenomen
heeft in Den geestelycken alarm. Op het eerste gezicht valt Van Bouricius' politieke
gedicht qua thematiek namelijk nogal uit de toon bij de meditatieve teksten in deze
bundel. Ik wees er echter al op dat Van Bouricius in haar vers niet zozeer politiek
stelling nam, maar veeleer God om steun vroeg voor de Nederlandse zaak. Omdat
ze vooral God bedankte, ligt het voor de hand dat Hasius meende dat haar gedicht
eveneens tot overpeinzingen aanspoorde.

3.2. Constantijn Huygens
De bekende Hagenaar Constantijn Huygens reisde in verband met zijn functie als
secretaris van Willem II enige malen af naar het Friese hof. Met diverse personen
uit de Friese cultuurkring had Huygens contact over literaire zaken. Hij ontving
dichtwerk van auteurs uit die regio en deed op zijn beurt ook eigen werk cadeau
29
aan verschillende Friezen. Van Bouricius verblijdde hij in ieder geval twee keer
met zijn werk. Hoe en wanneer zullen ze in aanraking met elkaar gekomen zijn? Al
in 1632 vroeg de Hagenaar vader Hector van Bouricius om zijn mening over een
30
Latijns gedicht. De heren zullen elkaar uit hoofde van hun functie hebben leren
kennen (in Leeuwarden of Den Haag), maar hadden niet alleen contact over
bestuurlijke aangelegenheden. Het is aannemelijk dat Hector van Bouricius zijn
dochter bij Huygens geïntroduceerd heeft. Het contact kan verstevigd zijn via Epeus
Glinstra, Eelckje van Bouricius' echtgenoot, die zoals gezegd ook aan het hof
werkzaam was. De intensivering kan ook (mede) geïnstigeerd zijn door Sibylle van
Griethuysen. Die laatste wisselde ook met Huygens gedichten en aangezien zij,
zoals zal blijken, belangrijk was voor Van Bouricius kan ze zo het contact beïnvloed
hebben.
Een van de bezoekjes die Huygens aan het Friese hof bracht, vond plaats van
14 tot 24 juni 1652. Dat gebeurde ter ere van Willem Frederik en Albertina Agnes,
31
die vlak daarvoor in Kleef getrouwd waren. Ik veronderstel dat de secretaris bij die
gelegenheid Van Bouricius ontmoet heeft en haar zijn bundel Oogentroost (1650)
schonk, want op 3 juli 1652 bedankte ze hem voor die gift. Ze deed dat met een
32
gedicht, een door haar gegraveerd glas en een begeleidend briefje. In haar vers
betoogt Van Bouricius met de gebruikelijke bescheidenheidstopoi dat haar dichtwerk
schril afstak bij dat van Anna en Maria Tesselschade Roemersdr. Visscher, Johanna
Coomans en Sibylle van Griethuysen. Die eerste drie waren inmiddels
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redelijk bekend in de Republiek doordat hun gedichten in populaire verzamelbundels
opgenomen waren. Van Griethuysen was destijds vooral gevierd in het noorden en
bovendien een bekende van Huygens. Dat Huygens Van Bouricius' pakketje in
goede staat ontvangen heeft, blijkt uit een brief die hij precies een maand later vanuit
Den Haag verstuurde naar de secretaris van de stadhouder van Friesland in
Leeuwarden, Philip Ernst Vegelin van Claerbergen. Huygens meldt hem dat hij ‘het
33
geschenk van Mevr. Glinstra’ ontvangen heeft. Vegelin van Claerbergen stuurde
34
wel eens dichtwerk van streekgenoten naar Huygens en waarschijnlijk rekende
de Hagenaar erop dat de Fries met zijn contacten aan het hof de boodschap aan
Van Bouricius over zou brengen.
Aan het eind van de jaren vijftig ontving Van Bouricius opnieuw een boek van
35
Huygens, Korenbloemen (1658), samen met een begeleidend gedicht. Daarin
beschrijft hij hoe hij in Leeuwarden door haar deugd getroffen is. Hoewel men
tegenwoordig met boeken wordt overspoeld, wil hij haar toch zijn bundel aanbieden.
Van Bouricius bedankt hem met een antwoorddicht waarin ze reageert op zijn
woorden. Waar Huygens zegt haar ‘dorre bladren’ aan te bieden, dicht zij over zijn
‘bladen/ vol van wetenschaep en raden/ bladen die ick waerder houd/ Als het alder
vinste gout’. Daarop laat ze in alle bescheidenheid volgen dat ze zich door Huygens'
presentje genoodzaakt voelt de pen op te nemen terwijl zij ‘tot dit werck ondienstich’
is. Van Bouricius en Huygens wisselden niet meer dan deze beleefdheidsfrasen.
Bovendien verschenen deze gedichten in hun tijd niet in druk; de bekende literator
nam niet het initiatief om Van Bouricius' gedichten in zijn eigen werk op te nemen.
Toch kan Huygens via een omweg een grotere rol gespeeld hebben voor de
dichtende Van Bouricius dan op het eerste oog lijkt. Hij onderhield namelijk goede
contacten met personen rond het Friese hof, en liet daarbij ook zijn literaire kant
gelden. Hij kende diverse Friese auteurs en verblijdde verschillende vooraanstaande
36
vrouwen met een presentexemplaar van zijn Korenbloemen. Het lijkt erop dat door
de aandacht van deze respectabele schrijver Van Bouricius toch opnieuw een zetje
kreeg in de richting van het plaatselijke intellectuele circuit.

3.3. Simon Abbes Gabbema
Waarschijnlijk heeft Van Bouricius weinig gedichten geschreven. Toch was ze
bekend bij Friese coryfeeën, die haar doelbewust in hun literaire kring opnamen.
Zo richtte historieschrijver en dichter Simon Abbes Gabbema, die een centrale rol
in het literaire circuit vervulde, zich tot haar en haar familie. In 1657 schreef hij een
37
gedicht naar aanleiding van Van Bouricius' verjaardag. Het verscheen in plano bij
Hendrik Rintjes, die meer werk van auteurs uit de kring rond het Friese hof uitgaf.
Uit de gelukwens blijkt dat Gabbema op de hoogte was van Van Bouricius'
dichterschap. Datzelfde jaar maakte Gabbema ook een gedicht op de afbeelding
38
van een zoon van Van Bouricius, die gemaakt was door Wybrand de Geest. Beide
gedichten geven inzicht in Van Bouricius' positie. Ze tonen aan dat ze een insider
was in de Friese hofkring: ze liet haar zoon schilderen door de Friese hofschilder
en haar poëzie was inmiddels doorgedrongen tot centrale personen uit het Friese
literaire wereldje, waarvan Gabbema er één was.
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3.4. Titia Brongersma
Ook de Gronings-Friese dichteres Titia Brongersma (ca. 1650-na 1687) schreef
voor Van Bouricius, voor zover bekend zonder dat ze daarop ooit een reactie heeft
39
ontvangen. Wie was deze Brongersma? In 1686 verscheen bij de Groningse
drukker Carel Pieman van haar De bron-swaan, of mengeldichten, waarmee ze een
van de eerste vrouwen was die een eigen bundel met profaan werk uitgaf. Daarin
verzamelde ze poëzie met een sterk netwerkkarakter: de gedichten bevatten veel
namen en tóespelingen op specifieke gebeurtenissen waardoor het geheel moeilijk
toegankelijk was - en is - voor buitenstaanders. Het werd bij uitstek een bundel voor
een beperkte groep bekenden rond de auteur en de adressaten. Brongersma spreekt
veelal personen uit hogere kringen aan, zowel uit Groningen als Friesland. Daaronder
is een hele reeks vrouwen, die ze bezingt omdat ze één of andere kunst goed
beheersten. Een van hen is Eelckje van Bouricius. In ‘Aan de Hoog-Edele Vrou
40
Mevrouw E[elckje].V[an].G[linstra].’ noemde ze haar een zuster van de negen
muzen - een compliment dat in de zeventiende eeuw veel vaker gebuikt werd om
41
dichteressen te prijzen. Van Bouricius zette in haar ogen de ‘wel van haar geleerde
slusen’ op de ‘Helicon’ open, met andere woorden: Van Bouricius' dichtader
produceerde echte kunst. Verzen van Van Bouricius voor Brongersma zijn niet
bekend; er lijkt sprake te zijn geweest van eenrichtingsverkeer. Er zijn geen
aanwijzingen dat hun gezamenlijke literaire interesse ertoe leidde dat ze hun contact
intensiveerden. Brongersma schreef meer voor Van Bouricius' aangetrouwde familie
42
Van Glinstra, en klaarblijkelijk heeft ze Eelckje via die weg leren kennen. Ze maakte
veel beleefheidsgedichten voor hooggeplaatste vrouwen en Van Bouricius lijkt een
van de velen geweest te zijn voor wie ze dat deed.

3.5. Sibylle van Griethuysen
Sibylle van Griethuysen was sinds het eind van de jaren veertig een vooraanstaande
persoonlijkheid in de Friese cultuurkring. Ze schreef voornamelijk godsdienstig werk
en gelegenheidsgedichten. In 1646 had Claude Fonteyne haar geïntroduceerd in
het Friese circuit met de uitgave van haar tweede bundel: Spreeckende schildery
(1646). Van Griethuysen werd daarna verschillende malen uitgenodigd het werk
van Friese en Groningse auteurs aan te prijzen in dichtvorm en anderen richtten
zich op hun beurt tot haar. Opmerkelijk is dat Van Griethuysen een van de weinige
vrouwen uit die groep was die niet via haar familie in verband te brengen is met het
hof. Haar ouders woonden in het Gelderse Buren en zowel haar vader Dirck
Hendrikszoon van Griethuysen, als haar echtgenoot apotheker Upke Harmszoon
Wytzema, bekleedden geen posities bij de overheid. Ik veronderstel dat ditmaal
vooral Van Griethuysens literaire capaciteiten en (in mindere mate) haar
godsdienstige overtuiging doorslaggevende factoren waren bij haar introductie in
de kring rond het Friese hof.
Van Griethuysen is belangrijk geweest voor de schrijfcarrière van Van Bouricius.
Bij de meeste gedichten die van de laatste in druk verschenen, kan een verband
worden gelegd met de Groningse. Deze lijkt een stimulerende bemiddelaarster voor
Van Bouricius te zijn geweest.
Het in 1657 gepubliceerde gedicht ‘Sucht, op 't afvvesen van Mevrouw Eelkjen
van Bovricivs’ verschaft verhelderend inzicht in het contact tussen de dames:
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Och dat doch Groeningen met Luiward [=Leeuwarden] lach begraven
In eenen gracht en wal, hoe Goddelijck, hoe soet
Sou d' een den and'ren dan, met mondgerechten laven.
Met mond-gerechten die de Ziele Godtlijck voedt.
Nu is dat niet alsoo, nu moet men aenspraeck soecken
43
Uyt brieven d[i]e men ruyldt, en 't voetsel uyt Godts boecken.

Van Griethuysen beklaagde de (letterlijke) afstand tussen hen beiden. Als Groningen
en Leeuwarden, hun respectieve woonplaatsen, binnen dezelfde stadsmuren hadden
gelegen, dan zouden ze mondeling (met ‘mondgerechten’) met elkaar van gedachten
kunnen wisselen over godsdienstige kwesties. Maar omdat de steden ver uit elkaar
lagen, moesten ze zich tevreden stellen met de Schift en met brieven. Kennelijk
schreven ze met elkaar voornamelijk over godsdienstige zaken.
In een gedicht uit hetzelfde jaar op Van Bouricius' portret karakteriseert Van
Griethuysen het kunstenaarsschap van de afgebeelde vrouw als volgt:
Siet hier dees Print in wien de gaven.
Der Poezi, Penceel en konst
Van Blom-cieraet, uyt stoff ontfronst [=getoverd]
Met duysent meer soo geestich draven [=vernuftig voortgaan]
Een loopbaen, op den gouden drempel,
Tot daer beyd' deughd' en wetenschap
44
Bestormen Godts gewijde trap.

Volgens Van Griethuysen is op het schilderij een vrouw afgebeeld die zowel de
dicht- als schilderkunst beheerst en die ook nog bedreven is in het maken van stoffen
bloemen. Deze kunsten leiden in haar visie naar één doel: ze dragen bij aan de
deugd en kennis van de dichteres, en leiden de dichteres zelf nader tot God. Dat
Van Griethuysen poëzie in één adem noemt met andere kunstvormen, illustreert
dat ze meende dat dichten voor Van Bouricius gold als een van de kunsten die
onderdeel vormden van haar algemene ontwikkeling. Die ontwikkeling stond in het
teken van haar geloof, waarmee de godsdienst opnieuw een centrale rol toebedeeld
kreeg.
Bovengenoemde gedichten verschenen in Het wonder-toneel (1657) van de
Groningse koopman Johan van Nyenborgh, wiens naam hieronder nog terugkomt.
De vrouwen kenden elkaar toen al enige tijd, maar het is niet duidelijk wanneer ze
precies met elkaar in contact zijn gekomen. Zullen ze elkaar in 1648 bij de vrede
van Munster, voor beiden aanleiding voor een gedicht, al gekend hebben? De
Groningse ging toen in ieder geval al om met personen rond het Friese hof. Ze
maakte toen een vertaling van Constantijn Huygens' Latijnse ‘Pro[g]nosticon
physico-politicum’ (‘Natuurkundig-politieke voorspelling’) en dit leidde tot een
45
dichtwisseling tussen de oorspronkelijke auteur en de bewerkster. Als Van
Griethuysen in deze periode Van Bouricius al kende, heeft ze misschien haar vriendin
wel aangemoedigd om ook een gedicht op de vrede te schrijven. Dan is het zelfs
mogelijk dat Van Griethuysen Van Bouricius' vredesvers aan Huygens heeft laten
zien.
De eerste keer dat een van beiden op schrift de ander aansprak, was voor zover
bekend echter pas in 1650. Toen nodigde uitgever Fonteyne Van Griethuysen uit
een lofvers te schrijven voor de postuum gepubliceerde bundel Conincklycke leyd-ster
46
(1650) van Adrianus Hasius. Behalve het gewenste compliment en een gedicht
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waarin Van Griethuysen reageerde op Fonteyne, schreef ze voor deze bundel een
47
lijkklacht op de inmiddels overleden predikant. In dit laatste gedicht spoort Van
Griethuysen Van Bouricius aan ook een elegie te maken:
48

En ghy, Ronixae Erf-Gheslacht ,
Die, met den Neb [=bek] der Ganse-schacht,
Soo geestigh speelt op 't hoogh Parnas,
Als of u Moeder Sappho was,
49
Rep hier u vuyst op 't treur-geschil [nl. Hasius' overlijden].

Volgens Van Griethuysen kan de Friezin dichten alsof ze Sappho's ‘Erf-Gheslacht’
was. Daarom wil Van Griethuysen dat haar vriendin ook de pen ter hand neemt om
hun gezamenlijke vriend te betreuren. Van Bouricius lijkt niet in te zijn gegaan op
deze invitatie. Een dergelijk gedicht van haar is in ieder geval niet overgeleverd en
het ligt toch voor de hand dat het, als ze het verzoek ingewilligd had, ook in deze
bundel was terechtgekomen. Blijkbaar kwam er op een uitnodiging niet altijd een
antwoord.
De oudste overgeleverde gedichten waarin Van Bouricius zich tot Van Griethuysen
wendt, stammen uit 1651. Toen prees de Friezin Hemelsche troost-borne (1651)
van haar vriendin aan. Ze vergeleek het religieuze dichtwerk van de Groningse met
dat van de bijbelse profetes Miriam. Daarmee plaatste ze Van Griethuysens' oeuvre
in een vrouwelijke religieuze traditie, zoals dat in de vroegmoderne tijd vaak gedaan
werd bij en door vrouwen die over godsdienstige zaken schreven. Naar aanleiding
van diezelfde publicatie maakte Van Bouricius het gedicht ‘Bladen voor daden’.
Blijkbaar schreef ze dit vierregelige versje in goudkleurige letters op de bladeren
50
van een lauwerkrans die ze Van Griethuysen stuurde. Van Bouricius toonde haar
algemene ontwikkeling door haar vriendin - die vooral religieuze poëzie maakte in dit gedicht hoger aan te slaan dan Sibylle van Cumae, een wijze vrouw uit de
oudheid. Gezien Van Griethuysens voornaam lag het compliment nogal voor de
hand en Van Bouricius hoefde voor deze loftuiting geen diepgaande kennis van de
oudheid te hebben. Veel (niet zeer geleerde) vrouwelijke tijdgenoten uit gegoede
51
kring putten uit een vast arsenaal van klassieke namen en motieven. Veelzeggender
is dat de Friezin godsdienstige kennis nadrukkelijk boven verstand van de oudheid
stelde. Zoals gebruikelijk verwierp de bezongene op haar beurt de haar toebedeelde
lof en karakteriseerde ze haar eigen werk als ‘Kinder-Spel’ dat schril afstak bij dat
52
van Van Bouricius, de ‘Eelrijcke Friesche Pronck’.
Dat Van Griethuysen de rol van intermediair voor Van Bouricius op zich heeft
genomen, blijkt uit een aantal gedichten van de Friezin in bundels van de Groningse
dichter Johan van Nyenborgh (1620-1670). Deze welgestelde koopman woonde op
een hofstede buiten de stad, waar hij lettervrienden uit de regio ontvangen heeft.
Hij kende bijvoorbeeld de schrijvers Simon Abbes Gabbema en Gysbert Japix en
53
vooral met Sibylle van Griethuysen lijkt hij veel contact te hebben gehad. Van haar
nam hij in ieder geval verspreid over vijf van zijn bundels heel wat gedichten op en
hij richtte ook diverse liederen tot haar. Blijkbaar was hij danig onder de indruk van
haar werk. Zijn boeken bevatten niet alleen drempeldichten van Van Griethuysen,
maar ook andere gedichten, zoals een grafschrift naar aanleiding van het overlijden
van predikant Michael Middelhoven uit haar geboorteplaats Buren, een lofdicht op
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Het boeck Jobs (1658) van de Alkmaarse dichter Hendrick Bruno en een gedicht
op een afbeelding van de verder niet bekende Catharina Elisabet Hatsvelt. Deze
verzen hebben weinig met Van Nyenborgh of zijn poëzie te maken. Misschien hoopte
hij wel dat zijn bundels beter verkochten met de gedichten van deze in het noorden
inmiddels vermaarde vrouw.
Van Nyenborgh nam in Het wonder-toneel (1657) en De weeckwercken (1657)
behalve gedichten van Van Griethuysen ook werk van Van Bouricius op. Het is niet
ondenkbaar dat Van Griethuysen hier als bemiddelaarster is opgetreden.
Waarschijnlijk introduceerde zij het dichtwerk van de Friezin bij Van Nyenborgh. Hij
plaatste in een van zijn bundels Van Bouricius' lofdichten voor Van Griethuysens
Hemelsche troost-borne. Deze gedichten zal hij gekend hebben en hebben
54
overgenomen uit die uitgave. Ze zijn helemaal gewijd aan Van Griethuysen en
juist daarom zal hij ze hebben opgenomen; Van Bouricius' gedichten droegen bij
aan zijn eerbetoon aan de Groningse dichteres. Verder plaatste hij een gedicht van
55
de Friezin op de hortus van de Groningse hoogleraar Hendrick Muntingh. Hoewel
dit gedicht nog niet eerder gedrukt was, is deze publicatie geen bewijs voor
persoonlijk contact tussen Van Nyenborgh en Van Bouricius. Het is aannemelijk dat
hij het nieuwe materiaal via Van Griethuysen in handen had gekregen. Deze schreef
56
namelijk ook op de bewuste tuin.

4. Van Bouricius' positie in het literaire circuit
Hierboven bleek al dat Eelckje van Bouricius incidenteel schreef en dat haar
gedichten voor het grootste deel dienden als aanvulling op haar sociale contacten.
Ze had met haar werk dan ook niet zozeer een literair doel en lijkt zelf nooit initiatief
genomen te hebben haar gedichten te laten drukken. Anderen waren er
verantwoordelijk voor dat een enkel gedicht van haar gepubliceerd werd; het lijkt er
op dat ze daar zelf niet aan gedacht heeft of doelbewust aan mee heeft gewerkt.
Daarmee kom ik terug op Van Bouricius' positie binnen het literaire netwerk rond
het Friese hof. Hoe was haar netwerk opgebouwd? Stegeman (1996) heeft onlangs
helder gereconstrueerd hoe de zeventiende-eeuwse geleerde Theodorus Janssonius
van Almeloveen heel bewust uit pragmatische overwegingen een netwerk opbouwde.
Zij komt tot de conclusie dat een netwerk van vrienden vooral een strategische
functie had: alleen via contacten kon men een begeerde functie verwerven of andere
voorrechten verkrijgen. Op deze manier ontstonden persoonlijke relaties die een
zakelijke achtergrond hadden. Het contact was eerder gebaseerd op een
utiliteitsverhouding dan op genegenheid. De relatie bleef dan ook alleen intact zolang
beide partijen er voordeel in zagen. Door het verlenen van diensten en het geven
van geschenken werd het contact onderhouden; men verplichtte de ander zo tot
57
een tegenprestatie.
Omdat vrouwen geen openbare ambten bekleedden en op een enkele uitzondering
58
na geen deel uitmaakten van de geleerdenwereld , is het in eerste instantie moeilijk
hen te plaatsen binnen een op dergelijke principes berustend netwerk. Op het eerste
gezicht lijken zij er weinig baat bij te hebben gehad om op deze manier een netwerk
op te bouwen. Maar als hun activiteiten vanuit het perspectief van fami-
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liebelangen - en dan met name die van de vader en echtgenoot - worden bekeken,
komen we in het geval van Van Bouricius misschien toch een stap dichterbij de
duiding van haar literaire contacten.
De mannen met wie zij gedichten wisselde, waren zonder uitzondering van
gegoede stand en bekleedden vooraanstaande posities. Predikant Adrianus Hasius,
secretaris Constantijn Huygens en historieschrijver Simon Abbes Gabbema stonden
omwille van hun functie allemaal in direct contact met Van Bouricius' mannelijke
familieleden, vader Hector van Bouricius en haar echtgenoot Epeus Glinstra, en
waarschijnlijk ook met de schrijfster zelf. Bij alle correspondenten lijkt beleefdheid
een belangrijke factor te zijn geweest. Mannen met aanzienlijke posities, die
bovendien een prominente plaats in het literaire netwerk innamen, betrokken Van
Bouricius met hun loftuitingen in het culturele circuit. Ze deden dit wellicht om op
goede voet te komen - of te blijven - van haar familie en om hun contacten aan het
Friese hof te onderhouden.
De gedichten die Van Bouricius met seksegenoten wisselde, zijn voor een deel
op dezelfde manier te duiden. Zoals gezegd schreef Titia Brongersma voornamelijk
gedichten voor vrouwen van hoger komaf. Brongersma's familie-achtergronden zijn
tot op heden niet volledig achterhaald, maar ze lijkt zelf ook afkomstig zijn geweest
uit gegoede kring. Jammer genoeg is haar rol bij de contacten tussen vooraanstaande
Groningse en Friese vrouwen nog niet duidelijk. Was ze bijvoorbeeld gouvernante
bij een van de families die in haar boek voorkomt, verkeerde ze op hetzelfde niveau
als haar bezongenen, of schreef ze gelegenheidsgedichten voor anderen in
opdracht? Duidelijk is dat Brongersma gedichten maakte die vooral als
beleefdheidsbriefjes dienden, bedoeld om contact te onderhouden (of te leggen)
met aanzienlijke dames en heren uit het noorden van de Republiek. Haar gedicht
voor Van Bouricius zal eenzelfde doel hebben gediend en kan niet losgezien worden
van de gedichten die ze schreef voor Van Bouricius' aangetrouwde familie.
Van Bouricius' contact met Van Griethuysen sluit voor een deel bij dit beeld aan.
Hoewel de Groningse afkomstig was uit een gegoed milieu en op zeer nadrukkelijke
wijze betrokken werd bij de literaire kring rond het Friese hof, schijnen
familie-belangen hier echter een minder prominente rol gespeeld te hebben. Van
Griethuysens echtgenoot was namelijk apotheker en speelde in die functie geen
vooraanstaande rol aan het Friese hof of in Friese culturele netwerken. Toch werd
Van Griethuysen door diverse auteurs heel nadrukkelijk betrokken bij de literaire
hofkring. Haar rol als vrouw lijkt daarbij van groot gewicht te zijn geweest; ook
Friesland had nu een algemeen ontwikkelde vrouw die gedichten schreef en daarom
werd zij vooruitgeschoven. Net als intellectuele mannen dichtte Van Griethuysen
op ontwikkelde vrouwen uit de regio. Eén daarvan was Van Bouricius.
Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Van Griethuysen tegelijkertijd
ook een andere rol voor Van Bouricius gespeeld heeft. Zij lijkt een voorbeeldfunctie
op zich genomen te hebben voor haar Friese vriendin. Deze noemde haar in een
van haar gedichten aan Huygens niet voor niets als belangrijke dichteres. Bovendien,
zo kon opgemaakt worden uit hun verzen, hadden de vrouwen vaker contact: ze
wisselden immers middels brieven van gedachten onder meer over godsdienstige
zaken en bezochten elkaar ook. Hoewel Van Griethuysen de rol van inspirator op
zich had
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genomen en haar vriendin voorzag van welgemeende adviezen, heeft Van Bouricius
zich hierdoor niet het hoofd op hol laten brengen. Ze schreef slechts incidenteel en
mengde zich met haar gedichten alleen nu en dan in literaire kring.

Tot besluit
Uit bovenstaande bespreking komt Eelckje van Bouricius naar voren als een vrouw
met een zekere ontwikkeling en een bepaalde mate van kennis van onder meer de
klassieke oudheid en de calvinistische godsdienst. Ze was echter geen zeer geleerde
of overdreven ontwikkelde schrijfster. Dichten lijkt voor haar op hetzelfde niveau te
hebben gestaan als borduren en graveren, en was dus een hobby die, ook tijdens
het huwelijk, zonder problemen uitgeoefend kon worden. Bovendien kon ze haar
godsdienstige gedachten er in kwijt en stond haar kennis vooral in dienst van haar
geloof. Van Bouricius had weinig ambitie met haar gedichten en heeft zelf dan ook
nooit stappen ondernomen ze te laten drukken. Zonder dat ze er op aandrong
publiceerden anderen haar werk.
Van Bouricius beoogde in eerste instantie helemaal geen publicatie en hoefde
met het oog daarop ook niet aan een netwerk te werken. Wel zal ze in hofkringen,
en wellicht in dienst van haar echtgenoot, hebben willen laten zien dat ze mee kon
doen aan de gangbare omgangsvormen. Door deze afwachtende houding stond ze
zelf maar met één been in het literaire circuit, in de marge van de dichterlijke wereld;
het waren vooral anderen die haar in die culturele kring betrokken.

Adres van de auteur: Vakgroep Nederlands, Universiteit Utrecht, Trans 10, NL- 3512
JK Utrecht
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drukker, boekverkoper en doopsgezinde leraar Hendrik Rintjes (1630-1698)’.
In: Boekenwereld 12 (1996), p. 251-272.
Vos 1921 - K. Vos: ‘De Groninger muiderkring’. In: Groningen. Geïllustreerd
maandblad voor geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad
en lande 4 (1921), p. 181-189.
Steenbeek 1987 - J. Steenbeek: ‘“Het Hollandts licht quaem in ons stadt”’. In:
Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Utrecht, 1987, p. 95-97.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een lezing die ik gehouden heb tijdens het promovendiweekend
van het Huizinga Instituut op 7 en 8 februari 1997 te Barchem. Ik bedank prof. dr. E.M.P. van
Gemert, die daar als referent optrad, voor haar vruchtbare commentaar.
1 Zie Met en zonder lauwerkrans 1997, o.m. p. 18-19 en 25-27.
2 Het gedicht van Heinsius verscheen voor het eerst in Quaeris quid sit amor? (1601), Vondels
‘Aende Ionck-vrouwen van Nederlandt’ in Den nieuwen lust-hof (1607), en Cats' ‘Aende Zeeusche
Ionck-vrouwen’ in Sinne- en minnebeelden (1618) (zie Luijten in Cats 1996, dl. II, p. 138-140 en
dl. III, p. 397, nt. 57).
3 Starter 1621, p. 1-6.
4 Zie Grootes 1987 en Luijten in Cats 1996, dl. II, p. 138-139.
5 De Bodt 1987 besteedt aandacht aan de status die met name de borduurkunst in de zeventiende
eeuw had. Zij betoogt dat borduren, net als lezen, schrijven en zingen, een geïntegreerd onderdeel
vormde van de opvoeding die jongedames van goede komaf kregen.
6 Zie Schenkeveld-van der Dussen 1981 en 1997. Behalve de manier waarop Anna Roemersdr.
Visscher door mannelijke auteurs in de literaire wereld betrokken werd, bespreekt
Schenkeveld-van der Dussen ook hoe de schrijfster zelf tegen haar dichterschap aankeek. Zie
hiervoor ook Van Gemert 1994, p. 72-73.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40

Zie voor de Zeeuwse situatie Meertens 1943, p. 222-225.
Zie over haar Schipperheijn in Met en zonder lauwerkrans 1997, p. 248-251.
De volgende twee alinea's zijn gebaseerd op Breuker 1989, dl. II, p. 237-244, 489-495.
Voor uitgever Rintjes verwijs ik naar Visser 1994 en Visser 1996.
Zie over Margareta de Heer: Karstkarel 1978. Sibylle van Jongstal beantwoordde op
veertien-jarige leeftijd een gedicht op haar paardrijden van Simon Abbes Gabbema. Zie voor
Van Jongstal: Schipperheijn in Met en zonder lauwerkrans 1997: 376-378 en de daar genoemde
literatuur. Aanvullende informatie over Van Jongstal vond ik in het Familiearchief Thoe
Schwartzenberg en Hohelandsberg, inventarisnummer 606, Rijksarchief Friesland: in 1692 was
Van Jongstal - wier sterfdatum onbekend is - in elk geval nog in leven. Over Maria van Haestrecht
is niets bekend. Zie over Sibylle van Griethuysen: Syperda 1936 en Schipperheijn in Met en
zonder lauwerkrans 1997, p. 252-258, alsmede de in dat laatste werk vermelde literatuur.
Voor de gedichten van Staeckmans raadpleegde ik Van Beverwijck 1643, boek 2, p. 77-83, voor
die van Neuhusius Frisia nobilis 1755, p. 96-97. Zie over Franske van Doyum Breuker 1989, dl.
II, p. 239.
‘Op 't verlichten van Juffr. Titia van Vierssen, Heer Ahasuerus Dochter’ is wel toegeschreven
aan Gysbert Japix, maar Breuker - Japix-kenner bij uitstek - betwijfelt of deze werkelijk de auteur
is. Het gedicht wijkt qua stijl en spelling nogal af van de rest van Japix' oeuvre (Breuker 1989,
dl. II, p. 240; het gedicht is opgenomen in Gabbema [z.j.], p. 60-61). Van Vierssens manuscript
wordt bewaard in de Provinciale bibliotheek van Friesland onder signatuur Hs 1284.
De levensbeschrijving is gebaseerd op Schipperheijn in: Met en zonder lauwerkrans 1997, p.
248.
Sickenga 1869, p. 188-190.
Gloria parendi 1995, p. 664.
De Haan Hettema en Van Halmael 1846, dl. I, p. 257 en dl. II, p. 174. De Gronings-Friese
dichteres Titia Brongersma noemt in een gedicht aan Eelckje van Bouricius ook een zoon Oene,
maar over hem heb ik verder geen informatie gevonden (Brongersma 1686, p. 2-3).
Dolk 1966, p. 93.
Tot ver in de achttiende eeuw hielden de meeste schrijfsters zich afzijdig van dit terrein (zie Van
Gemert 1998 en Met en zonder lauwerkrans 1997, p. 66).
Van Gemert 1998.
Van Bouricius in: Hasius 1648, p. 523-525, citaat p. 523; zie ook Schipperheyn in Met en zonder
lauwerkrans 1997, p. 248-249.
Dit laatste gedicht is niet overgeleverd, maar Van Pipenpoy bedankt in een brief uit 1660 Van
Bouricius voor de ‘soete veersen’ (Rijksarchief Friesland, Familiearchief Van Sminia,
inventarisnummer 801).
Breuker 1989, dl. II, p. 545 nt. 370 oppert dat een geborduurd bloemstuk (gemaakt door E.
Glinstra-Van Bouricius) in het Fries museum van haar hand zou zijn. Op Van Bouricius'
graveerkunst kom ik hieronder nog terug.
Gloria parendi 1995, p. 664.
Zie Met en zonder lauwerkrans 1997, p. 7, 11, 39-43.
In zijn dagboeken noemt Willem Frederik in de jaren 1645-1647 predikant Hasius meerdere
malen (zie Gloria parendi 1995).
Hasius 1648, p. 525.
Zie over dergelijke loftuitingen Meijer Drees 1994, p. 153 nt. 10.
Zie Breuker 1989, dl. II, p. 243 en Huygens 1892-1899, dl. VI, p. 230-231.
Huygens 1911-1917, dl. I, p. 344.
Smit 1980, p. 243.
De gedichten en de brief van Van Bouricius zijn bewaard gebleven in de Universiteitsbibliotheek
Leiden, onder signatuur Hug. 37.
Huygens 1911-1917, dl. V, p. 149-150; citaat op p. 150.
Breuker 1989, dl. II, p. 243.
Aangezien Eelckje Glinstra-Van Bouricius hem in hetzelfde jaar bedankt voor zijn geschenk, is
het aannemelijk dat het gedicht voor haar bestemd was en niet, zoals Worp betoogt, voor Jeepje
Lyckema a Nyeholt, echtgenote van Johannes van Glinstra (Worp in Huygens 1911-1917, dl.
VI, p. 231).
Huygens stuurde zijn bundel met een begeleidend gedicht ook naar Margareta van Haren en
haar dochter Sibylle van Jongstal, en naar Sibylle van Griethuysen (Huygens 1892-1899, dl. VI,
p. 230-231.
Gabbema 1657a.
Gabbema 1657b.
Zie over Brongersma Jensen in: Met en zonder lauwerkrans 1997, p. 413-417 en de daar
vermelde literatuur.
Brongersma 1686, p. 2-3. Brongersma moet dit gedicht wel voor Eelckje Glinstra-Van Bouricius
bedoeld hebben, aangezien ze ‘Blessums Helicon’ noemt, de buitenwoning van de Glinstra's te
Blessum.
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Zie Schenkeveld-van der Dussen 1981 en Meijer Drees 1994, p. 153.
Die gedichten zijn opgenomen in Brongersma 1686, p. 181-183.
Van Griethuysen in Van Nyenborgh 1657a, p. 314.
Van Griethuysen in Van Nyenborgh 1657a, p. 313.
Zie hiervoor Syperda 1936, p. 36-41; Steenbeek 1987; Schipperheijn in Met en zonder
lauwerkrans 1997, p. 256-257, en Van Gemert 1998, p. 8.
Fonteyne in Hasius 1650, fol. **3r.
Van Griethuysen in Hasius 1650, fol. **3r-[**4v] en fol [**7r]-[**7v]).
Van Griethuysen sluit met deze verwijzing aan bij de gedachte dat de Friezen af zouden stammen
van de legendarische koning Hengist, die als leider van de Saksen het Britse koninkrijk
binnendrong. Volgens de overlevering trouwde zijn dochter Ronixa met de Engelse koning
Vortigern (zie Breuker en Janse 1997). Breuker heeft geopperd dat Van Griethuysen in deze
strofe Van Bouricius aangesproken moet hebben (Breuker 1989, dl. II, p. 239).
Van Griethuysen in Hasius 1650, fol. [**7v].
Van Bouricius in Van Griethuysen en Eydelshemius 1651, fol. [Iiijr].
Zie voor de mogelijkheden tot studie voor vrouwen in de vroegmoderne tijd bijvoorbeeld De
Booy 1977 en Met en zonder lauwerkrans 1997, p. 35-39.
Van Griethuysen in Van Griethuysen en Eydelshemius 1651, fol. [Iiiijv].
Zie Breuker 1989, dl. II, p. 243, Van Deursen 1981, p. 400-403 en Vos 1921.
Te weten in Van Nyenborgh 1657a en 1657b.
Van Bouricius in Van Nyenborgh 1657a, p. 302-303.
Van Griethuysen in Van Nyenborgh 1657a, p. 303-306.
Stegeman 1996, p. 113-121. Zie bijvoorbeeld ook Kooijmans 1997.
Een bekende uitzondering hierop is Anna Maria van Schurman. Van Beek 1996 besteedt aandacht
aan Van Schurmans positie in de Republiek der Letteren.
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Jeanne Leprince de Beaumont (1711-1780) Uit: Galerie des Dames Françaises distinguées
dans les lettres et les arts. Paris, 1843.
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Suzan van Dijk en Tine van Raamsdonk
‘Ik vermane mijne Sex: leer denken, net denken...’
Betje Wolff en Jeanne Leprince de Beaumont: plagiaat of citaat
zonder bronvermelding?
Abstract - A comparison is made between two ‘feminist’ declarations written around
1760, one by a prolific French woman writer whose work was read throughout
Europe, Jeanne Leprince de Beaumont (1711-1780), the other by one of the major
Dutch female novelists, Elizabeth Wolff-Bekker (1738-1804). This comparison allows
for the hypothesis that the latter was - at least - inspired by the former, although no
1
traces of contact or influence have been found up to now.
In 1765 publiceerde Elizabeth (Betje) Wolff, toen nog een beginnend schrijfster, het
bijbelse gedicht Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid (de toestand van de
2
mens vóór de zondeval). Het werd voorafgegaan door een voorwoord, dat nu
wellicht bekender is dan de Bespiegelingen zelf, en waaruit het in onze titel
aangehaalde citaat afkomstig is. Dit ‘Voorberigt aan de bescheidene lezers’ werd
door P.J. Buijnsters ‘zonder aarzelen [...] een feministisch manifest’ genoemd,
3
‘hoogstwaarschijnlijk het eerste van deze aard binnen het Nederlandse taalgebied’.
Al eerder hadden Wolffs biografen Ghijsen en Naber, en ook Von Wolzogen Kühr
in De Nederlandsche vrouw in de 18de eeuw, gewezen op het belang van de
4
uitspraken die Wolff hier doet . Het is duidelijk dat juist hun besprekingen van déze
tekst hebben bijgedragen tot het beeld dat wij nu hebben van Betje Wolff als een
‘feministe’, die vooroordelen inzake vrouwen en vrouwelijkheid bestreed. Maaike
5
Meijer noemde het ‘Voorberigt’ zelfs een ‘“womanifesto”’.
6
Zonder dat beeld aan te tasten, willen wij hier niettemin een kanttekening plaatsen
bij de door Buijnsters gesuggereerde originaliteit van Betje Wolff. Daarop valt wel
iets af te dingen. In dit artikel willen we aantonen dat Wolff vertrouwd is geweest
7
met het werk van de Franse schrijfster Jeanne Leprince de Beaumont.

Het ‘Voorberigt’ van Betje Wolff
In het ‘Voorberigt’ bij de Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid (die hier
verder zelf niet aan de orde komen) pleit Betje Wolff voor het recht van vrouwen op
serieuze intellectuele bezigheden van welke aard dan ook. Aan de ‘Neiging die
[vrouwen] ene pen, en geen breinaalde in de handen geeft’ moet kunnen worden
voldaan,
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maar wel in de vrije tijd, zonder verwaarlozing van de ‘eigenlyke pligten harer Sex’
(VII). Ze stelt ook dat het vrouwen geoorloofd moet zijn om te schrijven èn te
publiceren onder eigen naam. Op de voor haar zo kenmerkende toon spreekt ze
‘die Heeren [toe] die voorgenomen hebben om, tot den lesten druppel van hunnen
inkt, te bewijzen dat ene schryfster wel enigen geest, maar onmogelyk verstand kan
bezitten’ (V). Haar argument is:
Is de Genie niet vry? Zyn de Vrouwen van die vryheid uitgesloten? Men
zegge dat ik dus doende de Vrouwen het regt geve, om, niet alleen
Dichteressen, Schilderessen, maar dat meer is, Wiskundige en Philosophe
te worden. Die dus spreken, verstaan juist het gene ik wilde zeggen. [...]
Met een woord: ik vermane mijne Sex: leer denken, net denken, en regel
uw leven naar de schets die uw verlicht verstand u vormt, in welken staat,
en tot wat rang gy geroepen wordt. (VIII/IX, cursivering van Wolff)
In een andere passage benadrukt Wolff dat studie voor vrouwen een zeer concreet
nut heeft:
Ik tracht haar tot Philosophessen te maken, om haar in staat te stellen,
den tegenzin te overwinnen, die geringe, dog nodige huisselyke zaken
haar wel eens verwekken kunnen. (IX)
In dit met verve geschreven feministisch betoog voor het recht op meer
ontwikkeling van vrouwen staat Wolff in een lange traditie die teruggaat tot Erasmus.
Maar het oogmerk van hen die meer ontwikkeling voor vrouwen voorstonden was
altijd geweest dat zij zo tot deugd en godsvrucht zouden komen, betere moeders
8
zouden worden en aangenamer gezelschap voor hun echtgenoten. Dat intellectuele
activiteit ook zou kunnen helpen om huishoudelijk werk dragelijker te maken lijkt
iets nieuws.
In de recensies uit de tijd zelf werd gunstig geoordeeld over dit voorwoord. De
Boekzaal der Geleerde Waereld was uitgesproken positief over het dichtwerk én
over de voorrede; het was: ‘[e]en stukje waarvoor de Schoone Sex Mejuffrouw Wolff
niet genoeg bedanken kan: een Stukje, waarin de bekoorlyke geest onzer
9
Dichteresse op elke bladzyde doorstraalt’. Ook de recensent van de Vaderlandsche
Letteroefeningen was het eens met de strekking ervan: ‘'t [g]een gy zegt in uw
Voorberigt ter verdediging der Letterlievende Vrouwen [...] zal 't gezond verstand
10
beáámen’.
Het ‘Voorberigt’ bevat twee opvallende stellingen: ten eerste moet, volgens Wolff,
een vrouw zich ook met ‘mannelijke’ takken van wetenschap zou mogen bezig
houden; ten tweede poneert zij dat het voor een vrouw juist nuttig is om
‘philosophesse’ te zijn, om de weerzin tegen huishoudelijk werk te kunnen
overwinnen. Juist op deze twee punten is Wolff echter niet origineel. Haar
gedachtengang en - vooral - haar formulering vertonen opvallende overeenkomsten
met eerder gepubliceerde, ook in Nederland bekende, uitspraken van Leprince de
Beaumont.

Het ‘Avertissement’ van Leprince de Beaumont
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Tussen de auteurs Leprince de Beaumont en Wolff, én tussen hun beider oeuvres,
bestaat een aantal frappante parallellen. Hoewel Jeanne Leprince de Beaumont
lange
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tijd is voorgesteld als uiterst conformistisch, maakte Joan H. Stewart kort geleden
aannemelijk dat deze zeer productieve en in heel Europa veel gelezen schrijfster
van opvoedkundige werken, romans en essays te beschouwen is als ‘one of the
11
century's most interesting feminist thinkers’. Evenals Wolff hield Leprince de
Beaumont zich met vrouwen-opvoeding bezig, schreef ze romans en stelde ze zich
radicaal op tegenover mannelijke critici.
Ze begon haar carrière in Frankrijk, in 1748, met de publicatie van ‘feministische’
12
pamfletten. Na het mislukken van haar eerste huwelijk vertrekt ze naar Londen
waar ze al gauw een tijdschrift publiceert, het Nouveau magasin français (1750-52).
Ze aarzelt daarin niet om te polemiseren met mannelijke auteurs naar aanleiding
van inhoudelijke bezwaren die ze tegen hun werk heeft. Financiële problemen lijken
haar te hebben doen afzien van een loopbaan als journaliste, en te hebben
genoodzaakt om in een Londens gezin te gaan werken als Franse gouvernante.
Haar volgende publicaties dragen het stempel van deze werkkring: in 1753 verschijnt
Education complète, en in 1756, ongetwijfeld mede geïnspireerd door een Engels
13
voorbeeld, haar beroemdste werk, het Magasin des Enfants. Afgezien van romans
en verhalen zouden er nog verschillende andere Magasins volgen: voor Adolescentes
(1760), voor Jeunes personnes qui entrent dans le monde et se marient (1764),
voor Pauvres (1768) en tenslotte ook voor Garçons et ceux qui les élèvent (1772).
In al deze didactisch bedoelde werken is haar toon uiteraard minder polemisch, wat
zeker zal hebben bijgedragen tot het grote succes ervan. Toch blijft in deze werken,
en met name in de voorwoorden, haar oorspronkelijke radicale opstelling herkenbaar
aanwezig.
Zo bevat het Magasin des Enfants, vooral bekend vanwege ‘contes’ als ‘La Belle
et la Bête’, en de raadgevingen die ‘Mademoiselle Bonne’ aan haar ‘élèves’ uitdeelt,
14
een buitengewoon strijdbaar ‘Avertissement’. De auteur kán die strijdbaarheid hier
manifesteren, omdat ze zich niet richt tot de kinderen, voor wie het Magasin zelf
15
bestemd is, maar tot de ouders en andere opvoeders. Ze kondigt aan - op het
eerste gezicht merkwaardig in een opvoedend werk - te willen ingaan tegen deze
ouders. Ze valt met de deur in huis:
[Cet ouvrage] est tel par sa nature [...] qu'il doit déplaire nécessairement
à toutes les personnes formées, s'il est ce que j'ai prétendu le faire. (X,
cursivering van ons)
Ze heeft namelijk bezwaren tegen de manier waarop de meeste ouders hun
kinderen opvoeden:
On s'occupe à attirer l'âme des enfants aux fenêtres; on en fait des
êtres parlants, écoutants, regardants, et on ne réfléchit pas qu'il faudrait
en faire des êtres pensants. (X)
Dit laatste overkomt vooral meisjes, en Leprince de Beaumont tilt daar zeer zwaar
aan:

Ce défaut est surtout celui des personnes du sexe, et il n'est pas
possible d'imaginer ce qu'il m'en coûte pour l'extirper. (XVI, cursivering
van ons)
Ondanks de strikt neutrale titel en ondertitel die zij het Magasin des Enfants
meegaf (zie noot 14), gaat het Leprince de Beaumont er dus weer om een vrouwelijk
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publiek te bereiken en te beïnvloeden; ze verklaart nadrukkelijk een ander vrouwbeeld
voor ogen te hebben dan de meeste van haar tijdgenoten, en ze wil haar positie
van gou-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

350
vernante benutten om enige invloed uit te oefenen - direct op de aan haar
toevertrouwde kinderen én via publicaties, die op de praktijksituatie zijn geënt.
Of het dankzij, of ondanks haar zo met nadruk geformuleerde uitgangspunt was,
is vooralsnog niet duidelijk, maar het succes van deze onderneming was aanzienlijk.
In het Frans én in vertalingen beleefden haar werken, vooral het Magasin des
Enfants, herdruk op herdruk tot ver in de 19e eeuw. Ook het Nederlandse publiek
moet vertrouwd zijn geweest met dit werk, zowel in de originele versie - het was
16
tenslotte ook bedoeld om kinderen Frans te leren - als in de vertaling van de hand
17
van Johan Jacob Dusterhoop, waarvan de eerste druk in 1757 verscheen. Deze
18
werd (minstens) drie maal herdrukt: in 1761, 1771 en 1778.

De twee voorwoorden vergeleken
Het is uit dit ‘Avertissement’ dat Wolff enkele van haar formuleringen lijkt te hebben
betrokken, zoals wij aan de hand van een vergelijking menen te kunnen aantonen.
We noemden al een aantal overeenkomsten tussen de standpunten van de beide
auteurs wat betreft vrouwelijke bezigheden en capaciteiten. Beiden willen vrouwen
leren denken: ‘penser juste’ resp. ‘net denken’. Beiden verwoorden hun standpunt
op polemische toon.
Leprince de Beaumont, die een grote voorliefde heeft voor de dialoog-vorm, stelt
zich op als in een conflict-situatie: ‘Je me faisais, par avance, toutes les objections
que me ferait le Public’ (X, cursivering van ons). In dit zelf gecreëerde conflict laat
19
Leprince de Beaumont zich, precies zoals we dat Wolff zagen doen, tegenwerpingen
maken door tegenstanders, die het niet nodig vinden dat vrouwen denken of iets
weten:
[certains] trouveront que j'ai eu tort de parler aux enfants de choses
qu'ils supposeront au-dessus de leur portée, de choses qu'ils prétendent
que les femmes mêmes doivent toujours ignorer. (XXI)
Deze fictieve maar duidelijk naar de werkelijkheid gemodelleerde personen maken
haar het ernstig bedoelde verwijt: ‘[o]n dirait que vous prétendiez en faire des
logiciennes, des philosophes’ (XXI), waarop zij repliceert: ‘et vous en feriez volontiers
des automates’, en zelfs haar toevlucht neemt tot krasse taal:
Oui, Messieurs les tyrans, j'ai dessein de les tirer de cette ignorance
crasse, à laquelle vous les avez condamnées. Certainement, j'ai dessein
d'en faire des logiciennes, des géomètres et même des philosophes. Je
veux leur apprendre à penser, à penser juste, pour parvenir à bien vivre.
(XXI, cursivering van ons)
Dat deze uitspraken hard konden aankomen, wordt wel bewezen door het feit dat
20
ze in latere drukken soms worden weggelaten. Dit geldt met name de directe rede
gericht tot ‘Messieurs les tyrans’. Ook lijken er grotere bezwaren te zijn tegen
vrouwelijke ‘géomètres’ dan tegen ‘logiciennes’: de eerste term valt in de bedoelde
21
edities wél weg, de tweede niet.
Toch heeft Johan Jacob Dusterhoop het ‘Avertissement’ wél getrouw overgebracht
naar het Nederlands. In zijn vertaling luidt de hier geciteerde passage:
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Jaa, Heeren Tyrannen, mijn voornemen is haar te trekken uit die domme
onwetendheid waar toe gij haar hebt veroordeeld. Zekerlijk zoek ik er
Reden- en Meetkunstenaressen, en zelfs Filosofen van te maken. Ik wil
haar leren denken, net denken om wel te leven. (XIX, cursivering van
ons)
De behoefte van Leprince de Beaumont om vrouwen te leren denken, met alle
consequenties die dat kan hebben, blijft dus volop herkenbaar aanwezig in de
vertaling - die Betje Wolff uiteraard niet nodig had. De vergelijking laat extra duidelijk
zien dat haar formulering direct terug gaat op die van Leprince de Beaumont. Wolff
werkt die hoogstens iets verder uit:
ik vermane mijne Sex: leer denken, net denken, en regel uw leven naar
de schets die uw verlicht verstand u vormt [..] (IX, reeds eerder geciteerd,
cursivering van ons)
Deze hele, meest ‘feministische’, passage van het ‘Voorberigt’ (als zodanig ook
22
geciteerd door Buijnsters) lijkt duidelijk geïnspireerd te zijn door de tekst van
Leprince de Beaumont. Aan de bij haar in de directe rede geformuleerde
tegenwerping, ‘[o]n dirait que vous prétendiez en faire des logiciennes, des
philosophes’, heeft Wolff - in de indirecte rede - een uitbreiding gegeven waardoor
hij aan kracht wint. Zij wijst namelijk op de hiërarchie tussen vrouwelijke en
mannelijke activiteiten:
Men zegge dat ik dus doende de Vrouwen het regt geve, om, niet alleen
Dichteressen, Schilderessen, maar dat meer is, Wiskundige en Philosophe
te worden. (VIII, cursivering van ons)
Het verwijt aan de heren, die verantwoordelijk zouden zijn voor de vrouwelijke
onwetendheid, lijkt in Wolffs formulering iets afgezwakt, door de verwijdering van
termen als ‘tyrans’, ‘ignorance crasse’ en ‘condamnées’. De minachting die Leprince
de Beaumont in deze terminologie had gelegd, komt echter des te explicieter terug:
Wat geluk dat wy in omstandigheden leven die ons uwe onredelyke
bevelen onbeschroomd doen verachten!
We zagen al dat Wolff nadruk legt op het concrete nut van filosofie juist voor
vrouwen - en niet alleen ‘zig oefenende’: ze wilde vrouwen
tot Philosophessen [..] maken, om haar in staat te stellen, den tegenzin
te overwinnen, die geringe, dog nodige huisselyke zaken haar wel eens
verwekken kunnen. (IX, cursivering van ons)
23

Deze gedachte was op vrijwel identieke manier verwoord door Leprince de
Beaumont:
La philosophe sacrifiera le dégoût, que produisent chez elle les détails
domestiques, au devoir qui lui fait une loi de s'en charger. (XXIII,
cursivering van ons)
Men zou kunnen denken dat Wolff nadrukkelijker en provocerender is dan Leprince
de Beaumont, wanneer zij - juist op de plaats waar Leprince de Beaumont de term
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‘la philosophe’ gebruikte - vrouwelijke filosofen betitelt met het neologisme
24
‘Philosophessen’. Dit is een misvatting, zo blijkt uit de reacties op Leprince de
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Beaumont's gebruik van ‘la philosophe’, met nadruk vrouwelijk gemaakt door het
lidwoord. Wat zij daar deed, riep kennelijk dezelfde verontwaardiging op als in 1998
zou worden veroorzaakt door het feit dat de Franse vrouwelijke ministers zich wensen
25
te presenteren als ‘la ministre’. De verwarring die Leprince de Beaumont had
geschapen bracht uitgevers er toe om de zin als volgt te ‘rectificeren’: ‘la philosophie
26
sacrifiera le dégoût’, wat geen begrijpelijke betekenis oplevert, en door de auteur
niet kan zijn bedoeld.
Ook hier had Dusterhoop correct vertaald:
De Filosoofe zal den tegenzin, dien de geringe huiszaaken in haar
verwekken, opofferen aan haaren plicht, die haar den last daar van als
eene Wet oplegt. (p.XX, cursivering van ons)
Zijn vertaling laat tevens zien dat Wolff wel degelijk ook radicaal is, want het door
haar gebruikte ‘philosophessen’ was niet strikt nodig geweest. In tegenstelling tot
de Franse situatie waar een vrouwelijke filosoof niet als zodanig in één woord kon
27
worden benoemd, behalve wanneer de bedoeling komisch was, beschikte het
Nederlands dus over ‘Filosoofe’. Wolff zelf had eerder in dit ‘Voorberigt’ ook
28
‘Philosofe’ gebruikt: in combinatie met de neutrale term ‘Wiskundige’ (VIII),
correspondeerde het met Leprince de Beaumont's ‘des logiciennes, des philosophes’
(XXI). Met ‘Philosophessen’ koos Wolff dus voor een term die eenzelfde schok-effect
kan hebben gehad als de door Leprince de Beaumont gebruikte.
Deze enigszins gedetailleerde vergelijking betreft uiteraard slechts een fragment
van het betoog van Betje Wolff, maar raakt wél de kern van haar gedachtengang.
Het ‘Avertissement’ van het Magasin des Enfants lijkt zij bij het schrijven van dit
‘Voorberigt’ onder handbereik te hebben gehad. We moeten vaststellen dat Wolff
in haar ‘Voorberigt’ niet zo origineel is geweest als men eerder wel dacht. Het heeft
er alle schijn van dat zij, zonder haar te noemen, argumenten en formuleringen
ontleend heeft aan het werk van Leprince de Beaumont. Die zou ze, met enkele
wijzigingen, ingepast hebben in haar eigen betoog.

Plagiaat?
Tot nu toe was over contact tussen deze beide auteurs niets bekend. Wel konden
we aannemen dat, gezien de verbreiding van de diverse Magasins, deze aan Wolff
vertrouwd moeten zijn geweest, evenals ze dat waren aan Belle van Zuylen, die er
in haar brieven - overigens zijdelings - aan refereert: zij herinnert zich hoe haar
oudere zuster haar eruit voorlas; later geeft ze het Magasin des Enfants cadeau
29
aan een klein kind.
Eén deel van het Magasin des Enfants (een ongedateerd deel III) komt voor in
de catalogus van de boeken van Wolff en Deken; zoals bekend kan daaruit niet
zonder meer de conclusie worden getrokken dat zij dat boek ook in hun bezit
30
hadden. Dat Wolff het werk kende, is inmiddels duidelijk. Maar hoe? Wellicht was
31
ze via Adriaan van der Mieden, die ze haar ‘mecenas’ noemde, in contact gekomen
met het werk van Leprince de Beaumont. Op gezag van Van der Mieden was het
privilege verleend voor de uitgave van het Magasin des Enfants en het latere Magasin
des Adolescentes. Ze heeft er in ieder geval niet over gecorrespondeerd: in de door
Buijnsters bezorgde
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uitgave van haar brieven komt het Magasin des Enfants niet voor. Waarschijnlijk
heeft ze wél besprekingen ervan in de pers gelezen. De Boekzaal had bijvoorbeeld
32
in 1760 een lovende recensie aan dit ‘heerlijk werkje’ gewijd.
De belangrijkste vraag - evenmin te beantwoorden als de vorige - is echter van
andere aard: waarom noemt Wolff Leprince de Beaumont niet? In dit ‘Voorberigt’
zou dat heel goed gekund hebben; ze verwijst immers wél naar een aantal andere
schrijfsters die ze bewondert. Ze noemt (XI/XII) zowel Nederlandse - De Neufville,
33
34
Van Merken en Van der Horst -, als buitenlandse vrouwen: Madame de Lambert,
35
36
Lady Mary Montague, Anne-Marie du Boccage. Deze lijst van talentvolle - én
succesvolle - vrouwelijke auteurs, ‘cieraden myner Sex’, gebruikt Wolff, die dan nog
aan het begin staat van haar carrière, om te bewijzen dat het ‘de Vrouwen geoorlofd
[moet zijn] met de producten harer oeffening in de waereld te verschynen’ (XI, curs.
van Wolff). Leprince de Beaumont had ruim 10 jaar eerder - eveneens als beginnend
auteur - eenzelfde taktiek toegepast. Ook zij wilde, in haar Nouveau magasin français,
laten zien dat vrouwen ‘s'élèvent au-dessus de l'étroite sphère où l'on les avait
37
enfermées’, en ook zij had een rij beroemde schrijfsters opgevoerd ‘pour forcer au
38
silence les ennemis du beau sexe’.
Ondanks alle overeenkomsten tussen de twee, ondanks de plagiaat suggererende
formulering, komt de naam van Leprince de Beaumont niet voor op het lijstje dat
Wolff opvoert. Het is merkwaardig. Werd de Française toch teveel gevoeld als een
schrijfster voor kinderen, waardoor haar productie niet hoog werd aangeslagen?
Moeten we veronderstellen dat de matige reputatie die de schrijfster Leprince de
Beaumont had in kringen rond de Encyclopédie tot Betje Wolff was doorgedrongen?
In de Correspondance Littéraire drukt Grimm bijvoorbeeld, naar aanleiding van een
herdruk van één van haar romans, zijn bezwaren uit tegen de ‘platitude des lieux
39
communs d'une morale rétrécie’. Het betreft hier echter een handgeschreven
‘tijdschrift’ waarop geen Nederlanders geabonneerd waren. Andere journalisten
namen de daar geformuleerde oordelen niet zonder meer over. De Mercure de
France, die wel tot in de Republiek doordrong en waaruit Nederlandse tijdschriften
soms citeerden, schrijft bijvoorbeeld over dezelfde roman: ‘[c]'est un Ouvrage
40
intéressant, agréable, édifiant, et qu'on peut regarder comme un modèle’. De
Année Littéraire, verklaard tegenstander van de ‘Encyclopédistes’ vindt wél dat
Leprince de Beaumont ‘mérite [..] l'estime des lecteurs sensés’; ziet daarentegen
bezwaren in het feit dat zij haar intriges teveel ontleent aan andere auteurs: ‘mais
41
le plagiat est fort commode’.
In het begin van haar ‘Voorberigt’ verklaart ook Betje Wolff: ‘'t Was my immers
niet moeilyk geweest iets naa te zeggen dat ik zo dikwyls gelezen hebbe’ (IV). Doet
ze het hier toch? Een nieuwe overeenkomst tussen Betje Wolff en Jeanne Leprince
42
de Beaumont?

Adres van de auteurs: Dr. Oolderslaan 7, NL-3451 EE Vleuten (Van Dijk);
Manus Peetstraat 17, NL-1183 LG Amstelveen (Van Raamsdonk).

Eindnoten:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

1 Dergelijke onderlinge beïnvloedingen van vrouwelijke auteurs worden bestudeerd binnen het
NWO-project ‘Schrijfsters en hun publieken, 1700-1880’, dat in januari 1997 van start is gegaan
onder verantwoordelijkheid van Suzan van Dijk. Doel is om de internationale netwerken van
contact en beïnvloeding tussen schrijfsters uit de Europese landen te inventariseren en nader
te analyseren, zodat meer recht kan worden gedaan aan hun rol als deelneemsters in het literaire
veld.
2 Elizabeth Wolff, geboren Bekker: Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid, dichtmatig
voorgesteld. Hoorn, 1765.
3 P.J. Buijnsters: Wolff & Deken. Een biografie. Leiden, 1984, p. 58.
4 H.C.M. Ghijsen: Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd en
huwelijksjaren. Rotterdam, 1919, p. 73; Johanna W.A. Naber: Betje Wolff en Aagje Deken.
Amsterdam, 1913, p. 244; S.J. von Wolzogen Kühr: De Nederlandsche vrouw in de tweede helft
der 18de eeuw. Leiden, 1920, p. 46, 48-49. Annie Romein vermeldt dit voorwoord niet in ‘Elizabeth
Wolff-Bekker, Eva's tweede appel’, in Jan en Annie Romein: Erflaters van onze beschaving.
Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Amsterdam, 1956, p. 515-539.
5 Maaike Meijer: ‘De bibliotheek in de tuin. Feministische intellectuelen en hun genre: van marge
naar middelpunt’. In: Ik denk, dus zij is. Vrouwelijke intellectuelen in een historisch en literair
perspectief. Onder red. van Rosi Braidotti en Suzette Haakma. Kampen, 1994, p. 180.
6 Overigens dient vermeld te worden dat recentelijk Riet Schenkeveld-van der Dussen het
‘Voorberigt’ omschreef als een ‘voorzichtig stuk’. Zij vergelijkt het namelijk - impliciet - met
uitspraken van andere vrouwen, in Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar (Amsterdam, 1997, p. 619).
7 Haar werk was ook in de Republiek volop verspreid. Zo worden haar ‘genoeg bekende en tevens
ook vertaalde Werkjes’ in 1778 door Egbert Buys aanbevolen voor ‘de Opvoeding van Jonge
Juffers’, in zijn Nieuw en volkomen woordenboek van Konsten en Wetenschappen - volgens U.
Janssens-Knorsch, die benadrukt dat Buys geen andere autoriteiten op dit gebied noemt:
‘“Virtuous hearts and critical minds”. The progressive ideals of an eighteenth-century governess,
Marie Leprince de Beaumont (1711-1780)’. In: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw
19 (1987), p. 2.
8 Marijke Spies: ‘Oudejaarsavond 1675’. In: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Onder
hoofdred. van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen, 1993, p. 283.
9 Maandelijkse Uittreksels of Boekzaal der Geleerde Waereld april 1766, p. 371.
10 Vaderlandsche Letteroefeningen 1766, dl. VI, 1ste stuk, p. 217.
11 Joan H. Stewart: ‘The novelists and their fictions’. In: French women and the age of enlightenment.
Onder red. van Samia I. Spencer. Bloomington, 1984, p. 208. Zij heeft dit verder uitgewerkt in
een aan Leprince de Beaumont gewijd hoofdstuk, ‘Speech and saintliness’ van Gynographs.
French novels by women of the late eighteenth century. Lincoln/Londen, 1993, p. 24-49. Overigens
geven de diverse geschiedschrijvers en onderzoekers Leprince de Beaumont niet altijd dezelfde
voornaam: men treft aan: Jeanne-Marie, Marie en Jeanne.
12 Lettre en réponse à L'année merveilleuse (Nancy, 1748) en Arrêt solemnel de la nature (Nancy,
1748). Zie hierover Stewart: ‘Speech and Saintliness’ (n. 11), p. 24-34.
13 Van Sarah Fielding: The Governess, or little female academy (Londen, 1749), zoals Barbara
Kaltz aantoonde; zie haar ‘La Belle et la Bête - Zur Rezeption der Werke Mme Leprince de
Beaumonts im deutschsprachigen Raum’. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte
13 (1989), p. 281-282.
14 Jeanne Leprince de Beaumont: Magasin des Enfants, ou Dialogues entre une sage gouvernante
et plusieurs de ses élèves de la première distinction. Dans lesquels on fait penser, parler, agir
les jeunes gens suivant le génie, le tempérament, et les inclinations d'un chacun. On y représente
les défauts de leur âge, et l'on y montre de quelle manière on peut les en corriger: on s'applique
autant à leur former le coeur, qu'à leur éclairer l'esprit. On y donne un Abrégé de l'Histoire sacrée,
de la Fable, de la Géographie etc., le tout rempli de Réflexions utiles, et de Contes moraux pour
les amuser agréablement; et écrit d'un style simple et proportionné à la tendresse de leurs
années. Londen, 1756. De hier gebruikte editie is: Parijs, 1789 (exemplaar UBL 270 G 1).
15 Ook Janssens-Knorsch wijst op het verschil in toon tussen het ‘Avertissement’ en de dialogen.
Zie Janssens-Knorsch: ‘“Virtuous hearts and critical minds”’ (n.7), p. 12.
16 Van de Franse versie verschenen in Nederland in ieder geval edities in de jaren: 1760, 1773,
1777, 1789, 1798, 1810.
17 Magazyn der kinderen, of zamenspraaken tusschen eene wyze gouvernante en verscheidene
van haare leerlingen van het eerste fatsoen. In welke men de jonge Lieden doet denken, spreken
en zich gedragen elk naar haaren [!] aart; getemperdheid en neigingen; De Gebreken der Jeugd
en derzelver verbetering aangetoond worden. Benevens een kort Begrip van de gewyde en
ongewyde Historie, met leerzaame vertellingen, om te dienen tot een aangenaam tydverdryf,
geschikt naar de tederheid haa-rer [!] jaaren. Leiden, 1757; hier geciteerd naar de tweede druk
uit 1761. Evenmin als de Franse uitgave heeft de Nederlandse de vorm van een tijdschrift, in
tegenstelling tot wat Marjoke Rietveld-van Wingerden stelt; zie haar Jeugdtijdschriften in
Nederland en Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie. Leiden, 1995, p. 17.
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18 Van deze edities zijn exemplaren aangetroffen; gezien ook het succes in andere landen lijkt het
niet onmogelijk dat er nog andere herdrukken zullen worden gevonden. Bovendien is het in de
19e eeuw nogmaals bewerkt, en tevens van een nieuw voorwoord voorzien, door Anna Barbara
van Meerten-Schilperoort (eerste uitgave 1819, herdrukt in 1828 en 1840). Zie voor een
vergelijking tussen fragmenten van de twee vertalingen Janssens-Knorsch: ‘“Virtuous hearts
and critical minds”’ (n. 7), p. 8-14. Deze auteur schrijft de eerste vertaling abusievelijk toe aan
Otto van Thol, die er de uitgever van was.
19 Uiteraard is hier de spectatoriale traditie niet vreemd aan.
20 En wel zonder dat het hele voorwoord is ingekort. Het gebeurt bijvoorbeeld in de edities: Parijs,
Ganery, ca. 1789; Maastricht, Th. Nypels, 1810; Metz, C. Lamort, 1821; Parijs, Locard-Davi-Darne,
1823; Brussel, De Mat, 1824. In andere edities wordt het voorwoord helemaal weggelaten,
bijvoorbeeld: Berlijn, De Sander, 1815 en Limoges, Martial Ardant et fils, 1835. In die tijd worden
er ook in Frankrijk bewerkingen gepubliceerd, waaraan de auteur, evenals Van
Meerten-Schilperoort dat doet, een eigen voorwoord meegeeft.
21 Ook Betje Wolff komt later enigszins terug - althans voor vrouwen die moeder zijn - op haar
wens om vrouwen wiskundigen te maken; zelfs dichteres mag dan een moeder niet meer zijn:
in haar Proeve over de opvoeding uit 1779 wil zij ‘niet dat gy Sterrekundige, Meetkundige,
Overnatuurkundige Vrouwen, zelf niet dat gy Vaerzenmaaksters wordt’ (Betje Wolff, Proeve
over de opvoeding. Inl. door H.C. de Wolf. Meppel, 1977, p. 64).
22 Buijnster: Wolff & Deken (n. 3), p. 59.
23 Waarvan zal moeten worden nagegaan, wie hem eventueel nog meer had.
24 Het komt niet voor in het WNT. Of Vieu-Kuik gelijk heeft met haar interpretatie van het suffix als
ironisch, lijkt in het licht van de hier gemaakte vergelijking twijfelachtig. Vgl. H.J. Vieu-Kuik: Het
gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der
18e eeuw. Arnhem, 1957, dl. II, p. 146.
25 Zie hierover Valérie Brunetière: ‘La féminisation des noms de métier’. In: Lunes. Réalités,
parcours, représentations de femmes 2 (1998) p. 65-74.
26 Bijvoorbeeld: Den Haag, Pierre Gosse junior, 1760; Den Haag, Pierre Gosse junior, 1773; Lyon,
Pierre Bruys en Ponthus, 1777; Leiden, Luzac, 1798; Lille, Veuve Dumortier, 1810; Maastricht,
Th. Nypels, 1810; Brussel, De Mat, 1824.
27 ‘Plusieurs transpositions lexicales de philosophe furent pratiquées depuis le XVIe siècle afin de
donner au mot un féminin (quelquefois assumé par femme philosophe, 1798); on dit aujourd'hui
[= 1994] une philosophe’, volgens de Dictionnaire historique de la langue française (Alain Rey,
Parijs, 1994). De Larousse du XIXe siècle geeft ook al ‘philosophe (substantif féminin)’, maar
illustreert dat, zonder verder commentaar, met een citaat van Molière: ‘C'est une philosophe
enfin; je n'en dis rien’. Deze uitspraak is afkomstig uit Les Femmes savantes (1672). Chrysale
zegt dit tegen zijn vrouw over hun oudste dochter Armande. Deze had in de eerste scène van
het stuk verklaard dat ze niet wilde trouwen, en haar zuster Henriette aangeraden: ‘Mariez-vous,
ma soeur, à la philosophie,/ Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, / Et donne à
la raison l'empire souverain’ (v. 44-46). In het hele stuk worden Armande en haar moeder
opgevoerd als ridicule personages.
28 Wolff gebruikt ook ‘Philosophe’, toegepast op Christina Leonora de Neufville, in haar lofdicht op
Anna van der Horst, in Eenzame nachtgedachten over den slaap en den dood. Hoorn, 1765, p.
71. Vieu-Kuik geeft geen uitsluitsel over de vraag of het op zijn Frans gespelde woord hier
mannelijk of vrouwelijk bedoeld zal zijn; vgl. Vieu-Kuik: Het gebruik van Franse woorden (n. 24),
p. 143-147.
29 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen: Oeuvres complètes. Ed. Jean-Daniel Candaux
e.a..Amsterdam, dl. I p. 258 (brief van 15 augustus 1764 aan Constant d'Hermenches) en dl. VI
p. 537 (brief van 24 juni 1803 aan Isabelle Morel-de Gélieu).
30 Het is vermeld als cat. nr. 952 van deze Catalogus eener uitmuntende verzameling [...] boeken
[...] byeenverzameld door Mejuffrouwen Elizabeth Wolf [sic] geboren Bekker en Agatha Deken
[..]; zie hierover Ria Dijkstra-van Bakelen: ‘De veilingcatalogus van maart 1789 op naam van
Betje Wolff en Aagje Deken’: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 34-35 (1977), p.
126.
31 In het opdrachtgedicht aan hem, in Bespiegelingen over het Genoegen. Hoorn, 1763, blad 2vo.
Betje Wolff heeft ook De Staat der Rechtheid aan Van der Mieden opgedragen. Mr. Adriaan van
der Mieden, president van het Hof van Holland, overleed in 1764; in de Staat der Rechtheid
publiceerde Wolff een gedicht te zijner nagedachtenis (p.141-146). Hij was de vader van Mr.
G.G.G. van der Mieden, voor wiens vrouw Wolff in 1775 haar Beemster-Winter-Buitenleven
schreef.
32 Boekzaal september 1760, p. 296-303.
33 Christina Leonora de Neufville (1713-1781, auteur van Bespiegelingen voorgesteld in dichtmaatige
brieven (1762)), Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789, gevierd auteur van diverse tragedies
en wier Nut der tegenspoeden in 1762 was verschenen) en Anna van der Horst (1735-1785, in
1764 had zij het epos De gevallen van Ruth gepubliceerd).
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34 1647-1733; auteur van de vele malen herdrukte Avis d'une mère à sa fille (1703) en Avis d'une
mère à son fils (1710).
35 1689-1762; beroemd door haar brieven uit Turkije, waarvan Wolff er één, via het Frans, zou
vertalen en publiceren, in 1768 in De Gryzaard.
36 1710-1802; vooral bekend door de tragedie Les Amazones (1749) en de epen Le Paradis
terrestre (1748) en La Colombiade (1756); haar verzameld werk was in 1759 in de Nederlandse
pers besproken.
37 Nouveau magasin français februari 1751, p. 67.
38 Ibidem, april 1751, p. 153.
39 Correspondance littéraire februari 1767, dl. VII. Ed. Tourneux, p. 243; het gaat over de Lettres
de Madame du Montier (1756).
40 Mercure de France november 1756, p. 74.
41 Année Littéraire 1760 dl. V, p. 55 en 56.
42 In een eerdere aflevering van ditzelfde tijdschrift wees ook C. Bake te 's Gravenhage er op dat
Betje Wolff een idee voor een gedicht ontleend had aan ‘het geestige boek van E. Laboulaye,
Paris en Amérique’; vgl. TNTL 35 (1916), p. 238.
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Boekbeoordelingen
Etymologisch dialectwoordenboek / A.A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum,
1996. - XXVII, 269 p.; 23 cm
ISBN 90-232-2967-3 Prijs: ƒ 65, Wie regelmatig in Yakov Malkiel, Etymological Dictionaries. A Tentative Typology
(1976) bladert, zal zich verwonderen over de grote variëteit aan etymologische
woordenboeken die in de loop van de laatste honderdvijftig jaar zijn verschenen.
Tot voor kort stak het Nederlandse aanbod hierbij schril af. We hadden de grote
drie: J. Vercoullie, Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
(1925), J. Franck - N. van Wijk - C. van Haeringen, Etymologisch Woordenboek der
Nederlandsche Taal (1912-1936) en J. de Vries, Nederlands etymologisch
woordenboek (1972), hier en daar wat studies en enige populaire werkjes. Voor de
smalle beurs bestond er een derivaat van De Vries (1972) dat door Tummers en
later De Tollenaere werd voortgezet. Zoals uit bovengegeven jaartallen blijkt, lag
het etymologisch werk jarenlang stil, wat ongetwijfeld samenhing met de tanende
belangstelling voor de historische taalkunde aan de universiteiten. Nauwelijks was
de historisch taalkunde uit de universitaire curricula in België en Nederland verdreven
of de tegenreactie kwam in de vorm van een overvloed aan etymologische
woordenboeken en etymologische studies en in een variëteit die voor het
Nederlandse taalgebied ongekend is. Het is daarom van belang even bij de positie
van de etymologie in het Nederlandse taalgebied stil te staan, om zo Weijnens boek
daarin een plaats te kunnen geven.
Op het einde van de jaren tachtig zagen uitgevers sinds lange tijd weer brood in
etymologische woordenboeken. Brill reageerde positief op een verzoek van de
Kiliaan-stichting om een redactie te formeren die op basis van De Vries een nieuw
product zou maken. Door gebrek aan subsidies loopt dit project echter trager dan
verwacht. Van Dale kwam in 1989 met P.A.F. van Veen, Etymologisch Woordenboek,
maar dit werd door de vakgenoten niet erg enthousiast ontvangen (hoewel het
commercieel een succes was). Het waren de eerste indicaties voor een kerend
etymologisch tij: er werd weer over etymologie nagedacht. Op 12 en 13 juni 1989
werd in Amsterdam een internationale conferentie over de etymologische
woordenboeken van de West-Germaanse talen gehouden, waarin ook de situatie
van het Nederlands werd geanalyseerd en bekritiseerd. In 1990 verscheen in de
reeks Aan het woord de bundel 100 jaar etymologisch woordenboek van het
Nederlands, waarin nog meer kritische noten werden gekraakt. De etymologie was
weer helemaal terug.
Een inventarisatie van de lacunes in het etymologisch werk met betrekking tot
het Nederlands bracht naar voren dat de Nederlandse grote drie toch voornamelijk
gebaseerd waren op Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
(Franck) en Skeat, Concise Etymological Dictionary of the English Lanuage
(Vercoullie), terwijl De Vries enerzijds voortborduurt op beide voorgangers, anderzijds
zich enigszins vergalloppeert door al te consequent sommige theorieën van Jost
Trier toe te passen. De Germaanse erfwoordenschat is goed beschreven, maar het
typisch Nederlandse blijft wat onderbelicht. Ik maak hier een uitzondering voor
Vercoullie die - zeer beknopt - heeft gepoogd veel typisch (Zuid-) Nederlandse
woorden etymologisch te duiden.
Toch kan in alle gevallen worden vastgesteld dat de vlag van de titel de lading
niet dekte: Etymologisch woordenboek van het Nederlands of Nederlands
etymologisch woordenboek geeft meer aan dan de inhoud in feite is: een
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etymologisch woordenboek van slechts een klein gedeelte van de moderne
Nederlandse standaardtaal. De historische woordenschat noch de dialectwoorden
(regionale varianten) kwamen aan bod. Meer categorieën waren overigens
uitgesloten zoals de persoons- en familienamen, maar deze werden door de
vakspecialisten in zelfstandige werken behandeld. Men denke aan J. van der Schaar,
Woordenboek van Voornamen (1964) en recentelijk nog F. Debrabandere, Verklarend
woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (1993). Ook de
etymologieën van onze plaatsnamen - onder andere M. Gysseling, Toponymisch
woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland
(vóór 1226) (1960), G. van Berkel/K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen.
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De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen (1995), in feite de tweede druk,
met alleen Noord-Nederlandse plaatsnamen - werden in een eigen circuit onderzocht.
Een tussenpositie werd in meer dan één opzicht ingenomen door de leenwoorden,
die wel in de etymologische woordenboeken opgenomen werden - voor zover er
literatuur over was -, maar die verder niet systematisch werden onderzocht. Inmiddels
kunnen we onder andere beschikken over M. Philippa, Koffie, kaffer en katoen.
Arabische leenwoorden in het Nederlands (1989), N. van der Sijs, Leenwoordenboek.
De invloed van andere talen op het Nederlands (1996) en voor de geoniemen en
eponiemen over E. Sanders, Eponiemenwoordenboek. Woorden die teruggaan op
historische personen (1990) en Geoniemenwoordenboek. Woorden die zijn afgeleid
van plaatsnamen (1995). Opvallend is daarbij dat deze werken door de aard van
de categorie niet het klassieke étymologie-origine-model hebben, maar een duidelijke
woordgeschiedenis, waarbij blijkt dat een etymologisch woordenboek niet alles in
abstracte formules hoeft te vangen, maar ook leesbare en genietbare lectuur kan
vormen.
Los van deze specifieke categorieën ontbraken evenwel nog twee essentiële
elementen zoals hiervoor is vastgesteld: de diachrone en de diatopische, de
historische woordenschat en de dialectwoordenschat. Deze op één na laatste lacune
wordt nu gedicht door Weijnens woordenboek. Het belang hiervan kan moeilijk
overschat worden. Voor het eerst sinds het verschijnen van het etymologisch
woordenboek als genre heeft een taalkundige van naam zich gewaagd aan een
etymologisch woordenboek op een der beide achterstandsgebieden. Ruim zestig
jaar ervaring op vrijwel alle voor dit werk relevante gebieden: de dialectologie van
het Nederlands (Weijnen, Nederlandse dialectkunde), de interlinguale dialectologie
(Alinei, Weijnen e.a., Atlas Linguarum Europae), historische grammatica van het
Nederlands, de leenwoorden (Weijnen, Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch
beschouwd) en zijn leeropdracht aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen maken
Weijnen tot de ideale auteur voor deze onderneming. Dat de bijna negentigjarige
zijn verzameling dialectwoord-etymologieën niet in zijn fichebakken of kaartsystemen
heeft laten staan, maar ze aan de jongere generatie presenteert als een stimulans
om ook dit deel van de etymologie van het Nederlands verder uit te werken stemt
tot dankbaarheid.
Het boek zelf omvat een ‘Inleiding’ (p. vii-xi), een ‘lijst van taalkundige termen’ (p.
xii-xvi), een ‘lijst van gebruikte afkortingen’ (p. xvii-xix), twee literatuurlijsten
(uitgebreide titels p. xx-xxiii en afgekorte titels p. xxiv-xxv) en wat kleinere
aanwijzingen bij het gebruik (p. xxvi en p. xxvii). Vervolgens komt de hoofdmoot,
het glossarium, p. 1-250 en tenslotte een ‘Register van niet als eerste trefwoord
opgenomen Nederlandse dialectwoorden’ (p. 251-269).
Weijnen stelt in regel 1 van zijn inleiding: ‘Het etymologisch dialectwoordenboek
[verder: EDW, wjjp] bedoelt ook voor de niet-vakgeleerde die belangstelling heeft
voor een Nederlands dialect de etymologische verbanden van dialectwoorden te
verduidelijken’. Vanaf het begin van de verschijning van onze etymologische
woordenboeken blijken de auteurs ze nadrukkelijk ook te bestemmen voor de
niet-vakgenoten, maar behalve het gebrek aan kennis van de historische grammatica
en het onvermogen om de relevantie van de aangehaalde vormen uit de verwante
talen juist te taxeren vormt tenslotte ook het terminologische apparaat een probleem;
al in 1898 verwijt Vercoullie Franck dat deze zegt zich ‘tot den beschaafden man’
te richten, maar dat hij alleen ‘voor den vakman’ begrijpelijk is. Hij zou er nog steeds
- terecht - op kunnen wijzen dat het voor ‘den beschaafden man’, respectievelijk de
niet-vakgenoot toch uiterst moeilijk zal zijn om het verband tussen de verwante
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vormen Ndl. kennen en Russ. znatj en Ndl. honderd en Russ. sto (Inleiding p. ix),
ondanks de uitleg ter plaatse, correct in te schatten.
Deze inleiding bevat allereerst een beknopt overzicht van een aantal overwegingen
met betrekking tot de essentialia die bij de historische-vergelijkende taalkunde een
rol spelen, zoals verwantschap, (relatieve) chronologie, wijze van noteren, status
van ter vergelijking aangehaalde vormen, het probleem van de identiciteit naast
ontlening. Dit betreft het étymologie-origine-aspect van het woordenboek. Daarnaast
komt een aantal overwegingen aan de orde uit de dialectologie en de taal-interne
vergelijking. Dit betreft de étymologie-histoire-du-mot. Tenslotte worden de
overwegingen gegeven die tot de keuze van de op te nemen woorden, de spelling
en de inrichting van de artikelen hebben geleid. Hiermee zijn, en precies in die
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volgorde, de in de titel van het boek opgenomen termen ‘etymologisch’ en ‘dialect’
en ‘woor-denboek’ gepreciseerd.
Toch is de Inleiding met haar vijf pagina's veel te beknopt voor de kring van lezers
buiten de inner circle van historisch-taalkundig geschoolden. Natuurlijk, er zullen
voldoende interessante etymologieën overblijven waar geen Indo-europees aan te
pas komt en waar de woordgeschiedenis zich afspeelt binnen de algemeen bekende
talen. Maar, om een voorbeeld te geven, het blijft toch moeilijk te begrijpen waarom
woorden wèl als identiek worden beschouwd (p. ix, punt 5:) als er in de ene taal
‘wel presensvormende suffixen [niet: suffien p. ix] en infixen aanwezig zijn en in
andere niet’, terwijl (ib. 4e alinea:) woorden die wel een gemeenschappelijke
component hebben, maar niet op eenzelfde woord teruggaan niet identiek worden
genoemd. Voorbeeld van de eerste groep met wel identieke woorden: Gri. keiro ‘ik
snijd’, Ndl. scheren (< *(s)ker-jo- resp. *sker-), en van de tweede groep met
niet-identieke woorden: Ndl. hebben, Du. haben (< *hab-ja- resp. *hab-e).
Bijzonder nuttig bij het gebruik van dit boek is de bijgevoegde ‘Lijst van taalkundige
termen’. In combinatie met de ‘Inleiding’ komt deze de geïnteresseerde leek een
heel eind tegemoet. De definities zijn kort en waar mogelijk met een voorbeeld
verduidelijkt. Wat minder vond ik de omschrijvingen bij aoristus ‘Griekse
werkwoordscategorie waaruit niets blijkt omtrent het tijdstip van de handeling’ en
bij P-volk ‘Spreker van de P-taal...’. (‘De gezamenlijke sprekers van...?). Bij
Epenthese, tenslotte, ben ik niet gelukkig met het aangehaalde voorbeeld arend:
ik blijf van mening dat de slot-d van arend niet epenthetisch is, maar deel uitmaakt
van de afleidingssyllabe -end-.
Over het woordenboekgedeelte zijn een paar algemene opmerkingen op hun
plaats. Het heeft immers weinig zin een kritische beschouwing te geven van alle
individuele lemmata en etymologieën: ze zijn verzameld en geredigeerd op basis
van dialectmonografieën, artikelen, etymologische woordenboeken en dergelijke
en men kan zich verbazen, verwonderen, de wenkbrauwen fronsen, een Aha-erlebnis
ondergaan of vol bewondering stilstaan bij een doordachte en intelligente presentatie.
Maar de belangrijkste winst blijft, dat zoveel dialect-etymologieën nu bij elkaar staan
als dat gedeelte van de Nederlandse woordenschat dat tot nu toe ‘op praktische
gronden’ uit de etymologische woordenboeken werd geweerd, omdat ze niet tot de
standaardtaal behoorden. De auteur heeft ze zorgvuldig gezeefd en zich daarbij tot
de (min of meer) zekere verklaringen beperkt. Niet elke slag die ooit eens naar de
verklaring van een woord is geslagen staat er dus in; de auteur is zeer kritisch
geweest. Bij de etymologie van enkele woorden rijzen natuurlijk wel eens vragen,
zo bijvoorbeeld s.v. twint: waarom is de -t paragogisch en waarom is dit woord geen
samentrekking uit te wilen dat; waarom wordt bij utigen ‘plechtig met een maaltijd
begraven’ geen melding gemaakt van Mnl. uten ‘plechtig begraven, de uitvaartdienst
verzorgen van’; waarom zou laerme via via uit It. allarme ‘naar het wapen’ uit Lat.
ad ‘naar’ en armum ‘wapen’ komen en niet, bijvoorbeeld uit ad illa arma? Waar komt
anders die -l- vandaan? Is het bij zeeg I niet beter Obulg. sĕkǫ te vertalen met ‘ik
hak’ dan met de inf. ‘hakken’ (= Obulg. sĕ ti). De detailkritiek zal heus wel volgen
als de wetenschap zich verder in dit EDW verdiept. Hoofdzaak, nogmaals, is dat
het boek een onmisbare aanvulling vormt op de bestaande etymologische
woordenboeken.
Uit het EDW blijkt dat niet alle delen van ons taalgebied in gelijke mate een
culturele uitwisseling hebben met de buren van over de grens. Het aantal
leenwoorden uit het Frans is groter in de dialecten die aan de Franse dialecten
grenzen (frioen, menik, palete); het aantal overeenkomsten met het Duits is groter
in de dialecten die aan het Duits grenzen (dreen, euver, ovenop). De dialecten
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kunnen bemiddelen bij de opname van de betreffende woorden in de algemene
taal; ze kunnen ook de laatste sporen van een verdwijnende toestand documenteren.
Aan de andere kant leven in de dialecten woorden voort, die in de algemene taal
verloren zijn gegaan. In zoverre leveren ze een bijdrage aan de etymologische
ontsluiting van de woordenschat van dat andere verwaarloosde deel van de
etymologie van het Nederlands: de historische woordenschat. Mnl. saen ‘spoedig’
blijkt voort te leven in Vlaams zaan. Gotisch undaurni-, Mnl. tonderen ‘'s middags’
in Astens, Limburgs ontere ‘(middag)dutje’, vgl. ook Maaseiks tondere ‘'s middags’
(dit woord is niet in het EDW opgenomen).
Nu we beschikken over dit EDW, waarvan een sterke impuls uitgaat om de
regionale
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woordenschat nog eens kritisch te bekijken, lemmata aan te vullen en etymologieën
bij te punten, is er tevens een verband gelegd met de historische woordenschat,
namelijk in die gevallen waarin de alleen nog in de dialecten voorkomende woorden
rechtstreeks in verband konden worden gebracht met Middelnederlandse en daardoor
vaak met verdere Germaanse verwanten. In die zin is het EDW een belangrijke
bijdrage aan de studie van zowel de dialectwoordenschat als van de historische
woordenschat. Het ligt voor de hand nu ook omgekeerd een onderneming in het
leven te roepen die een etymologisch woordenboek van de Oud- en
Middelnederlandse woorden samenstelt, die de moderne tijd en/of de moderne
standaardtaal niet hebben gehaald. Ook dan zal, omgekeerd, het belang hiervan
voor de dialectwoordenschat duidelijk worden.
Voor de gebruiker en in het bijzonder ook voor de leek zijn een aantal positieve
zaken met betrekking tot de inrichting van dit woordenboek te melden. Ik denk aan
de beknopte, heldere weergave van de relevante taalkundige feiten in de
afzonderlijke artikelen, het systeem van de verwijzingen door middel van de
opgaande pijl, de uitvoerige en consequent toegevoegde literatuurverwijzing bij elk
lemma en, natuurlijk, vooral het zeer handige register van niet als trefwoord
opgenomen dialectwoorden.
Wat ik mis, ondanks de reeds aanwezige bijlagen en toelichtingen, is een overzicht
van de klankwaarde van de gebruikte tekens. Ook hier denk ik weer aan de belangen
van de ‘gewone’ lezer.
Het blijft een hachelijke onderneming om een etymologisch woordenboek te doen
drukken. De talloze vreemde symbolen en diakritische tekens zijn een crime voor
zowel auteur als uitgever. Het probleem speelt in de moderne schrijvende pers:
kranten schrijven de naam van de Servische president als Milosevic en die van de
Istanboelse wijk en voetbalclub als Besiktas, waar ze Milosjewitj, resp. Besjiktasj
bedoelen. Kranten beschikken òf niet over de juiste tekens òf weten niet dat er
eigenlijk een ander teken hoort te staan. De uitspraak past zich moeiteloos aan het
verkeerde woordbeeld aan; je hoort zelfs al Beziktas. Overigens heeft dat niet altijd
met verkeerde transscriptie te maken. Heel wat woorden die van oorsprong sj
hadden, hebben nu in het Nederlands s of z: vgl. mars (< Fra. marche of Du. Marsch)
of de volkse uitspraak does (douche).
Het vervelende van die bijzondere tekens is dat er verschillende manieren zijn
om het euvel te verhelpen: het goede teken (maar dat geeft niet altijd indicatie over
de uitspraak), een benaderende weergave, desnoods met meer grafemen, of, wat
in de pers maar al te vaak gebeurt, alle diacritica weglaten.
Nog ingewikkelder wordt het in een etymologisch woordenboek waar woorden
uit allerlei talen bijeengezet zijn die een traditionele notatie hebben voor hun fonemen.
Had De Vries in het NEW nog grootmoedig afgezien van het plaatsen van diacritica,
waardoor een groot aantal etymologieën, vooral die met veel buiten-Germaans
vergelijkingsmateriaal, minder bruikbaar is, in de jongere etymologische
woordenboeken wordt er zorgvuldiger mee omgesprongen. Zo ook Weijnen, die
zeer nauwgezet de accenten op de Litouwse woorden plaatst en diacritica op
Slavische en Oudindische woorden nauwkeurig heeft nagelopen. Maar hoe
nauwkeurig ook, er blijven wat probleempjes. Ook in het EDW treffen we nog af en
toe de drie manieren aan, te weten 1. het officiële teken: Russ. evatj ‘kauwen’ (s.v.
kouw II), 2. de benaderende omschrijving: Russ. zjena ‘vrouw’ (s.v. kween), zjitj
‘leven’, (s.v. kwekwe) of 3. het weglaten: Russ. zaba ‘pad’ (s.v. kweb), waar in alle
gevallen het teken < > zou moeten staan. De auteur moet ook hier kiezen voor de
wetenschappelijke notatie of de educatieve, met weergave van de benaderde
klankwaarde in het Nederlands. Ik vrees dat Weijnen er niet aan zal ontkomen om

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

voor de wetenschappelijke variant te kiezen, maar lastig blijft het voor de gewone
gebruiker wel. Weet deze, bijvoorbeeld, dat de < > in Slavische en Baltische woorden
en de <ś> in Oudindische (Sanskrit) woorden dezelfde klank vertegenwoordigen?
Het is mogelijk dat een lijst van tekens met de corresponderende klankwaarde
een oplossing biedt. Overigens gaat er ook wel eens ‘gewoon’ wat mis met
ongebruikelijke tekens, zo s.v. kuve, waar in plaats van Lat. cūpa een vorm c pa
staat.
Het EDW is een belangrijke stap naar de completering van ons beeld van de
historie van onze woordenschat. Wetenschappelijk gezien was er geen enkel excuus
deze woorden tot nu toe uit te sluiten, niet van het onderzoek en nog minder van
de presentatie ervan in de ety-
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mologische woordenboeken van de Nederlandse taal, waarin het begrip ‘Nederlands’,
als gezegd, wel erg beperkt blijkt te zijn opgevat. De bekende ‘praktische redenen’
zijn met de publicatie van het EDW achterhaald. Hiermee heeft Weijnen baanbrekend
werk verricht en een nieuwe impuls gegeven aan het etymologisch onderzoek. Zo
zijn we weer een stap dichter bij het ideale etymologische woordenboek: mét de
dialectwoorden en mét de historische woordenschat, een equivalent van het
Franzözisches etymologisches Wöterbuch voor het Nederlands.
W.J.J. Pijnenburg

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: ƒ 55, Met zijn onderzoek naar de literatuur van de Windesheimse koorvrouwen betreedt
Wybren Scheepsma een voor de neerlandistiek betrekkelijk onontgonnen terrein.
De koorvrouwen maken deel uit van een grote groep vrouwen die onder invloed
van het religieuze reveil van de Moderne Devotie hun leven aan God wijdde. Eind
veertiende eeuw waren groepen vrouwen als semi-religieuzen gaan samenwonen
en in de vijftiende eeuw zette de verkloosterlijking van de beweging door. De bloei
van religieus leven maakte deel uit van de steeds weerkerende golfbeweging van
religieus verval en hervorming in de kerk die ook in de voorafgaande eeuwen te
bespeuren is. Karakteristiek voor de moderne devoten is dat zij bij het hervormen
van hun geestelijk leven teksten gebruikten. Het beeld dat de koorvrouwen literair
voornamelijk receptief waren, moet dankzij Scheepsma's onderzoek herzien worden:
de devote vrouwen hebben in hun religieuze gedrevenheid herhaaldelijk de pen ter
hand genomen. De studie draait om de literaire activiteiten in de dertien
vrouwenkloosters die aansluiting vonden bij het kapittel van Windesheim. Waarom
schreven deze vrouwen en welk doel wilden zij met hun literaire producten bereiken?
Dat zijn de twee hoofdvragen die in hoofdstuk een geformuleerd worden.
Ik vat de verdere inhoud van het boek kort samen. Hoofdstuk twee geeft een
beschrijving van de bewoners van het klooster, de functies die zij vervulden, de
intredingsprocedure, het onderwijs en de tijdsbesteding. Van de gezamenlijke
oefeningen (hoofdstuk drie) was het bidden en zingen van het goddelijk officie het
belangrijkst. De vrouwen hielden wekelijks schuldkapittel en luisterden naar
vermanende toespraken, collaties genaamd. Daarnaast verrichtten ze handenarbeid
en waren er recreatieve uren. De constituties schrijven niet voor wat de monialen
moesten lezen (hoofdstuk vier). Er was weinig leestijd in hun dagprogramma
gereserveerd. Sommigen van hen hielden een rapiarium (een privé-verzameling
teksten en goede punten voor meditatie) bij, maar dat lijkt onder hen minder gewoon
te zijn geweest dan onder mannelijke devoten.
Het geestelijk ideaal werd mede door instructieteksten onderwezen (hoofdstuk
vijf). Salome Sticken, priorin van Diepenveen, schreef de Vivenda formula, een
leefregel voor een nieuwe vrouwengemeenschap in Duitsland. De inwoners van het
Jeruzalem-convent te Utrecht ontvingen drie geestelijke brieven ter instructie in de
oprichtingsfase. Collatietraktaten, redactionele bewerkingen van aantekeningen van
collaties, werden gebruikt als instructieteksten bij de verkloosterlijking. Hoofdstuk
zes is gewijd aan geschiedschrijving bij de koorvrouwen: in Bethanië te Mechelen
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hield men een kroniek bij en in Diepenveen schreven de vrouwen een zusterboek,
een boek met een verzameling viten. De vite is een historiografisch genre dat door
de moderne devoten gecreëerd is. Daarin staat de beschrijving van een individu in
zijn strijd voor een devoot ideaal centraal. De twee geschiedwerken hebben een
verschillende visie op de inrichting van Bethanië door twee Diepenveense zusters:
volgens het Diepenveense zusterboek liep het uit op een mislukking; volgens de
kroniek van Bethanië verliep het bijna rimpelloos.
In hoofdstuk zeven en acht wordt ingezoomd op een aantal auteurs. Jacomijne
Costers
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doet een aanval op de slappe tucht in het klooster Facons (Antwerpen) met een
beangstigend visioen waarin ze de hel, het vagevuur en het aards paradijs bezoekt.
Haar vriendin, Mechtild van Rivieren, tekende gesprekken met haar bruidegom
Christus op. Het auteurschap van Van Rivieren is door het onderzoek van
Scheepsma voor het eerst aan het licht gekomen. Wel bekend was het werk van
Alijt Bake uit het klooster Galilea te Gent. Zij kwam in verzet tegen de uitwendige,
ascetische kloostertucht die door de Diepenveense Hille Sonderlants werd geleerd.
Bake beleeft zelf een inwendige, mystieke spiritualiteit. Als zij na de dood van Hille
tot priorin gekozen wordt, schrijft zij verschillende teksten om haar mede-zusters
haar mystieke leer te onderwijzen. Het kapittel van Windesheim heeft bezwaar tegen
haar handelwijze en in 1455 wordt Bake verbannen naar Antwerpen, waar zij in
datzelfde jaar sterft.
De Windesheimse koorvrouwen namen de pen ter hand uit een drang om te
hervormen, is de conclusie in hoofdstuk negen. Hun teksten worden als
hervormingsliteratuur gekarakteriseerd. Ze schreven op eigen initiatief, zonder de
betrokkenheid van biechtvaders, die de vrouwen in het Rijnland ondervonden lijken
te hebben. Twee krachten streden daarbij volgens Scheepsma om de voorrang: de
mystieke cultuur, gebaseerd op eigen, innerlijke ervaringen, en de kloostercultuur,
gericht op een geregeld gemeenschapsleven. Bij een voortschrijdende
institutionalisering kreeg dat gemeenschapsideaal alle nadruk.
Aanvullende informatie is te vinden in twee bijlagen. De eerste bijlage geeft een
geschiedenis van de dertien Windesheimse vrouwenkloosters en de daar
geproduceerde literatuur, gebaseerd op het Monasticon Windeshemense. In de
tweede bijlage zijn gegevens over de handschriften, de tekstedities en de secundaire
literatuur over de besproken teksten te vinden. Een uitgebreide bibliografie en drie
registers completeren het boek.
Op twee uitzonderingen na wordt de volledige literatuur van de Windesheimse
koorvrouwen gekarakteriseerd als hervormings- of reformliteratuur. Het ontbreken
van een definiëring van deze term heb ik als een gemis ervaren. Achter die
aanduiding blijkt een breed scala van ontstaanssituaties schuil te gaan, namelijk
wanneer men probeerde een verslapte kloostertucht van buitenaf (Bethanië) of van
binnenuit (Costers) te verbeteren maar ook wanneer men schriftelijke ondersteuning
gaf in de opbouwfase van een klooster (Jeruzalem) of gemeenschap (Vivenda
formula). Dit gebruik sluit aan bij de dubbele betekenis die het woord reformare
onder moderne devoten had. Het betekende zowel verbeteren van een minder
1
goede toestand als het opbouwen en inrichten van een nieuw klooster. De literaire
categorie wordt echter breder toegepast, bijvoorbeeld op teksten die strijdig zijn met
het ideaal van het Windesheims kapittel (Bake). Ook de persoonlijk getinte
correspondentie tussen zusters uit Bruneppe en Mariënberg wordt kennelijk tot de
hervormingsliteratuur gerekend. Dat deze term zonder duidelijke afbakening niet
goed bruikbaar is, wordt duidelijk uit soms tegenstrijdige mededelingen. Enerzijds
wordt het zusterboek van Diepenveen als hervormingstekst gekarakteriseerd, primair
geschreven voor de zusters van Diepenveen (p. 125). Anderzijds wordt opgemerkt
dat deze nonnen ‘geen directe behoefte hadden aan de reformteksten [...].’ (p. 305,
noot 81).
De vroegste verhalen van het Diepenveense zusterboek werden tussen 1450 en
1460 - na een mondelinge overlevering van zo'n vijftig jaar - opgetekend, zodat het
zusterboek ‘vooral de neerslag van een verteltraditie’ vormt (p. 126). De verhalen
van de voorbeeldig geachte, overleden zusters zijn gestructureerd als heiligenlevens
en bevatten allerlei hagiografische motieven (p. 127). Ze hebben primair een
stichtende bedoeling. Dit inzicht stelt de lezer volgens Scheepsma in staat de
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historische gegevens beter op waarde te schatten (p. 134). Maar welke waarde kan
aan de viten toegekend worden? Hoewel in de inleiding wordt opgemerkt dat de
bronnen met enige terughoudendheid geïnterpreteerd moeten worden omdat
objectieve weergave van de werkelijkheid niet het eerste doel was (p. 34), is daarvan
ten opzichte van het zusterboek bijna niets te merken. Bijna zonder enige reserve
worden verhalen uit het zusterboek als illustratie van de daadwerkelijke gang van
zaken gebruikt. Mogen gegevens uit het zusterboek wel zo gebruikt worden?
Scheepsma neemt de beeldvorming van het zusterboek over Diepenveen
grotendeels over, blijkens uitdrukkingen als ‘Diepenveen, dat een hoog geestelijk
peil haalde’ (p. 217) en de adjectieven waarmee Sticken (befaamd, imposant) en
Brinckerinck (gedreven, bevlogen, befaamd) gesierd worden. Een enkele keer brengt
hij de discrepantie tussen ideaal en werke-
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lijkheid ter sprake. Katharina van Naaldwijk moest bijvoorbeeld bij haar inkleding
wel afstand doen van haar sociale status, maar in de praktijk lijkt haar afkomst haar
toch wel voorrechten verleend te hebben (p. 85). W.J. Kühler heeft er al in 1908 op
gewezen dat de armoede in het zusterboek groter wordt voorgesteld dan zij in
werkelijkheid geweest is. Uit de archieven blijkt namelijk dat Diepenveen een schatrijk
2
klooster was. Ook de nauwkeurigheid ten aanzien van feiten laat nogal eens te
wensen over. Het verschil in berichtgeving tussen het zusterboek en de kroniek van
Bethanië over de kloosterhervorming in Mechelen maakt duidelijk dat er in bronnen
als deze geen sprake is van een ongekleurde weergave van de werkelijkheid. Het
is een normaal hagiografisch principe dat ook de deugdbeoefening voorbeeldiger
wordt voorgesteld dan zij was. Dat komt de beoogde stichtende functie ten goede.
Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat ook de periode van
mondelinge overlevering invloed op vorm en inhoud van de oudste viten heeft
uitgeoefend. Alles wijst erop dat de gegevens uit het zusterboek om een zorgvuldige
interpretatie vragen en niet als simpele feiten gebruikt kunnen worden. Ik vraag me
daarbij af of Diepenveen werkelijk geen behoefte aan reformteksten had. Het ligt
voor de hand dat niet alleen angst voor de vergetelheid maar ook een verslapte
kloostertucht de behoefte aan optekening van ideale voorbeelden opriep.
De grote ambitie van de schrijver, namelijk een bespreking van de volledige
literatuur van de koorvrouwen, leidt onvermijdelijk tot een aantal onnauwkeurigheden.
De volgende vielen mij op. Van het Sint-Agnesklooster te Maaseik tellen de
geciteerde artikelen samen niet vijftig maar zeventig handschriften (p. 79). De laatste
3
publicatie op het terrein komt tot tweeënzeventig stuks. Weiler 1984 is geen editie
van het Horologium maar van de Getijden van eeuwige wijsheid van Suso (p. 271,
noot 87). De indeling in vierentwintig uur van Ruusbroecs Vanden XII beghinen
werd niet door Jacoba van Loon aangebracht, maar is de normale indeling van de
tekst (p. 95). Suster Bertken heeft 57 jaar in haar kluisje aan de Buurkerk gezeten
en niet 42 jaar (p. 228). Van haar is bovendien niet zeker of zij voor haar inkluizing
in het Jeruzalem-convent heeft vertoefd, zoals in de inleiding wordt gesteld (p. 31).
In 1863 heeft W. Moll geopperd dat dat voor de hand zou liggen. Sindsdien zijn er
geen nieuwe argumenten aangedragen voor deze veronderstelling, maar is wel
gaandeweg de twijfel steeds minder benadrukt. Zonder nieuw argument wordt
Bertkens verblijf in Jeruzalem als vaststaand feit gepresenteerd in het Monasticon
Windeshemense, een boek dat Scheepsma als ‘uitgangspunt van deze studie’ heeft
gebruikt (p. 273, noot 106). Overigens ondersteunt de twijfel aan Bertkens verblijf
in Jeruzalem zijn keuze om haar teksten buiten het besproken corpus te houden.
Aan de vier collatieverzamelingen die op p. 116 genoemd worden, kan tenslotte
een vijfde verzameling van vier collaties worden toegevoegd, overgeleverd in een
handschrift van het Franciscaner-klooster te Weert, waarvan één collatie is
4
uitgegeven.
Scheepsma presenteert in zijn boek een overzicht van de teksten van
Windesheimse koorvrouwen maar besteedt nauwelijks aandacht aan tekstonderzoek.
Wat de literaire analyse betreft vormen de teksten een nog vrijwel braakliggend
terrein. Dat Salome Sticken in haar Vivenda formula ‘vrij duidelijk’ stelling neemt
‘tegen een eventueel streven naar mystieke ervaring’ wordt bijvoorbeeld niet duidelijk
uit de gegeven argumentatie en als men de tekst in zijn geheel leest, ziet men geen
bevestiging voor de stelling. Het is de verdienste van Scheepsma dat het terrein in
kaart gebracht is en het ziet er erg aanlokkelijk uit voor nadere kennismaking.
José van Aelst
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Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel / door Karina van
Dalen-Oskam. - Hilversum: Verloren, 1997. - 269 p.: ill.; 24 cm. (Middeleeuwse studies en bronnen, ISSN 0929-9726; 57)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-6550-294-7 Prijs: ƒ 56
Dit boek, dat op 17 juni 1997 aan de Rijksuniversiteit Leiden als proefschrift verdedigd
werd, omvat behalve een inleiding en een besluit drie enigszins herziene, reeds
eerder gepubliceerde artikelen en twee nieuwe bijdragen. Als bijlagen worden een
lijst van geraadpleegde handschriften en oude drukken van de Latijnse bronteksten
gegeven en concordanties van de Rijmbijbel en zijn bronnen: de Historia Scholastica
van Peter Comestor, het Oude Testament met de Apocriefen en de Evangeliën,
uiteraard in de Vulgaat-versie, en De bello Judaico van Flavius Josephus. Een
bibliografie en een register van besproken verzen uit de Rijmbijbel, van besproken
woorden en een algemene index besluiten dit verzorgd uitgegeven boek.
De inleiding omvat een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek naar
de inhoud van de Rijmbijbel, van de editiegeschiedenis en van de studie van
Maerlants taal.
In de eerste studie wordt onderzocht welke namen Maerlant al dan niet
overgenomen heeft uit zijn bronnen en welke hij heeft toegevoegd. Zijn gedrag in
dezen geeft aanwijzingen met betrekking tot de doelstellingen van de dichter, diens
voorkeuren en die van zijn beoogde publiek. Wat een naam krijgt, is immers voor
hem en dat publiek van belang. Zo laat de auteur zien, hoe de dichter, die de
Handelingen der Apostelen uit zijn bron vervangen heeft door het werk van Flavius
Josephus, zijn verkortende bewerking hiervan in het grotere geheel heeft verankerd
door op een aantal plaatsen namen uit het Comestor-deel in te voeren. Bovendien
kan uit de weglating van allerlei namen afgeleid worden dat vrouwen voor Maerlant
vooral noemenswaard waren als zij een functie hadden in de genealogie van Jezus.
Verder heeft Maerlant de Middeleeuws-Latijnse accentregel, die eindklemtoon
voorschrijft in namen als Abel (:wel) en David (:strijt), soepel geïnterpreteerd door
Zacharias te laten rijmen op was; ook heeft hij verbogen Latijnse namen een
Middelnederlandse uitgang gegeven. Ten slotte, hij heeft nieuwtestamentische
personen en geografische namen gemoderniseerd.
In de tweede studie maakt de auteur aannemelijk, dat Maerlant de genealogie
van Jakob tot David, die hij vlak voor de strijd van de laatste met de reus Goliat
geeft, ontleend heeft aan het Compendium Historiae in Genealogia Christi van
Petrus van Poitiers, dat veelal als bijlage aan het werk van Comestor toegevoegd
werd. In de derde studie komt de auteur tot de conclusie dat Maerlant de legende
van de drie koningen, wier overblijfselen via Constantinopel en Milaan in Keulen
terecht gekomen zouden zijn, uit een niet met zekerheid te identificeren bron heeft
overgenomen met het oog op het belang van de laatstgenoemde stad als
bedevaartsoord voor hoge adel en rijke burgerij.
In de vierde studie worden bronverwijzingen in het evangeliedeel van de Rijmbijbel
onderzocht. Uit de veelheid aan gegevens selecteer ik een drietal aspecten. In de
eerste plaats gebruikt Maerlant bij verwijzingen naar de bijbel vooral formules met
het werkwoord lezen, heeft hij buitenbijbelse bronnen op het oog, dan bezigt hij
werkwoorden als horen, kennen en wanen. In de tweede plaats, Maerlant heeft
relatief veel bronverwijzingen toegevoegd bij apocriefe verhalen over de drie koningen
en Johannes de Doper, omdat Keulen respectievelijk Aken bedevaartplaatsen waren
waar deze heiligen vereerd werden. Wel zijn de betrokken verwijzingen
ongespecificeerd, waardoor hij enerzijds de nadruk legt op de betrouwbaarheid van
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zijn relaas, maar anderzijds een slag om de arm houdt. Het is duidelijk, dat Maerlant
ook hier zijn publiek op het oog heeft, dat gezien de weglating van theologisch
gekleurde passages uit zijn bron uit leken en beginnende geestelijken bestaan zal
hebben, dat getuige de vorm van het gepaard rijmende vers vooral de epiek heeft
gewaardeerd; met de vele verwijzingen naar de evangeliën die hij toegevoegd heeft,
zal hij vooral de laatste groep van dienst hebben willen zijn. Verder kunnen
geestelijken er bij hun onderwijs en hun preken gebruik van hebben gemaakt. Ten
derde is er de herkomst van de minstens 88 toegevoegde verwijzingen naar de
evangeliën. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Maerlant zelf al die plaatsen in de Vulgaat
heeft opgezocht, ten eerste omdat hij het werk in vrij korte tijd, 16 à 20 maanden,
heeft geschreven, ten tweede omdat er daarvoor te veel fouten zijn gemaakt. Diverse
mogelijkheden wor-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

365
den te licht bevonden: Latijnse evangeliënharmonieën zoals het Diatesseron van
Tatianus en In Unum ex Quatuor van Zacharias Chrysopolitanus hebben herhaaldelijk
een afwijkende volgorde van de verhalen; de Canones van Eusebius, een
schematisch overzicht van de overeenkomsten tussen de evangeliën, zijn slechts
te raadplegen via de tijdrovende omweg van die evangeliën zelf. Zo komt Van Dalen
tot de hypothese dat het een exemplaar van het werk van Comestor zelf moet zijn
geweest, dat van marginale glossen voorzien was; zulke handschriften zijn inderdaad
bewaard gebleven.
In de vijfde studie, de langste, wordt de rijmtechniek van Maerlant op een welhaast
uitputtende wijze aan de orde gesteld. Wegens de ruimte beperk ik me tot een drietal
aspecten. Om te beginnen, ongemeen boeiend is de paragraaf waarin de relatie
tussen rijm en accent de aandacht krijgt. Als uitgangspunt stelt de auteur vast, dat
de laatste beklemtoonde volle vocaal rijmt. Hieruit kan worden afgeleid dat vreemde
namen onder een regel vallen die in de eerste studie besproken is, namelijk dat
deze eindaccent krijgen, zodat niet alleen Abel kan rijmen op wel en Abraham op
quam, maar ook Zacharias op was en Herodes op des. Problematisch worden nu
rijmen als coninc:dinc en land:viand. Om verder te komen wordt de hulp van W.
Zonneveld ingeroepen. In een studie naar het jambische metrum van het Leven van
Sinte Lutgart heeft deze vastgesteld, dat in het Middelnederlands in gelede woorden
de klemtoon valt op een lettergreep die onmiddellijk gevolgd wordt door een syllabe
met schwa, zodat viánde probleemloos kan rijmen op lande. Daarbij blijft hij zitten
met een rijm als viant:triwant. Daar zou men door de afwezigheid van een schwa
de beklemtoning víant vermoeden, maar zowel de jambische versmaat als de
rijmpartner triwánt wijzen naar een accentuering viánt. Om dit probleem te
ondervangen neemt hij aan dat de schwa-regelmaat aan het verdwijnen was en dat
per woord (en per regio) verschilde hoe ver dit stadium al was gevorderd. Daardoor
zouden als ontspoord rudiment van de oudere situatie zowel víant als viánt mogelijk
zijn, vergelijk ook de jambische versregels ‘die príster díe ten óutre stont’ met ‘elks
sónnendáges tín outére’, beide uit de Lutgart: bepaalde woorden kenden een dubbele
beklemtoning. Hetzelfde nu zou volgens de schrijfster bij Maerlant het geval geweest
zijn. Op deze manier weet de auteur de regel te handhaven dat de rijmende
lettergreep accent moet hebben. Bovendien wordt nu verklaard, dat éwangélie en
péniténcie niet in het rijm voorkomen: omdat de i geen accent heeft, moeten de e's
in de lettergreep daarvóór accent hebben en dus rijmen, maar er zijn geen
rijmwoorden beschikbaar op élie resp. éncie.
Deze voorstelling van zaken lijkt me echter problematisch. Zoals de auteur zelf
opmerkt, gebruikt Maerlant orconde wel als rijmwoord, maar orloghe niet. Qua bouw
is er echter geen verschil tussen deze woorden: etymologisch gezien zijn ze beide
geleed: orconde is afgeleid van er-kennen, in orloghe gaat een prefix uz schuil;
verder eindigen beide woorden op een e die geen buigingsuitgang is. Daardoor
kunnen we alleen op basis van het voorkomen in het rijm zeggen hoe een bepaalde
dichter deze woorden gezien heeft, als dubbel accentueerbaar of niet, waardoor de
schwa-regel niet falsifieerbaar is, temeer niet daar er individuele verschillen blijken
te zijn; zo staat bij Maerlant coninc wel in het rijm (:dinc) en in de Lutgart niet, terwijl
orloghe bijv. in de Roman van Limborch rijmt op moghe en doghe.
Ik ben er dus niet van overtuigd, dat Zonnevelds bevindingen met betrekking tot
de jambische Lutgart zonder meer overdraagbaar zijn op het heffingsvers van
Maerlant. Mijns inziens moet de verklaring van rijmen als deze eerder gezocht
worden in de historische ontwikkeling van het eindrijm. Het Oudhoogduits kende in
dit opzicht namelijk een bijzonder grote vrijheid. Enigszins vereenvoudigd
weergegeven komt het hierop neer, dat er toen al sprake was van rijm bij
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aanwezigheid van minstens één gelijke klank, onverschillig of het een vocaal of een
consonant betrof. In de loop van de geschiedenis zien we een groei in de richting
van de ons vertrouwde situatie; mogelijk heeft Veldeke met zijn rijmzuivering bij
deze ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. Maar Veldeke werkte in een
oostelijker gebied, en de ontwikkelingen liepen in Vlaanderen wel vaker achter op
die elders (zie mijn Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Utrecht, 1983, p.
228-230). Op grond van deze overwegingen vermoed ik, dat we althans bij Maerlant
nog te maken hebben met andere, ruimere rijmmogelijkheden dan in het moderne
taalgebruik. Zo zijn als ik het goed zie rijmen als viande:lande en stonde:orconde
voor hem normaal geweest, omdat het toen nog mogelijk was een lettergreep met
hoofdaccent op een syllabe met een onbeklemtoonde vocaal te laten rijmen, tenzij
de betrokken klinker principieel niet
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accentueerbaar was, dus een schwa; rijm van twee onbeklemtoonde syllaben
(ewangélie:ólie) blijft eveneens uitgesloten. Deze oplossing heeft als voordeel, dat
het niet meer nodig is om voor vreemde eigennamen als Herodes en Zacharias
finaal accent aan te nemen. Verder zouden ook onzuivere rijmen als man:nam en
stede:zeden vanuit de geschiedenis verklaard kunnen worden.
Ten tweede heeft het onderzoek naar de flexie aan het licht gebracht, dat de
vrouwelijke substantieven hant en cracht in het enkelvoud alleen op -e(n) verbuigen,
als ze direct op een voorzetsel volgen; staat daartussen bijvoorbeeld een verbogen
adjectief of lidwoord, dan blijft het substantief onverbogen: met crachte(n) resp. met
groter cracht. De auteur verklaart dit onderscheid uit de aanwezigheid van een
rijmpartner die al dan niet op e eindigde; de n'en komen wellicht uit de pen van
kopiisten, die onzuivere rijmen, bijv. banden:te hande, optisch verbeterd hebben.
Ten derde laat het onderzoek naar de postpositie van adjectieven etc. op
overtuigende wijze zien, dat deze volgorde rijmgebonden is en dus niet tot het
‘normale’ taalgebruik van de dichter behoord heeft; enkele dubieuze
tegenvoorbeelden zijn niet voldoende om deze generalisering te ondergraven. Dit
hoofdstuk wordt besloten door een bijlage, waarin de belangrijkste rijmmogelijkheden
in typen zijn verdeeld.
Ik heb naar verhouding veel aandacht gegeven aan het onderzoek naar de
rijmtechniek van Maerlant, omdat het bij uitstek aanknopingspunten biedt tot verder
onderzoek, met name naar de ritmische eigenschappen van het Middelnederlandse
epische vers. Zo komt het me voor, dat het systematische onderscheid tussen met
groter cracht en met crachte(n) samenhangt met de accentverhoudingen binnen
het vers; hetzelfde zou kunnen gelden voor het gebruik van zogenaamde stoplappen,
waarvan Van Dalen overigens aannemelijk heeft gemaakt, dat ze wel degelijk iets
te zeggen hebben. Het wordt hoog tijd, dat het nog zo spaarzaam betreden terrein
van het vierheffingsvers in kaart wordt gebracht.
In het besluit passeren Maerlants (niet te achterhalen) opdrachtgever, zijn bronnen,
de legger van de kopiist en het beoogde publiek nog eens de revu.
Zoals in het voorgaande al naar voren is gekomen, bevat dit boek een schat aan
gegevens. Daarmee is de eerste verdienste ervan genoemd, daarnaast zou ik op
de grondigheid willen wijzen, en dat alles in een leesbare stijl. Wegens de beperkte
ruimte en de competentie van de recensent kon slechts een beperkt aantal aspecten
aan de orde komen, maar ik hoop duidelijk gemaakt te hebben, dat dit boek de
kennis van het werk van Maerlant en daarmee de medioneerlandistiek verder heeft
gebracht, en dat vooral in literair-historisch opzicht. Op het gebied van de
historisch-taalkundige theorievorming heeft het me op een essentieel punt niet
overtuigd. Een troost daarbij is, dat theorieën vergaan, maar dat de feiten blijven
bestaan. En die geven meer dan voldoende stimulans tot verder onderzoek.
Evert van den Berg

Met en zonder lauwerkrans: schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne
tijd 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar / Onder redactie van
Riet Schenkeveldvan 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
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Wat is het belang van een bloemlezing van literatuur van vrouwen door de eeuwen
heen? Zoals de redactie herhaaldelijk benadrukt, is dit belang op de eerste plaats
literatuursociologisch en niet esthetisch van aard. Dit wordt ook bewaarheid door
de fragmenten uit het werk van de honderdzevenenzestig schrijfsters aan wie in dit
kloeke boek een korter of langer lemma is gewijd. De op geboortedata geordende
lemmata zijn opgebouwd uit een biografie en maximaal vier tekstfragmenten en
gaan meestal vergezeld van een prachtig portret. Aan dit geheel gaat een inleiding
van bijna honderd pagina's vooraf.
Hoe nu een dergelijk zwaarwichtig boek - het weegt 3,6 kilo - te lezen? En hoe
moet je zo'n bloemlezend pionierswerk recenseren? Een van de eerste vrouwelijke
critici in Nederland, Elise van Calcar-Schiotling, schreef in 1856 een recensie van
een historische roman van Bosboom-Toussaint. Zij citeert de Deense
sprookjesschrijver H.C. Andersen die ergens gezegd zou hebben: ‘dat recensenten
de boeken uitkouwen om te onderzoeken of er ook steentjes in het deeg zijn’. Wat
zijn de steentjes waarop wij ons gebit hebben stukgebeten?
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Wat de redactie bij het maken van dit boek voor ogen heeft gestaan is, in hun eigen
woorden, ‘te achterhalen wat vrouwen zoal schreven, welke genres ze beoefenden,
hoe ze publiceerden, wie de kosten van de publicatie droegen en - wat betreft een
latere periode - wat de schrijfsters ervoor betaald kregen, hoe ze tegen hun eigen
schrijverschap aankeken en welk publiek ze voor ogen hadden, kortom, wat hun
positie was in het totale literaire veld, en natuurlijk ook hoe die in de loop der tijd
veranderde’ (p. 2). Op pagina 7 krijgt die verandering van de positie van vrouwen
in het literaire veld een nadere invulling, waar de redactie de doelstelling als volgt
specificeert: ‘Welnu, om dit proces [van amateur naar beroepsschrijver] duidelijk te
maken, om te laten zien in welke kringen vrouwen schreven, hoe ze langzamerhand
allerlei grenzen gingen doorbreken, onder andere die tussen handschrift en gedrukte
publicatie, hoe ze steeds meer genres gingen beoefenen en zich steeds meer als
kunstenaars en beroepsschrijvers gingen manifesteren, is dit boek gemaakt’.
Uit het met zorg bijeengebrachte materiaal blijkt inderdaad dat het aantal
schrijfsters aanvankelijk beperkt was tot een curieuze enkeling om uit te groeien tot
een dusdanige vloed van schrijfsters dat iedere vorm van volledigheid - voor de
eerste eeuwen toch min of meer nagestreefd - voor de latere periode onwerkbaar
zou zijn. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de redactie zich heeft laten verleiden
tot een wat al te optimistische en sterk lineaire vooruitgangsgedachte. Maar is dit
altijd met recht? Klopt het dat ‘vanaf het einde van de zeventiende eeuw voor
vrouwen de mogelijkheid volop aanwezig was zelf hun werk te bundelen en te
publiceren’ (p. 30)? Is het inderdaad juist om te zeggen dat vanaf de Verlichting
vrouwen ‘zonder opzien te baren’ en ‘op alle terreinen’ aan het literaire leven
deelnamen (p. 5)? En maakten vrouwen vanaf 1800 inderdaad ‘voluit deel uit van
de letterkundige gemeenschap’ (p. 7)?
Zelfs in de inleiding wordt deze vooruitgangsgedachte herhaaldelijk weersproken.
Bijvoorbeeld wanneer wordt beweerd dat vrouwen ‘voortdurend’ en ‘bij gebrek aan
een doorlopende traditie steeds opnieuw dezelfde ontdekkingen moesten doen en
dezelfde problemen moesten aanpakken’ (p. 4). Of neem het feit dat Virginie
Loveling, nota bene de laatste schrijfster die in de bundel wordt besproken, zich
genoodzaakt voelde een mannelijk pseudoniem te gebruiken wanneer zij politieke
geschriften publiceerde (p. 78). Het optimisme wordt overigens ook weersproken
op p. 45 waar gezegd wordt dat vrouwen de hele eerste helft van de negentiende
eeuw afstand houden van het openbare domein. En, kunnen wij eraan toevoegen,
bewijst Een hoofdstuk apart (1992) van Erica van Boven niet dat vrouwen tot in de
twintigste eeuw beslist niet vanzelfsprekend als gelijkwaardig aan hun mannelijke
collega-schrijvers werden beschouwd? Algemener gesteld: is het inderdaad mogelijk
om straffeloos de bevindingen van Thomas Lacqueur (1990) ter zijde te laten? Zijn
onderzoek leert dat er zich rond 1800 een fundamentele verschuiving heeft
voorgedaan in het beeld van mannen en vrouwen. Terwijl de antieke en christelijke
traditie uitging van één sexe (waarbij de vrouw in het algemeen als een gemankeerde
man werd beschouwd) werd deze opvatting vervangen door een ‘twee-sexe-leer’,
waarin twee, vaak tegenover elkaar gestelde geslachten werden gedefinieerd, met
ieder specifieke eigenschappen en daarbij behorende gedragspatronen. Het was
een omslag die ook voor schrijvende vrouwen niet zonder gevolgen is gebleven.
De vraag rijst of de redactie zich niet teveel heeft laten meeslepen door het
groeiende aantal schrijfsters, met name na 1800. Voorstelbaar is dit overigens wel:
zoekend naar dichteressen uit de zestiende en zeventiende eeuw, inventief speurend
naar werk van dichteressen dat in archieven verborgen is gebleven, delvend in
voorwerk bij uitgaven van mannelijke auteurs, met gebruikmaking van bronnen
(liedboekjes, autobiografieën) die veelal aan de aandacht van de literatuurhistorici
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zijn ontsnapt, hebben de medewerkers intrigerend en spannend materiaal boven
water gehaald, en heeft de redactie ongetwijfeld met spijt in het hart moeten besluiten
dat volledigheid voor de periode na 1800 niet haalbaar was. Blijft de vraag of de
redactie zich niet door de ‘overvloed’ heeft laten meeslepen. Elaine Showalter heeft
voor Engeland becijferd dat vrouwen tussen 1800 en 1935 een vast percentage (zij
schat het op rond de 20%) uitmaakten van de schrijvenden. Met de stijging van het
aantal publicisten in de negentiende eeuw nam het aantal schrijvende vrouwen toe,
maar dit hoeft niet te betekenen dat hun aantal ook relatief toenam. Kortom, een
absolute toename van het aantal schrijfsters sinds de achttiende eeuw rechtvaardigt
nog niet de stelling dat vrouwen sindsdien volwaardig deeluit-maken van het literaire
leven.
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Nu zou het inderdaad - gezien de stand van onderzoek - teveel gevraagd zijn dat
de redactie deze kwesties tot in de finesses had behandeld. Het is echter te betreuren
dat de redactie dergelijke zaken niet systematisch, en in ieder geval als probleem,
aan de orde heeft gesteld. En dat maakt de opzet van de inleiding problematisch.
De inleiding blijkt overwegend gebaseerd op de gegevens die in de afzonderlijke
levensbeschrijvingen gegeven worden. Was het niet zinvoller geweest de inleiding
te structureren aan de hand van de vragen die de redactie zich stelde en deze
vragen te beantwoorden voorzover de afzonderlijke lemmata daartoe gegevens
leverden? Dan was het bovendien mogelijk geweest de resultaten van internationale
studies naar de positie van vrouwelijke auteurs - noten ontbreken jammer genoeg,
maar buitenlandse titels zijn in de bijgevoegde bibliografie ruim vertegenwoordigd
- bij de inleiding te betrekken. Die opzet was voor vervolgonderzoek stimulerender
geweest.
Een dergelijke aanpak had bovendien eigenaardige lacunes in de inleiding kunnen
voorkomen. Zo ontbreekt node de rol die vertalingen hebben gespeeld bij het, door
de redactie toch als centraal thema aangemerkte, proces van professionalisering.
Zo blijkt uit de inaugurale rede van Joost Kloek (1997) dat Betje Wolf en Aagje
Deken om den brode afzagen van het schrijven van oorspronkelijke romans en zich
genoodzaakt zagen vertaalwerk af te leveren. Systematischer aandacht voor de
vertalingen was zeker gerechtvaardigd gezien de in de classicistische wereld
gangbare opvatting van vertalen als emulatio, dus als volwaardige literaire bezigheid.
De keuze van de te vertalen auteurs geeft ook een indicatie van het ambitie nivo
van de vertaalsters. Hoe veelzeggend is het bijvoorbeeld dat Tesselschade Tasso
vertaalde en Maria Heyns Montaige naar het Nederlands omzette?
Een ander opvallende lacune is het ontbreken van een systemische behandeling
van de genres die schrijfsters in de loop der tijd gaan beoefenen, terwijl de redactie
bij de formulering van de doelsteling daaraan veel belang blijkt te hechten. (Nu moet
bijvoorbeeld uit de biografie van Adriana van Rijndorp (p. 537) het gegeven worden
gehaald dat zij de eerste vrouw was, we spreken 1723, die een huwelijksklucht
schreef.) Daarbij had dan tevens aan de orde gesteld kunnen worden of het aanzien
van die genres in alle perioden gelijk was, en of sociale en literaire conventies
vrouwen van de beoefening van bepaalde genres uitsloten. Zijn er bijvoorbeeld
redenen te bedenken waarom het hofdicht, waarin dichters hun eigen buitenhuizen
bezongen, door vrouwen pas met een eeuw vertraging werden geschreven (p. 67)?
Is het hofdicht nu niet bij uitstek een genre dat toegankelijk zou moeten zijn voor de
aan huis gebonden vrouw? Aan de hand van dergelijke gegevens was ook een
internationale vergelijking van de positie van vrouwen in het literaire leven mogelijk
geweest. Zo blijft het raadselachtig waarom Nederlandse vrouwen pas in de
negentiende eeuw historische romans gingen schrijven en dus nauwelijks pogingen
deden tot navolging van de veel gelezen geschiedkundige romans van de
aristocratische Madame de Scudéry (1607-1701). Was dit uitsluitend een gevolg
van het burgerlijke karakter van de Nederlandse samenleving? En nu we het toch
over genres hebben: de prachtige afbeeldingen van de schrijfsters maken dat in de
inleiding een paragraaf over het schrijfstersportret niet had misstaan. Hoe, en in
hoeverre, beïnvloedde de beeldvorming het beeld?
‘Terra incognita. Zo mag zonder overdrijving het landschap van de oudere
Nederlandse vrouwenliteratuur wel heten’, aldus de openingszin van de inleiding.
In de vele recensies die in dagen weekbladen van de Lauwerkrans verschenen zijn
werden de samenstellers geprezen om de vele vergeten dichteressen die zij voor
het voetlicht hebben gebracht. Wat is ‘vergeten’ in de literatuurgeschiedschrijving?
Wij hebben de vrouwen die besproken worden in de Lauwerkrans eens vergeleken
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met de vrouwen die opgenomen zijn in de tweede, omgewerkte druk uit 1891 van
het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van
J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden. Dan blijkt dat de Lauwerkrans 63
schrijfsters voor het eerst kan presenteren. Het betreft voor het merendeel werk van
kloosterlingen dat alleen in handschrift bekend was, of geestelijke liedboekjes van
katholieke huize, spirituele autobiografieën, biografieën en kloosterkronieken, of,
als het de negentiende eeuw betreft werk van schrijfsters dat alleen in tijdschriften
en dagbladen is gepubliceerd. Dat deze schrijfsters bij Frederiks/Van den Branden
ontbreken, wekt nu geen verwondering. Toch zijn er ook een aantal raadsels.
Waarom was aan het einde van de negentiende eeuw bij Frederiks/Van den
Branden de doopsgezinde Judith Lubbers (1601-1665) niet bekend, een dichteres
van wie al bij leven een
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bundel verscheen en van wie ook diverse liederen in diverse doopsgezinde
liedboeken werden opgenomen? En de afwezigheid van Maria van Akerlaacken
(1608-1670) en Johanna Hoobius (± 1614- ± 1642)? Hangt die samen met het feit
dat zij beiden een ‘Lof der vrouwen’ schreven? Of is de verklaring prozaïscher en
waren er van hun werk in de negentiende eeuw geen exemplaren bekend? En waar
was de toneelschrijfster Catarina Verwers (1618-1686)? En waar waren de
zeventiende-eeuwse Goudina van Weert en Meynarda Verboom, die beiden
gedichten tegen Vondel schreven, en de vroeg-achttiende-eeuwse Fransina Jacoba
van Westrum, die toch drie poëziebundels publiceerde? En Hesther Wilhelmina
Callemburgh-Baartman (geb. voor 1768-1826) die in 1794 een tweehonderd pagina's
tellende bundel publiceerde met religieuze, maar ook politiek getinte gedichten?
Het blijft gissen waarom deze schrijfsters aan het einde van de negentiende eeuw
buiten het gezichtsveld van Frederiks en Van den Branden zijn gevallen. Maar nog
raadselachtiger is het dat de vele dichteressen die Frederiks en Van den Branden
wel noemen, tot voor kort bij literatuurhistorici zo weinig aandacht hebben gekregen.
Dat Frederiks en Van den Branden ook een stuk of twintig schrijfsters noemen die
niet in de Lauwerkrans worden besproken is grotendeels het gevolg van het feit dat
de redactie voor opname als, overigens vaak lankmoedig gehanteerde, eis stelde
dat de op te nemen dichteressen een zeker oeuvre hadden opgebouwd. Wat wel
verbazing wekt, is dat Ernestine van Beijeren (pseudoniem van Lucretia Tornaar)
en de gezusters Boëseken, alle drie vroeg-negentiende-eeuwse schrijfsters van
historische romans, in de Lauwerkrans ontbreken. Heeft het beeld van de huiselijke
roman als het vrouwelijk genre bij uitstek de redactie parten gespeeld? Hoe dan
ook, de Lauwerkrans biedt volop aanleiding de vraag ‘Hoe vrouwen uit de de
literatuurgeschiedenis en de canon verdwijnen’ nog eens met klem onder de
aandacht te brengen.
Nog één ding. In de inleiding wordt voortdurend gehamerd op het belang van de
relaties tussen vrouwen onderling en tekstfragmenten waarin de relaties met andere
vrouwen aan de orde komen, zijn door de redactie met voorkeur opgenomen (p. 3).
Uit de biografietjes blijkt echter hoe belangrijk schrijvende mannelijke familieleden
(broers, vaders, echtgenoten) waren. Wordt het niet eens tijd het dogma van het
belang van het vrouwennetwerk aan een kritische blik te onderwerpen?
In vele recensies is de loftrompet gestoken over de Lauwerkrans. Wij willen aan
deze lof niets afdoen. De afzonderlijke lemmata geven blijk van grote speurzin en
zijn vaak zo beeldend geschreven dat de dichteressen tot leven komen. Wie had
willen missen dat Rosalie Loveling ‘in haar verschijning aristocratisch van aard’ was
en ‘in gezelschap geliefd en bekend om haar vrolijk karaker’ terwijl haar zuster
Virginie ‘mede door haar statige verschijning’ uitgroeide ‘tot een gerespecteerde
Vlaamse literaire figuur’?
Bloemlezingen waren voor de samenstellers van de Lauwerkrans een belangrijke
bron. Veel werk van vrouwen verscheen alleen in dergelijke verzamelbundels. Zo
bezien is er sprake van een bloemlezing in het kwadraat. Deze bundel zal gewis
verleiden tot verder onderzoek naar het verschijnen en verdwijnen van vrouwen in
de literatuur en de literatuurgeschiedschrijving. Het is daarenboven een prachtige
uitgave die haar prijs zeker waard is. Een handzame goedkope herdruk (desnoods
zonder de prachtige illustraties) zal de bruikbaarheid, zeker bij studenten, vergroten.
Toos Streng en Annemarie van Toorn
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Sinne- en minnebeelden / Jacob Cats; studie-uitg. met inl. en comment.,
verzorgd door Hans Luijten. - Assen: Van Gorcum, 1996. - 3 dl.; 26 cm.
- (Monumenta literaria neerlandica, ISSN 0167-5044; 9)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
ISBN 90-232-3054-X Prijs: ƒ 150, De reproductie van emblemataboeken is internationaal nauwelijks te volgen. Dat is
geen nieuw fenomeen. Al in de allereerste aflevering van het vaktijdschrift
Emblematica (1986) publiceerde Alan R. Young een vijfenveertig pagina's lange
lijst van ‘Facsimiles, Microform Reproductions, and Modern Editions of Emblem
Books’. Deze lijst is vandaag wellicht dubbel zo lang geworden, al moet men zich
over de laatstgenoemde categorie - die van de moder-
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ne edities - geen al te grote illusies maken. ‘In’ zijn vooral de vele facsimiles met
een vaak korte bio-bibliografische inleiding door een specialist. Van een echte
ontsluiting is daarbij nauwelijks spraak. Iedereen doet alsof iedereen nog vlot Latijn
leest en zonder moeite zestiendeen zeventiende-eeuwse plaatjes kan herkennen.
Uitzonderingen op deze regel zijn vooral in de doorgaans grondiger Spaanse en
Nederlandse embleemboekuitgaven te vinden. Wat Hans Luijten echter met Cats'
baanbrekende Proteus heeft gedaan, kent naar mijn weten ook daar zijns gelijke
niet. Nooit werd een emblematabundel royaler uitgegeven en met meer commentaren
en toelichtingen en een exhaustiever apparaat voorzien. Niets wordt onverklaard
en onvertaald gelaten. Vooral met betrekking tot de platen komt ongeveer alles aan
de orde wat bij de zeventiende-eeuwse lezer bij het bekijken ervan zou kunnen zijn
opgekomen. In het vakgebied is deze editie een monument die de naam van de
prestigieuze reeks waarin zij is verschenen alle eer aandoet.
Dat juist dit embleemboek van de productieve Cats het voorwerp van zo'n
indrukwekkend ‘editorisch’ geweld is geworden, mag zeker vanuit een Europees
standpunt geen verbazing wekken. De drietalige Silenus Alcibiadis (1618), in 1627
bewerkt tot Proteus ofte minne-beelden verandert in sinne-beelden, vormt immers
een belangrijk moment in de geschiedenis van de emblemataliteratuur. De literair
én picturaal zeer invloedrijke bundel - de hele Nederlandse Gouden Eeuw ruikt
ernaar - systematiseerde de toen zeer gesmaakte meerduidigheid van de
embleemstof door aan eenzelfde pictura tegelijk een amoureuze,
zedelijk-maatschappelijke en godsdienstige betekenis toe te kennen, aangepast
aan een drievoudig publiek (de jeugd, de volwassenen en de bejaarden). In
Nederland ging de door de jeugd gegeerde, speelse en lucratieve vaderlandse
liefdesemblematiek nu functioneren als een onderdeel van didactisch-moraliserende
burgerlijke levensboeken. Zijn de Sinne- en minnebeelden om deze en nog andere
redenen historisch Cats' belangrijkste bundel, het leukste onderdeel van zijn oeuvre
vormen zij beslist niet. Het valt daarom te hopen dat de veel geestiger en literair
interessantere Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt (1632) ook eens een
‘moderne’ uitgave te beurt zal vallen.
De editie zit wat moeilijk ineen. Overdreven gebruiksvriendelijk is ze zeker niet.
Deel 1 brengt de eigenlijke uitgave (op basis van nauwkeurig bibliografisch
onderzoek: Proteus, Rotterdam: Pieter van Waesberghe, 1627; ex. Den Haag, Kon.
Bibl., 758 B 16; de prenten komen vreemd genoeg uit een ander exemplaar). Deel
2 is het commentaardeel. Het bevat een inleidende studie over de ontstaans- en
drukgeschiedenis van de bundel, over de opbouw van de emblemen en hun
onderdelen (opschriften, platen, gedichten, prozacommentaren en citaten), over de
bronnen en hun verwerking. De uiteenzetting wordt afgesloten door een algemene
karakterisering. Volgt dan een verantwoording van de tekstkeuze en de wijze van
editeren. De hoofdbrok van dit volume vormen uiteraard de commentaren per
embleem. Zij bevatten naast een vloed van verklarende annotities van allerlei aard
(woordverklaring, realia, bronnen) een nauwgezette beschrijving van de plaat, de
vertaling van alle Latijnse en Franse teksten en een uitvoerige bespreking. Daarin
wordt elk embleem uitvoerig gekarakteriseerd (bronnen, literair- en cultuurhistorische
achtergronden, de prenten in hun verband met traditie en realiteit, de zingeving, de
navolgingen in woord en beeld en secundaire literatuur). Deze commentaren zijn
rijkelijk benoot. Deel 3 (het apparaat) biedt een bibliografie van de verschillende
edities van de bundel. Daarop volgen de afbeeldingen die in het commentaardeel
ter sprake kwamen (meer dan 350!) en nog een hele reeks bijlagen: een volledig
overzicht van de verschillen met de editio princeps uit 1618 (de Silenus) met onder
meer de uitgave van de in 1627 weggelaten teksten en van de in hetzelfde jaar
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verschenen Engelse vertalingen van de amoureuze gedichten, voorts de varianten
in de door Cats in Klagende maeghden (1633) heropgenomen gedichten, een
literatuurlijst, de noten bij de inleiding uit deel 2 (!), bij de bibliografie en bij de bijlagen,
een Engelse samenvatting en de registers (op de motto's, de bijbelplaatsen, namen
en titels, onderwerpen en thema's). Het is wel even wennen: zonder wat pols- en
schouderpijn valt deze Cats niet te pruimen.
De verdiensten van deze studie-uitgave zijn menigvuldig. Ze heeft het beeld dat
de literatuurgeschiedenis over Cats' eerste bundel doorgaf, aanzienlijk gedetailleerd
en verscherpt. Ze komt bovendien belangrijke nieuwe gegevens aanreiken. Dat
geschiedt bijvoorbeeld in het voortreffelijk uitgevoerd onderzoek over de
drukgeschiedenis en in de bibliografie. Zo blijkt dat de door Cats in 1627 luid
aangekondigde en op nieuwe leesstrategieën afgestemde her-
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schikking, waarbij de drie uitleggingen werden samengeschoven onder één prent,
niet van hem komt, maar al eerder in de jaren 1622-1625 door de in de emblematiek
gespecialiseerde drukker Blaeu was bedacht en toegepast. Een hoge waardering
verdient vervolgens het nagenoeg steeds succesvolle bronnenonderzoek en de
lokalisering van Cats' tussenbronnen (in het bijzonder de Polyanthea van Josephus
Langius). Over de verhouding van de prenten tot de realiteit worden, mede op basis
van een vergelijkend onderzoek van emblematische en andere picturae, zeer
behartigenswaardige zaken gezegd: de platen dienen zich maar zelden aan als een
natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid, maar bewegen zich veeleer binnen
de toen al rijke emblematische traditie. Cats' emblemata zijn inderdaad veel ‘livresker’
dan vaak vanuit een wat naïeve interpretatie van de ‘realistische’ emblematiek wordt
voorgesteld. Zonder meer indrukwekkend zijn de afzonderlijke
embleemcommentaren. Zij vormen het zwaartepunt en dé rijkdom van deze uitgave
en bieden als het ware zelfstandige wetenschappelijke opstellen, propvol
wetenswaardigheden over de meest verscheiden aspecten van de
zeventiende-eeuwse cultuur.
Hans Luijten heeft dus grote inspanningen geleverd om de materiële achtergrond
en cultuur van de door Cats gebruikte embleemstoffen zeer gedetailleerd in beeld
te brengen. Op deze wijze wordt niet alleen de plaat ‘gecontextualiseerd’, maar blijkt
ook het zingevingsproces duidelijker. De commentaren gaan in dat opzicht echter
soms zeer ver en lijken op deze wijze wat overdadig. Ze staan bovendien wat haaks
op de door de auteur terecht benadrukte literaire werkwijze van Cats zelf. Anderzijds
is deze manier van commentariëren door het genre zelf uitgelokt. De afgebeelde
emblematische betekenaar speelt in zijn zichtbare materialiteit immers een expliciete
rol als aanreiker van een zingeving. Hij vraagt aandacht voor zichzelf. Je moet weten
en kennen wat je ziet, wil de analogie met de onderliggende betekenis overtuigend
zijn. Met alle begrip voor deze werkwijze (die geïnspireerd is op de moderne Duitse
embleemtheorie), vraag ik mij toch af of deze overdadige en uitdeinende aandacht
voor zeventiende-eeuwse realia in het geval van een boek als Proteus altijd even
functioneel is. Zo'n benadering lijkt me eerder op te gaan bij embleembundels die
bewust multifunctioneel zijn opgevat en die, zoals bijvoorbeeld Joachim Camerarius
Symbola et emblemata (1590-1604) over fauna en flora, tegelijk zakenkennis (onder
meer voor artsen) en zingeving willen bieden. Van Cats kan dat niet worden gezegd.
Eveneens een neiging tot overdadigheid vertonen de bronnencommentaren, waarin
soms ook de geschiedenis van een bron met ruime aanhalingen uit de doeken wordt
gedaan. Is dat voor een goed begrip van de loci communes-gebruiker Cats wel altijd
nodig? Luijten heeft onnoemelijk veel bijeengegaard en wil de gebruikers van zijn
studie-uitgave niets van zijn zoektochten in de Koninklijke Bibliotheek onthouden,
ook niet van wat hij kennelijk te vlug en te onsystematisch heeft geboekt, zoals blijkt
uit de wat ontgoochelende appendix over de navolging en de receptie van de bundel
(Deel II, p. 69-75). Maar laat ons dat de gebreken van de vele kwaliteiten van deze
studie noemen. Haar wijdlopige scharrelzucht heeft ze trouwens met Cats gemeen.
Men zal het, met het oog op het fraaie resultaat, de erudiete Catsiaan Johannes
Luijten niet kwalijk nemen.
Karel Porteman

Geschapen om te scheppen?: opvattingen over vrouwen en
schrijverschap in Nederland, 1815-1860 / Toos Streng; met een woord
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vooraf van Nelleke Noordervliet. - Amsterdam: Amsterdam University
Press, cop. 1997. - VIII, 140 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-5356-265-6 Prijs niet opgegeven
Vrouwen en kunst in de Republiek: een overzicht / red. E. Kloek, C.
Peters Sengers, E. Tobé. - Hilversum: Verloren, 1998. - 191 p.: ill.; cm.
- (Utrechtse historische cahiers XIX, 1-2)
ISBN 90-6550-572-5 Prijs: ƒ 35, -
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Gerichte inspanningen op het terrein van vrouwengeschiedenis beginnen
langzamerhand te leiden tot een beeld van het aandeel van vrouwen in het culturele
verleden van de Nederlandse Republiek. Inmiddels zijn historici het erover eens dat
dergelijke inhaalslagen nuttig zijn: verdiscontering van de bevindingen over vrouwen
resulteert niet alleen in een vollediger recapitulatie van het verleden, ze brengt ook
nieuwe gezichtspunten naar voren. Zo richtte het onlangs verschenen - en elders
in dit tijdschrift te recenseren - Met en zonder lauwerkrans zich consequent op de
mogelijkheden die vrouwen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tussen
1550 en 1850 hadden om zich als schrijfster te ontplooien. Langs die weg werd het
literaire leven in den brede veel beter zichtbaar dan bij een louter esthetische
benadering van deze auteursgroep het geval zou zijn geweest. Bovendien
genereerde de werkwijze nieuwe vraagstellingen voor de literatuurgeschiedenis in
het algemeen, bijvoorbeeld naar het aandeel van netwerken in de productie van
kunst.
De literatuur mag dan gebloeid hebben in de Noord-Nederlandse Republiek en
in iets mindere mate in de Zuidelijke Nederlanden, zoals bekend waren de beeldende
kunsten, met name de schilderkunst, nog populairder. Telde Met en zonder
lauwerkrans een kleine 160 schrijfsters, de speurtocht die door een groep Utrechtse
studenten onder leiding van historica Els Kloek in Vrouwen en kunst in de Republiek.
Een overzicht voor ongeveer dezelfde periode (ca. 1550-1800) werd uitgezet, leverde
een kleine 180 in de Noordelijke Nederlanden werkzame beeldende kunstenaressen
op. Daarbij moeten nog eens 60 Zuidelijke geteld worden, verzameld door K. van
der Stighelen en S. van Cauwenberge. Kloek c.s. zijn ervan overtuigd dat hiermee
lang niet alle schilderessen, tekenaarsters, aquarelleersters, graveersters,
miniaturistes en knipsters zijn opgespoord: vele dozijnwerksters (en ook -werkers)
uit de schildersateliers zullen altijd anoniem blijven. De 240 bij naam bekende
kunstenaressen worden in een biografisch lexicon bondig voorgesteld, terwijl van
een aantal ook, op zorgvuldige wijze, werk gereproduceerd is.
Voor het overige is Vrouwen en kunst in de Republiek gevuld met een tiental
informatieve bijdragen over verschillende aspecten van het vrouwelijk beeldend
kunstenaarschap. Behalve voor afzonderlijke carrières als die van tekenares Christina
Chalon (1749-1808), schilderes Catharina Backer (1689-1766) en miniaturiste
Henrietta Wolters-Van Pee (1692-1741), is daarin aandacht voor synthetiserende
artikelen over de plaats van vrouwen in de artistieke wereld, zoals hun aandeel in
gilden en academies, hun opleiding en hun rol in de handel.
De carrièrekansen voor beeldende kunstenaressen vertonen in opvallende mate
dezelfde trekken als die voor schrijfsters tussen 1550 en 1800. Ze zijn gestempeld
door de algemene opvattingen over de maatschappelijke taken van de twee seksen:
de man werkt buitenshuis, de vrouw binnen. Bijgevolg bleven de vrouwengenres
doorgaans beperkt tot wat goedkoop was en tussendoor, binnen, kon gebeuren:
bloemschilderingen, stillevens, portretten. Een ander gevolg was dat een schilderes
vaak geen zichtbaar lid was van een gilde, omdat één betalend familielid al voldoende
was. Kon ze bij zo'n bloedverwant wel een gratis opleiding krijgen, moeilijker werd
het als ze zich meer op de theorie wilde toeleggen. Dan was scholing aan een
academie de aangewezen weg, maar vanwege het feit dat daar getekend werd naar
mannelijk naaktmodel kregen vrouwen er lang geen toegang. Dezelfde fatsoensregels
maakten trouwens dat het tot laat in de negentiende eeuw duurde voordat er
onderricht in het tekenen van vrouwelijk naakt kwam.
Toetreding tot de professionele schildersgroep was dus niet zo gemakkelijk, ook
al niet omdat na het huwelijk het gezin op de eerste plaats kwam. Veel vrouwen
staan dan ook als ‘dilettante’ te boek: zij tekenden, schilderden, aquarelleerden,
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graveerden of knipten om de tijd te verdrijven. Deze hobby's staan op één lijn met
andere intellectuele ontspanningen als schrijven en musiceren. Net als voor de
schrijfsters, heeft dat ook hier tot gevolg gehad dat hun producten door de
buitenwereld een aureool van pretentieloze ‘aardigheidjes’ kregen opgedrukt: zij
beschreven danwel verbeeldden het huiselijke leven op simpele, godvruchtige wijze,
zo wordt in reacties benadrukt. Een prachtig voorbeeld van zo'n tevreden beoordeling
is de met vele verkleinwoorden gevulde ode waarmee Le Francq van Berkheij in
1779 zijn bundel met gedichten bij tekeningen van Chalon opent:
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Christina, die zoo aardigjes,
Zoo vindingrijk, zoo vaardigjes,
De moedertjes en kindjes,
Schetste in uw lieve printjes
(...) (p. 33)

Hoewel Vrouwen en kunst in de Republiek er niet systematisch op ingaat, valt uit
verspreide mededelingen op te maken dat er nog een overeenkomst tussen
beeldende en schrijvende kunstenaressen geweest is: rond 1800 worden de tekenen
zichtbaar van een veranderde positie, zowel wat betreft het zelfbeeld van de vrouwen
als de reacties op hun artisticiteit. De kunstenaressen worden zichtbaarder doordat
hun aantal toeneemt en - belangrijker nog - doordat ze zich in hun producten meer
op openbaar terrein begeven, of anders gezegd: zich op pluriformere wijze
manifesteren in de artistieke wereld. Als dat gebeurt, is een herbezinning op de rol
van mannen en vrouwen in de kunst vereist.
Dat die discussie in elk geval voor de literaire artisticiteit nogal stekelig verliep,
blijkt uit Toos Strengs Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en
schrijverschap in Nederland, 1815-1860. Twee vragen strijden in deze periode om
voorrang: mogen vrouwen wel schrijven, en: kunnen ze het wel? Streng laat zien
dat de negentiende-eeuwse antwoorden niet een simpel ja of nee konden zijn: de
vragen sloten immers rechtstreeks aan bij de algemene discussie over de positie
van de vrouw, bijvoorbeeld het debat over haar recht op onderwijs.
Het is frappant hoe de negentiende eeuw zich, steeds krampachtiger, probeert
vast te houden aan de zeventiende- en achttiende-eeuwse normen over de
verschillende maatschappelijke domeinen van de twee seksen. Aanvankelijk wordt
de geslachtskaraktertheorie van Rousseau en Kant, het systeem van de elkaar
uitsluitende psychische geslachtskenmerken met de bekende polen actief-passief,
opgevoerd als argument om de ontplooiing van vrouwen beperkt te houden tot ‘haar
eigen kring’. Dezelfde visie werkt door in Potgieters vraag of mannen wel kunnen
doordringen in de wereld van vrouwen (1839, p. 33-34). Rond 1840 lijkt zich een
kentering af te tekenen: vrouwen krijgen meer onderwijsmogelijkheden en de
waardering voor hun kunst groeit. ‘Het genie [is] aan geene sexe gebonden’,
concludeert Mensinga in 1847 bij Het huis Lauernesse van Toussaint (p. 36). Maar
tot die herwaardering komt niet iedereen en ze blijkt bovendien relatief als na het
revolutiejaar 1848 het accent opnieuw op de huiselijke plichten van de vrouw komt
te liggen. Weliswaar mag ze zich ook in de bredere maatschappij laten zien, maar
alleen in haar stereotype dienende en zorgende rol. Streng maakt duidelijk dat de
vraag of vrouwen aanleg hebben voor het kunstenaarschap uiteindelijk niet
beantwoord wordt langs de weg van de maatschappelijke taken, maar via
veranderende opvattingen over kunst. Na 1850 wordt deze onttrokken aan de
geleerdheid en gaat ze behoren tot de ‘zachte’ krachten: pas dan worden de
vrouwelijke deugden verenigbaar met het vrouwelijk schrijverschap.
Streng bouwt haar betoog in de eerste twee hoofdstukken, respectievelijk over
de periode 1815-1848 en 1848-1860, vooral op aan de hand van citaten uit de
negentiende-eeuwse literaire kritiek, bijvoorbeeld de Vaderlandsche letteroefeningen,
De recensent, ook der recensenten en De gids. Het boek biedt zo een aantrekkelijk
rechtstreekse blik op de strijdpunten. Deze zijn onvermijdelijk voor een gedeelte
anoniem, maar dat is geen bezwaar: het gaat immers voornamelijk om de algemene
discussielijn. De methode levert echter ook een nogal gefragmentariseerde weergave
van het debat op. Zo lijkt Potgieter in eerste instantie - anderen aanhalend (p. 27-28)
- tamelijk kritisch te staan tegenover de vrouwelijke vermogens om een roman te
schrijven. Zijn werkelijke mening - dat de kritiek zich in dezen niet juist opstelt - volgt
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pas een aantal bladzijden, en tal van andere citaten, later (p. 33). Meer dan eens
moet de lezer ook op eigen kracht de context van een mening invullen. Wie niet
weet dat Van der Aa geloofde in het vrouwelijk kunstenaarschap en een bloemlezing
uit beroemde Nederlandse schrijfsters samenstelde (1856), moet hem wel haast in
het verkeerde kamp plaatsen. In zijn reactie op Toussaints De graaf van Devonshire
releveert hij dat recensenten debutantes meestal beschouwen ‘als indringsters op
een grondgebied, waar ze niet behooren’ (p. 35) en de keur van citaten die volgt
bevestigt deze stelling. Dat Van der Aa het zelf niet met deze praktijk eens was,
blijft onvermeld.
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Behalve met de citaten uit het debat, is het boek rijkelijk bedeeld met (fragmenten
uit) gedichten en geschriften over en allerlei afbeeldingen van vrouwen. Ze vormen
enerzijds een illustratie van het hoofdbetoog, anderzijds zou ook hier wat meer
toelichting niet misstaan hebben. Dat geldt met name voor de afbeeldingen, die
nogal eens vragen oproepen. Merkwaardig is bijvoorbeeld de houtsnede met de
drie levenstijdperken (p. 24), waarop de vrouw de gids, het genoegen en de steun
van de man is: het negentiende-eeuws commentaar lijkt deze visie geheel serieus
uit te willen dragen, maar intussen houdt dat dan wel de omkering van het
gebruikelijke rolpatroon in (het tafereel is ook in de buitenlucht gesitueerd!) Of deze
lezing ook de bedoelde is, wordt niet duidelijk gemaakt. Een andere prikkelende
plaat is Ver Huells prent ‘Voor wie hij, voor wien zij werkt’ (p. 83): terwijl de vrouw
tevreden (maar naïef?) voortborduurt, kijkend naar het portret van haar geliefde,
blijven zijn bedoelingen in het midden. Weliswaar laat hij evenmin een oog af van
haar beeltenis aan de muur, maar verdient hij intussen zijn brood met schrijven of
moet uit de vele boeken rondom hem en de pen en papieren op tafel afgeleid worden
dat hij tevergeefs probeert haar ideaal in literaire produkten te vatten (en dus
helemaal niets verdient)? Bedoelt Ver Huell dat beiden in feite slachtoffer van de
liefde zijn? Het is jammer dat de tekst op dit soort punten niet wat uitvoeriger is.
Ook Strengs slothoofdstuk ‘Analyse en vergelijking’ maakt enigszins de indruk
meer aanzetten tot discussie dan een uitgekristalliseerde visie te willen geven. De
resultaten voor de perioden 1815-1848 en 1848-1860 worden er enerzijds vergeleken
met de opvattingen over Nederlandse schrijfsters tussen 1898 en 1930, anderzijds
met de negentiende-eeuwse discussie in het buitenland. In beide probleemgebieden
blijkt de door Erica van Boven in Een hoofdstuk apart (1992) uitvoerig toegelichte
dubbele kritische norm dominant aanwezig: de maatstaf voor literatuur is een andere
dan die voor vrouwen die literatuur produceren. Uiteindelijk moet de conclusie dan
ook zijn dat vrouw en schrijverschap nog helemaal niet verenigbaar waren: het
eeuwenoude cultuurpatroon was zelfs door gewijzigde opvattingen over kunst maar
moeilijk te beïnvloeden. Het gevreesde aandeel van vrouwen in de literatuur riep,
zoals Streng met een verwijzing naar Foucault terecht stelt (p. 92), bij de gevestigde
orde de mechanismen van controle, selectie, organisatie en herdistributie op. Het
streven naar een spreekverbod kwam echter niet alleen voort uit angst, maar berustte
evenzeer op het onvermogen zich een alternatief voor de oude, vertrouwde orde in
te denken.
Maakt Vrouwen en kunst in de Republiek de weg vrij voor een fundamentelere
blik op de wereld van de beeldende kunst, Geschapen om te scheppen? brengt dat
beeldvormingsproces uitdagend op gang voor de Nederlandse negentiende eeuw.
Het probleem van de gegenderdheid van kunst verdient een uitvoeriger studie; beide
boeken zullen daarbij een nuttige gids zijn.
Lia van Gemert

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, Het analyseren van de grote essays van Ter Braak is altijd een hachelijke
onderneming, vooral door wat Hermans het ‘denken in aanhalingstekens’ noemt.
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Ter Braak poneert in zijn essays op de ene pagina dit, om dat op de volgende pagina
te ontkrachten en op de derde pagina is alles zo gedraaid dat het geheel tussen
aanhalingstekens staat en een andere betekenis heeft gekregen. Met dit in het
achterhoofd lees ik de meeste studies over het werk van Ter Braak en zo ook De
verschrikkingen van het denken van M. van Nieuwstadt.
Hoewel de dissertatie opent met een citaat van Barthes, waarin deze stelt dat
teksten niet meer resumeerbaar zijn, geeft van Nieuwstadt in het ‘Vooraf’ toch een
korte samenvatting van de twee hoofdlijnen waarlangs zijn studie verloopt. Allereerst
betoogt hij dat de invloed van Nietzsche op Ter Braak in de Nederlandse letterkunde
niet correct, of toch ten minste niet volledig, wordt beschreven. Dit is volgens Van
Nieuwstadt vooral te wijten aan Gomperts die in De schok der herkenning (1959)
poneert dat Ter Braaks Nietzsche er vooral eentje van eigen vinding was en dat
Nietzsches invloed op het denken van Ter Braak in het niet valt bij de invloed die
Du Perron daarop heeft gehad.
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Volgens Van Nieuwstadt heeft deze opmerking van Gomperts tot gevolg gehad dat
in de secundaire literatuur nooit antwoord is gegeven op de vraag ‘welke omtrekken
precies de gedaante van Nietzsche in leven en werk van Ter Braak [...] heeft
aangenomen [...].’ Dit zou komen doordat nooit is geanalyseerd ‘welke Ter Braak
welke Nietzsche leest [en] hoe Nietzsche waar en waarom in Ter Braaks werk is
gerepresenteerd [...]’. Vreemd genoeg gaat Van Nieuwstadt in zijn betoog voorbij
aan de studie van Henrard, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche uit
1963. Het boek staat wel bij Van Nieuwstadt in de bibliografie en hij citeert er ook
een keer uit, maar hij rept verder met geen woord over de studie van Henrard. Deze
schrijft in zijn ‘Woord vooraf’:
[I]k ben nochtans de mening toegedaan, dat vooral één figuur de
gedachtenwereld van Ter Braak heeft beheerst, nl. Friedrich Nietzsche.
Ter Braak mag hem volgen of mijden, steeds is Nietzsche voor hem een
leerschool, zij het een lichtpunt, die hem of de te volgen weg aanduidt,
of op de te mijden moeilijkheden wijst; derhalve is het m.i. onmogelijk
Nietzsche buiten Ter Braaks gedachtenwereld te sluiten [...].
Henrard analyseert heel precies en nauwkeurig de rol van het werk van Nietzsche
in het denken en het werk van Ter Braak, waarbij hij ook aandacht besteed aan de
verschillen tussen de ideeën van Nietzsche en Ter Braak. Als Van Nieuwstadt de
studie van Henrard van verwaarloosbaar belang acht, wat natuurlijk mogelijk is, had
hij dat standpunt wel even moeten aangeven en beargumenteren. Nu lijkt het er op
dat Van Nieuwstadt sterk overdrijft wanneer hij stelt dat er sinds de verkeerde
voorstelling van zaken door Gomperts niets meer geschreven is over Nietzsche en
Ter Braak.
Ook de tweede hoofdlijn van Van Nieuwstadts betoog mist overtuigingskracht.
Hij probeert aan te tonen waarom Het Carnaval der Burgers in de secundaire
literatuur over Ter Braak minder besproken en gewaardeerd wordt dan de andere
‘grote’ essaybundels (Politicus zonder partij en Van oude en nieuwe Christenen).
Volgens hem knippen alle letterkundigen en ‘Terbrakianen’ moedwillig het werk van
Ter Braak in tweeën. Zij zouden het werk dat ontstaan is voor 1930 en Ter Braaks
kennismaking met Du Perron, links laten liggen, ten faveure van het werk uit de
jaren dertig.
Van Nieuwstadts poging de ‘oude’ Ter Braak in ere te herstellen is lovenswaardig,
maar ik denk dat hij hier een beetje doordraaft. Hij kan niet ontkennen dat Ter Braaks
‘glorie-jaren’ liggen in de jaren dertig, in de tijd van Forum en Ter Braaks artikelen
tegen het fascisme en Nazisme.
Daar komt dan nog bij dat het hem maar gedeeltelijk lukt om aan te tonen waardoor
die lacune in de literatuurgeschiedenis zou zijn ontstaan. Van Nieuwstadt probeert
dit in eerste instantie te verklaren aan de hand van het voorwoord dat Ter Braak in
1934 schreef bij de tweede druk van Het Carnaval der burgers, waarin hij het boek
beschrijft als ‘een metafysische brochure’. Hij probeert te achterhalen waarom Ter
Braak het boek, vijf jaar nadat hij het geschreven had, plots als ‘metafysisch’
beoordeelde. Volgens Van Nieuwstadt sloeg deze benaming terug op Nietzsches
overwinning van de metafysica, een stap die Ter Braak zelf niet bleek te kunnen
zetten, maar waardoor hij wel gefascineerd werd. Het is mij echter niet duidelijk
geworden waarom dit een reden voor de verwaarlozing van het boek zou zijn.
Een andere, meer voor de hand liggende reden voor de ‘verwaarlozing’ van het
Carnaval-boek en het oudere werk is toe te schrijven aan Ter Braak zelf en heeft
waarschijnlijk zijdelings te maken met de benaming ‘metafysische brochure’. Van
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Nieuwstadt merkt terecht op dat er in het tweede hoofdstuk van Politicus zonder
partij een hele reeks van ‘leesverboden’ omtrent het oudere werk van Ter Braak
voorkomt. Deze verboden passen in Ter Braaks opvattingen over het denken, dat
moet proberen in ontwikkeling te blijven en niet stil moet blijven staan. De paradox
is natuurlijk dat het denken ‘vastligt’ zo gauw de gedachten zijn neergeschreven.
Dat is de verklaring achter Ter Braaks leesverboden, het oude werk ligt vast en is
niet meer te veranderen. Maar voor Ter Braak gold waarschijnlijk ook een meer
inhoudelijk argument voor de leesverboden. De latere Ter Braak vond dat het oudere
werk nog te veel geschreven was met behulp van wat hij zelf ‘handwoorden’ noemde.
Uit de oudere teksten kwam te zeer het later door Ter Braak zelf verworpen denken
in systemen en abstracties naar voren, de teksten stonden niet dicht genoeg bij de
werkelijkheid zelf.
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Volgens Van Nieuwstadt hebben veel literatuurhistorici Ter Braaks verboden te
letterlijk opgevolgd en naar aanleiding van de bewuste passages in Politicus zonder
partij het oeuvre van Ter Braak in tweeën gedeeld, waarbij de eerste helft het
ondergeschoven kindje werd. Het is mogelijk om ook de benaming ‘metafysische
brochure’ als een soort leesverbod te zien, of liever een ‘leesaanwijzing’, waarin
Ter Braak aangeeft hoe ‘metafysisch’ hij in 1930 nog dacht en schreef, en dat hij
zich nu, in 1934, alweer verder heeft ontwikkeld.
Van Nieuwstadt heeft zijn studie zeer breed opgezet. In het ‘Vooraf’ geeft hij aan
dat zijn dissertatie ‘ten overstaan van haar onderwerp opzettelijk sterk’ meandert.
Hij probeert niet alleen de rol van Nietzsche voor Ter Braak en de verwaarlozing
van Het Carnaval der Burgers te verklaren, maar past daarnaast ook nog ‘een op
Walter Benjamin, [...] Roland Barthes, [...] Theodor W. Adorno, [...] Jacques Derrida
[en] zijdelings op Massimo Cacciari geïnspireerde leeswijze’ toe. Helaas verklaart
hij nergens de noodzaak van een dergelijke leeswijze, wat tot gevolg heeft dat het
nooit helemaal duidelijk wordt waarom Van Nieuwstadt allerlei (ogenschijnlijke)
zijpaden bewandelt.
Deze wijdlopigheid spiegelt zich in de stijl die Van Nieuwstadt hanteert; hij probeert
regelmatig te veel informatie in een zin te verpakken. De hier volgende alinea is een
voorbeeld van het soort zinnen en alinea's die daar het gevolg van zijn:
Net zoals dat voor andere actualiseringen van afzonderlijke avonturen
uit Odysseus' thuiskeer - de Nekyia, Duits Heimkehr; het Nederlands
heeft er eigenlijk geen woord voor - het geval is - bij Kafka, wiens werk
ervan wemelt, bij Paul van Ostaijen in zijn ‘Grotesken’, bij de expressionist
Jakob van Hoddis, bij Brecht, wiens Geschichten vom Herrn Keuner in
de titel - Herr ‘Keiner’, dat is de heer Niemand - Odysseus' truc met zijn
naam letterlijk in ere houden - roept het hergebruik ervan hij [sic] Ter
Braak om interpretatie [...] (p. 172).
De teksten tussen de diverse gedachtestreepjes lijken alleen maar te zijn
toegevoegd om te laten zien dat Van Nieuwstadt zijn klassiekers kent.
Het grote minpunt van de studie van Van Nieuwstadt is dat hij nergens een
expliciete verantwoording voor zijn ‘wijde blik’ geeft. Dit had kunnen gebeuren in
een afsluitend hoofdstuk, waarin hij alle lijnen die hij in de voorgaande hoofdstukken
had uitgezet, bij elkaar liet komen. Deze samenvatting of conclusie ontbreekt hier,
wat waarschijnlijk voor een groot deel aan Barthes (‘Teksten zijn vanaf nu niet meer
resumeerbaar’, waar de dissertatie mee opent) te wijten is.
Ondanks alle kritiek die op de studie te leveren valt, staan er hier en daar scherpe
beschouwingen in. Zo vind ik Van Nieuwstadts inzichten omtrent de
‘lucifersdoosje’-passage uit Het Carnaval der Burgers zeer verhelderend en scherp
en daar blijkt ook dat Van Nieuwstadt wel degelijk beknopt en ‘to the point’ kan
schrijven.
Daarnaast is het andere grote pluspunt van de dissertatie, dat Van Nieuwstadt
aanzet tot het (her)lezen van het werk van Ter Braak en dat kan nooit kwaad. Grote
delen van zijn oeuvre zijn het herlezen waard en zijn bij herlezing opmerkelijk ‘bij
de tijd’.
Ingmar Koch
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Het land van herkomst / E. du Perron. - Geann. uitg. / verzorgd door F.
Bulhof en G.J. Dorleijn. - Amsterdam: Van Oorschot, cop. 1996. - 1079
p.: ill., krt.; 24 cm ISBN 90-282-0870-4 Prijs: ƒ 135, Alle hartstochtelijke aansporingen van Marsman en alle goedbedoelde pogingen
ten spijt hebben de prozaschrijvers van het interbellum weinig blijvende
meesterwerken voortgebracht. Slechts enkele romans uit die tijd worden nog gelezen
en opnieuw uitgegeven, maar de meeste zijn met hun auteurs, waarschijnlijk
voorgoed, in de vergetelheid geraakt. Zelfs voor Marsmans eigen ultieme poging,
De dood van Angèle Degroux, is de belangstelling tegenwoordig miniem; sinds de
laatste herdruk in de Salamander-reeks, nu vijfentwintig jaar geleden, is de roman
niet meer afzonderlijk in de handel geweest. Een uitzondering vormt de
autobiografische roman Het land van herkomst van Du Perron. Hiervan verscheen
onlangs een monu-
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mentale editie van meer dan 1000 bladzijden. Of Het land van herkomst echter de
eretitel ‘klassiek werk van het interbellum’ (p. 988) verdient, zoals de editeurs Bulhof
en Dorleijn suggeren, waag ik te betwijfelen. Als roman werd hij in ieder geval verre
overtroffen door de echte klassieker van het interbellum: de in 1934 verschenen
roman Terug tot Ina Damman van Simon Vestdijk. Het is opvallend hoe sterk de
Indische hoofdstukken in Du Perrons roman ondanks de vele beschrijvende details
een tot de verbeelding sprekende plastiek missen, die zo kenmerkend is voor
Vestdijks meesterwerk. En de soms ellenlange dialogen van de in Parijs spelende
hoofdstukken zijn heel wat minder boeiend dan bijvoorbeeld het tafelgesprek in Max
Havelaar. Du Perron zelf heeft de tekortkomingen van zijn roman heel goed ingezien.
Zo oordeelde hij over hoofdstuk XIII: ‘Op het stuk over mijn broer na lijkt dit hfdst.
mij zelf een plakboek van biografiese berichtjes. Misschien wel grappig voor de
“indiese mensen en types”, maar ik kan mij voorstellen dat de lezing vermoeit of
verveelt.’ (p. 456) En de verteller in de roman legde hij in de mond: ‘Als ik enig talent
had voor het beelden met de pen [...]’ (p. 236).
Volgens Marsman was Het land van herkomst ‘de compleetste uiting’ van zijn
generatie (p. 959). Het is vooral onder dit aspect, als tijdsdocument, dat de roman
zijn waarde had en heeft behouden, zij het dat daarmee tegelijkertijd het gevaar
van gedateerdheid en dus onverstaan-baarheid gegeven is. Du Perron heeft ook
dit gevaar onderkend, getuige het slot van hoofdstuk XI ‘Gesprek met Héverlé’:
‘Hoeveel hebben hij en ik elkaar bekend? wat hebben wij erin “afgereageerd”? En
voor iemand die over tien jaar deze bladzijden lezen zou, zijn zij wellicht niets dan
de notulen van een gesprek tussen intellektuelen, te Parijs omstreeks 1930.’ (p.
136) Het is de grote verdienste van de nieuwe, door F. Bulhof en G.J. Dorleijn
verzorgde, editie van Het land van herkomst dat hierin door middel van uitvoerig
commentaar niet alleen bij de Parijse, maar ook bij de Indische hoofdstukken, een
brug wordt geslagen naar de hedendaagse lezer.
Met hun te bescheiden als ‘geannoteerde uitgave’ omschreven editie hebben
Bulhof en Dorleijn naast de inhoudelijke ontsluiting van de roman ook gestreefd
naar de presentatie van een wetenschappelijk verantwoorde leestekst en een
gedetailleerd overzicht van de tekstgenese en -geschiedenis. Du Perron schreef
Het land van herkomst in de periode februari 1933 - mei 1935. De handschriften en
de daarnaar gemaakte typoscripten zijn niet bewaard gebleven. Zes hoofdstukken
werden in Groot Nederland en Forum voorgepubliceerd, waarna de roman half mei
1935 verscheen bij uitgeverij Querido te Amsterdam. Vanaf eind 1935 heeft Du
Perron met tussenpozen gewerkt aan een herziene versie van zijn roman. Hiervoor
gebruikte hij een set vellen van de eerste druk waarin hij talrijke veranderingen heeft
aangebracht. Een tweede druk is echter tijdens zijn leven niet meer verschenen.
Verder bestaat er het zogenaamde Greshoff-exemplaar: een met wit papier
doorschoten set proefvellen van de eerste druk, waarin Du Perron op de doorschoten
bladzijden vele toelichtende opmerkingen heeft gemaakt die een uiterst interessant
beeld geven van het ontstaan en de reële (biografische) achtergronden van de
roman. Daarnaast zijn er enkele teksten die mogelijk of waarschijnlijk op enig moment
deel hebben uitgemaakt van de genese van Het land van herkomst. Bulhof en
Dorleijn geven een korte beschrijving van deze zogenaamde ‘paralipomena’, maar
gaan er verder niet op in. Ook de voorpublicaties in tijdschriften laten zij geheel
buiten beschouwing, terwijl die toch verschillende vragen oproepen. Zo gaf Du
Perron de redacteuren van Forum en Groot Nederland de vrije hand bij de publicatie
en deze tijdschriftpublicaties hebben vervolgens (ten dele?) als kopij voor de eerste
druk gediend. Hebben de redacteuren van de bewuste tijdschriften inderdaad gebruik
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gemaakt van de hun geboden vrijheid en zijn er belangrijke verschillen met de eerste
druk?
Op grond van de overlevering van Het land van herkomst onderscheiden de
editeurs drie ‘complete geautoriseerde versies’ (p. 510): de eerste druk uit 1935,
het Greshoff-exemplaar en de door Du Perron bewerkte vellen van de eerste druk.
Hiermee sluiten Bulhof en Dorleijn zich terecht aan bij de gangbare definitie van het
begrip ‘autorisatie’ en nemen zij impliciet afstand van de omstreden definitie in het
proefschrift van Dorleijn (vgl. voor een korte samenvatting van de discussie hierover:
M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap, Assen 1995, p. 127). Alle
drie de versies komen in principe in aanmerking als basistekst voor een editie. Bulhof
en Dorleijn hebben gekozen voor de herziene versie uit 1935/1936, een verdedigbare
keuze, al benadrukken de editeurs in hun argumentatie naar mijn mening te sterk
het ‘definitieve’ karakter van deze versie. De eerste druk zou slechts een tussenfase
zijn
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geweest in een doorlopend scheppingsproces dat in de herziene versie zijn einde
vond. Maar de herziene versie is ook weer een voorlopige, gegeven Du Perrons
werkwijze. Zou de herziening tot een echte herdruk hebben geleid, dan zou Du
Perron in het stadium van de proeven ongetwijfeld weer nieuwe veranderingen
hebben aangebracht en na publicatie van de herdruk zou hij weer ontevreden zijn
geweest over andere passages. Met andere woorden: de overgeleverde versies
zijn alle drie tussenfasen in een slechts door het toevallige tijdstip van Du Perrons
dood afgesloten proces.
De gekozen versie van Het land van herkomst is met grote zorgvuldigheid en met
behoud van Du Perrons spelling en spellingeigenaardigheden in de editie
opgenomen. De editeurs zijn zeer terughoudend geweest met ingrijpen in de tekst.
Bovendien worden alle ingrepen verantwoord (p. 705-725). Daarmee beschikken
we nu over een wetenschappelijk verantwoorde tekst van de roman die niet alleen
voor verschillende wetenschappelijke doeleinden bruikbaar is, maar ook herdrukt
kan worden in een leeseditie voor een groter publiek, bijvoorbeeld in een uitgave
voor de nieuwe Delta-reeks.
De belangrijkste tekstuele verschillen tussen de afgedrukte versie van Het land
van herkomst en de eerste druk worden gepresenteerd in een apart
variantenhoofdstuk. Bulhof en Dorleijn hebben niet gestreefd naar een
historisch-kritische presentatie van alle varianten van alle overgeleverde versies.
Zij concentreren zich op wat zij noemen de twee ‘hoofdmomenten’ (p. 514) in de
tekstgeschiedenis: de eerste druk en de laatste versie van de bewerking in 1936.
Hiervan geven zij ‘alle substantiële varianten’ (p. 516), waarbij impliciet blijft wat met
‘substantieel’ precies wordt bedoeld. De gekozen beperking lijkt mij overigens
volkomen gerechtvaardigd. De wel gepubliceerde verschillen tussen de twee versies
geven geen aanleiding te, verlangen naar een volledig variantenapparaat. Hoewel
er enkele grote, inhoudelijk interessante, verschillen zijn, gaat het in de meeste
gevallen toch om kleine, vooral stilistische, varianten van beperkt belang. Voor de
presentatie van de varianten hebben de editeurs gebruik gemaakt van ‘een inclusieve
weergave [...] met presentatie van de directe context.’ (p. 515) De wijze waarop
deze weergave typografisch is vormgegeven, is weinig gelukkig. De lezer moet wel
erg in de varianten geïnteresseerd zijn om zich niet door het vele en opvallende
gebruik van cursief en vet te laten afschrikken. Een inclusief apparaat, zoals door
de editeurs beoogd, is eigenlijk alleen zinvol als het in de lopende tekst van het
werk zelf wordt opgenomen, omdat men dan de samenhang tussen de varianten,
ook in een wat grotere context, gemakkelijker voor zich ziet en de inhoudelijke
consequenties van de veranderingen kan overzien.
Het zwaartepunt van de nieuwe editie ligt, zoals gezegd, in de ontsluiting van de
tekst. Zij bestaat uit annotaties, enkele uitvoerige beschouwingen, een woordenlijst,
illustraties en een bibliografie. De annotaties bij de tekst van Du Perron vormen het
grootste deel van de commentaar. Zij laten weinig vragen die de roman voor de
hedendaagse lezer oproept, onbeantwoord. De editeurs zeggen vooraf dat ze de
annotaties ‘zo summier mogelijk gehouden’ (p. 518) hebben, maar aan dit
uitgangspunt hebben zij zich in de praktijk lang niet altijd gehouden. De annotaties
zijn zowel wat inhoud als formulering betreft nogal onevenwichtig. Herhaaldelijk
wordt informatie gegeven die niet nodig is om de tekst van Du Perron te begrijpen.
Het zijn (extra) weetjes van de editeurs die de lezer niet onthouden worden, maar
in feite geheel overbodig zijn. Dat Christiaan August Vulpius een zwager van Goethe
was (p. 734) is irrelevant als toelichting bij de titel Rinaldo Rinaldini (p. 9), de
verwijzing naar Shakespeare is niet nodig bij de toelichting op een citaat uit Rabelais
(p. 785), de informatie over Amy Berte Mac Gillavry (p. 810) kan gemist worden
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daar zij in Het land van herkomst helemaal niet voorkomt, ditzelfde geldt voor de
verwijzing naar Jan de Hartog (p. 830), de ‘coïncidentie’ met Marsman (p. 831), de
uitweiding over Gossaert (p. 848), de uitweiding over het ‘nachtelijk snurken’ van
Du Perron (p. 869), enzovoort. Een toelichting als bij ‘station Montparnasse’: ‘De
huidige situatie is totaal anders’ (p. 733), lijkt mij niet erg zinnig, want roept alleen
maar een nieuwe vraag op. Bepaald hinderlijk is de soms breedsprakige en
kwalificerende stijl van de editeurs; als toelichting bij Du Perrons opmerking in het
Greshoff-exemplaar ‘Grote stukken werden geschreven in Bellevue’ (p. 441) geven
zij: ‘Bellevue is het meest riante gedeelte van het nauwelijks minder riante voorstadje
Meudon aan de zuidwestkant van Parijs. De Du Perrons woonden ruim een jaar [...]
op 24 Avenue du 11 novembre
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1918, een prachtige rechte laan met veel geboomte en mooie villa's. Op dat nummer
24 bevindt zich een vrij fors, enigszins uit de toon vallend flatgebouw met misschien
een tiental appartementen’ (p. 730). Opvallend is ook de annotatie op p. 741: ‘De
plotselinge overgang van een vage realiteit naar een scherpe herinnering via een
zintuiglijke waarneming is een voorbeeld van een Proustiaanse “onvrijwillige
herinnering”. Die werd overigens ook door Simon Vestdijk ongeveer terzelfder tijd
in zijn Terug tot Ina Damman (1934) geëxploiteerd.’ Wat de lezer van Het land van
herkomst hiermee moet, is mij een raadsel.
Na de annotaties volgen ruim honderd bladzijden ‘Beschouwingen’. Deze
uitvoerige, goed geschreven, stukken over ‘het oude Indië, de biografie van Du
Perron, Brussel in de jaren twintig en Parijs in de jaren dertig’ (p. 886) zijn zonder
meer voortreffelijk en verplichte lectuur voor wie geïnteresseerd is in de historische
en biografische achtergronden van Het land van herkomst. Voor een goed begrip
van de roman is dit gedeelte van de commentaar naar mijn mening het belangrijkste.
Met als bijlagen een ‘Lijst van Indische woorden, zinnen en liedjes’, een bibliografie
en een hoofdstuk ‘Illustraties’, bestaande uit foto's, kaarten en een stamboom,
hebben Bulhof en Dorleijn een zeer complete editie gemaakt waarin alleen een
personenregister node wordt gemist. Men komt bij de lectuur herhaaldelijk namen
van personen tegen die eerder zijn toegelicht. Het kost dan veel moeite deze
toelichtingen terug te vinden.
Deze waardevolle uitgave van Het land van herkomst is door Van Oorschot
uitgegeven in een fraaie dundrukeditie van royaal formaat. De inrichting van het
boek stelt echter teleur. Ondanks de aanwezigheid van twee leeslinten is de lezer
genoodzaakt eindeloos heen en weer te bladeren tussen leestekst, annotaties,
bijlagen en, voor zover hij daarin is geïnteresseerd, het variantenapparaat. Daarbij
komt dat in de leestekst geen enkele verwijzing voorkomt naar de toelichtende
hoofdstukken. De lezer kan dus niet zien bij welke passage in de tekst achterin
toelichting of achtergrondinformatie wordt gegeven. Het zo ontstane voordeel van
een ‘schone’ leestekst schiet in deze editie met haar duidelijk wetenschappelijk
karakter zijn doel voorbij. De honderden bladzijden commentaar krijgen pas hun zin
in direct verband met de leestekst van de roman. En een gecombineerde presentatie
van leestekst en commentaar zou ook meer recht doen aan het vele waardevolle
werk dat de editeurs hebben verricht.
H.T.M. van Vliet

Eindnoten:
1 S. van der Woude, Johannes Busch. Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver.
Edam, 1947. p. 70-71.
2 W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. Rotterdam, 1908. p. 112 en
300.
3 K. Stooker, Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en
semireligieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven, 1997. Dl. I, p. 336
4 V. Becker, ‘Eene Windesheimsche collatie.’ In: De Katholiek N.R. 17 (1883), p. 373-383.
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Interdisciplinair

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 Universiteit Utrecht.
ISBN 90-5352-293-X Prijs: ƒ 57,50
Geertje Mak schreef een omvangrijk proefschrift over een fascinerend onderwerp:
Mannelijke vrouwen. Op het eerste gezicht lijkt het een vervolg op het succesvolle
boek Vrouwen in mannenkleren (1989, tweede druk) van Rudolf Dekker en Lotte
van de Pol. Maar hoewel Mak hetzelfde terrein bestrijkt en start waar Dekker en
Van de Pol ophielden, is er van een vervolg geen sprake. Dat zou misschien ook
niet goed mogelijk zijn geweest, want de traditie van vrouwen die zich als man
kleedden, zich bij leger of vloot aansloten of anderszins kortere of langere tijd een
mannenleven leidden, was volgens Dekker en Van de Pol een verschijnsel van de
zeventiende en achttiende eeuw en verdween in de negentiende eeuw vrij abrupt,
althans in Nederland. Mak bestrijdt dat overigens; volgens haar is het fenomeen
van wat zij noemt de ‘passing women’ in de negentiende eeuw geenszins
uitgestorven. Op dat punt overtuigt zij echter niet helemaal. Want waar Dekker en
Van de Pol tussen 1600 en 1800 alleen in Nederland 120 gevallen van vrouwelijke
travestie boven water wisten te krijgen, vindt Mak na 1800 slechts drie Nederlandse.
Dat zij in Frankrijk en Duitsland nog wel ‘passing women’ aantreft, spoort met de
bevindingen van Dekker en Van de Pol die melden dat deze traditie in andere
West-Europese landen langer heeft voortbestaan.
‘Passing women’ vormen echter slechts één verschijningsvorm van ‘mannelijke
vrouwen’, een brede categorie die Mak ten behoeve van haar onderzoek in het
leven heeft geroepen en die de vele negentiende-eeuwse manifestaties van
vrouwelijke sekse-ambiguïteit omvat. Het gaat haar er daarbij niet om die categorie
in kaart te brengen zoals Dekker en Van de Pol hebben gedaan, die vanuit een
historische invalshoek hebben getracht een beeld van opkomst, omvang en einde
van een traditie te geven, de motieven, levens, lotgevallen, moeilijkheden van de
als man levende vrouwen te achterhalen en de reacties vanuit de rechterlijke macht,
het leger en de publieke opinie te beschrijven. Wie nieuwsgierig is naar de vrouw
met de baard of de vrouw met de broek komt bij Mak bedrogen uit. Zij richt zich op
verhalen, geschiedenissen, beschouwingen over uiteenlopende negentiende-eeuwse
‘mannelijke vrouwen’, historische zowel als fictieve, Franse, Duitse, Hongaarse en
Nederlandse, en veel minder op de ‘historische werkelijkheid’ daarachter. De
aanhalingstekens zijn hier wel op hun plaats, want Mak hanteert het postmoderne
adagium dat alles tekst, taal, constructie is. Zij gaat hierin heel ver. Zelfs lichamelijke
kenmerken, de biologische sekseverschillen, beschouwt zij als ‘talige constructies’.
Daarmee komt het gebruikelijke onderscheid tussen sekse (onveranderlijke
biologische sekseverschillen) en gender (veranderlijke betekenissen van allerlei
aard die aan sekseverschillen worden gekoppeld) op losse schroeven te staan en
dreigt een waardevol onderzoeksinstrument te verdwijnen. Natuurlijk valt aan te
voeren dat er in de loop van de geschiedenis ook in het denken over lichamelijke
sekseverschillen verschuivingen hebben plaatsgevonden en verschillende accenten
zijn gelegd. Bovendien wordt het tegenwoordig duidelijk dat lichamelijke sekse niet
zo vaststaand en onveranderlijk is als wel werd aangenomen. Maar daarmee hoeven
de sekseverschillen nog niet naar het rijk van de ‘constructies’ te worden verwezen.
*

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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Mak doet dat op grond van een wel heel merkwaardige argumentatie. Zij komt met
het voorbeeld van de schok en verwarring die iemand ervaart bij het zien van een
hermafrodiet. Die schok is volgens Mak niet in het tweeslachtige lichaam gelegen,
maar komt voort uit de scheiding tussen mannen en vrouwen in het hoofd van de
waarnemer - dus lichamelijke sekse is discursief. Met analoge redeneringen kan
alles tot constructie worden verklaard. Mak schijnt zich overigens niet te realiseren
dat ze met haar radicale visie de poten onder de stoel van haar eigen
onderzoeksterrein wegzaagt.
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Alles is tekst, en alle teksten zijn verhaal. Tussen verschillende tekstsoorten als
romans en krantenberichten maakt Mak geen onderscheid. Ook zuiver referentiële
teksten worden nadrukkelijk niet als verwijzing naar ‘de werkelijkheid’ beschouwd
maar als narratieve structuur bekeken. Vertooganalyse dus in de lijn van Foucault,
die ook inhoudelijk zijn stempel op dit onderzoek heeft gedrukt, en narratologische
analyses op de manier van Mieke Bal. Het bijbehorend jargon wordt wel eens wat
storend. Al te vaak is er sprake van ‘subjecten’ die zich al dan niet weten ‘in te
schrijven’ in ‘de talige orde’, ‘het heersend discours’, ‘het discours van de
(conventionele) ander’ of in ‘bestaande scripts’.
Dat Maks boek zich niet gemakkelijk laat lezen komt echter lang niet alleen door
het modieuze jargon en het daarachter liggend postmoderne gedachtegoed. Het
komt vooral door de diversiteit van de onderwerpen en vraagstellingen die de revue
passeren. We lezen achtereenvolgens over een Franse roman uit 1829 die in Maks
moderne lezing ‘de dunne scheidslijn tussen androgynie en hermafroditisme’ tot
onderwerp heeft; over uiteenlopende Duitse, Franse en Nederlandse romans tussen
1815 en 1901 waarin ‘mannelijke vrouwen’ als personage voorkomen; over het
negentiende-eeuws vertoog over ‘passing women’ in Frankrijk, Duitsland en
Nederland; over het hoofdzakelijk Franse en Duitse vertoog over
negentiende-eeuwse vrouwen-soldaten; over de Franse hermafrodiet Herculine/Abel
Barbin die zijn/haar lichamelijke tweeslachtigheid geen gestalte kon geven en
zelfmoord pleegde; over de Hongaarse Sarolta/Sandor Vay, de eerste ‘passing
woman’ bij wie de diagnose seksuele inversie werd gesteld in 1891; over de
veranderende betekenis van ‘vrouwen met de broek aan’ in de loop van de
negentiende eeuw waarbij het betoog heen en weer springt tussen Frankrijk,
Duitsland en Nederland; over de vraag waarom de vrouwenbewegingen van de
eerste feministische golf, ook weer in verschillende landen, ‘het lesbische’ verzwegen
en buitensloten en ten slotte over de vraag waarom het in 1910 geïntroduceerde
begrip ‘travestiet’ alleen op mannen betrekking had, terwijl vrouwen in mannenkleren
voordien toch een veelvoorkomend verschijnsel hadden gevormd.
Deze weinig samenhangende reeks heeft volgens de inleiding tot doel ‘de
verschillende betekenissen die aan “mannelijkheid” van vrouwen zijn gehecht, de
verschillende gedaantes waarin de “mannelijke vrouw” in culturele en
maatschappelijke verhalen en vertogen verscheen, de veranderingen die daarin
tussen 1815 en 1914 optraden’ in beeld te brengen. Die betekenissen en gedaantes
manifesteren zich echter in zulke uiteenlopende historische en nationale contexten
en worden door Mak vanuit zodanig wisselende vragen en gezichtspunten
beschouwd, dat de lezer er moeilijk een lijn in kan ontdekken en zich soms in een
postmodern labyrint waant. De lijn wordt pas duidelijk wanneer Maks persoonlijke
beweegredenen als leeswijzer worden gebruikt. Uit de inleiding blijkt dat een
eigentijds en persoonlijk probleem de inzet van dit onderzoek heeft gevormd, namelijk
de door Mak ervaren spanning tussen vrouw-zijn en lesbisch-zijn. De vraag naar
de verhouding tussen sekse en seksualiteit vormt de verbinding tussen de losse
onderwerpen, vraagstellingen, analyses en beschouwingen. In feite is de historische
analyse hier geen doel maar middel en dat verklaart de eclectische opzet en
werkwijze, en het voorbijgaan aan historische contexten en nationale verschillen.
Mak streeft niet naar een historisch beeld, maar zoekt links en rechts in de
geschiedenis naar een antwoord op de vraag hoe het komt, huiselijk gezegd, dat
hedendaagse lesbische vrouwen zo vaak het gevoel hebben (of krijgen) geen ‘echte
vrouwen’ te zijn.
Volgens Mak verloopt het denken over mannelijkheid van vrouwen in de
negentiende eeuw langs de volgende lijn. Aanvankelijk werd dit verschijnsel bezien
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in termen van bedrog en overtreding, zo concludeert zij uit de narratologische analyse
van verhalen over ‘passing women’ en vrouwen-soldaten. Een vrouw die als man
door het leven ging gold niet als iemand die ‘tegen haar natuur’ handelde, wier
identiteit als vrouw ter discussie werd gesteld, maar als iemand die de voorschriften
schond. Na ontdekking kon zo'n vrouw in principe het vrouwenleven weer oppakken.
Gedurende de hele negentiende eeuw werd er zo tegen mannelijke vrouwen
aangekeken, hetgeen er volgens Mak op wijst dat het zogeheten ‘one sex system’
veel langer heeft voortbestaan dan men gewoonlijk aanneemt. Dit van Laqueur
afkomstige begrip duidt een denkwijze aan waarin lichamelijke sekseverschillen als
gradueel werden gezien, als verschil in ontwikkelingsstaat tussen twee in principe
gelijke seksen. De verschillende posities die mannen en vrouwen op aarde innemen
worden in dit systeem niet verklaard
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vanuit een verschil in ‘natuur’ dat voorkomt uit lichamelijke verschillen, zoals in het
latere two sex system, maar als een voorschift van hogerhand. Laqueur stelt dat
het one sex system rond 1800 plaatsmaakt voor het two sex system, maar volgens
Mak wijst het vertoog over ‘passing women’ en vrouwensoldaten er op dat die
overgang pas rond 1900 breed doordringt. Deze visie valt overigens niet gemakkelijk
te beoordelen. Wat Mak hier analyseert als ‘het’ vertoog bestaat alleen uit
krantenberichten en politierapporten, die bovendien verspreid zijn over Frankrijk en
Duitsland en over de tweede helft van de negentiende eeuw. In die periode vormde
de ‘vrouwelijke natuur’ als afgeleide van lichamelijke sekseverschillen elders in ieder
geval een druk bediscussieerd onderwerp. Maks aanpak van deze kwestie roept
nog meer vragen op. Rechterlijke en politie-uitspraken die mannelijkheid van vrouwen
als bedrog en overtreding aanduiden, ziet zij steevast als uiting van het nog steeds
voortlevende one sex system. Instanties als politie en rechterlijke macht spreken
echter per definitie in termen van ‘overtredingen’ - het is de vraag of je daaraan
zoveel conclusies kunt verbinden.
Toen mannelijkheid van vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw van
een juridisch in een medisch kader terecht kwam, veranderde de betekenis ervan
volledig. Die overgang wordt door Mak in beeld gebracht aan de hand van een
Oostenrijks psychiatrisch rapport over de Hongaarse Sarolta Vay, die als Sandor
Vay door het leven ging, trouwde en gearresteerd werd. De mannelijkheid van Vay
werd niet, zoals voorheen gebeurde, gezien als een overtreding, maar als een
aangeboren gegeven, een afwijking, een ziektebeeld; in de nieuwe medische termen:
konträre Sexualempfindung, seksuele inversie. Binnen het medisch discours wordt
mannelijkheid van vrouwen een mogelijk teken van een gestoorde seksualiteit.
Sekse en seksualiteit raken sterker dan voorheen verbonden; ‘lesbisch’ staat
voortaan gelijk met onvrouwelijkheid en, omgekeerd, vrouwelijkheid wordt synoniem
met heteroseksualiteit. De feministen van de eerste golf bestreden dit niet. Zij
eigenden zich wel een zekere mannelijkheid toe door mannenkleren te dragen en
mannelijke terreinen te betreden, maar ze waakten er wel voor de grens naar een
‘onnatuurlijke’, ‘ziekelijke’, ‘onvrouwelijke’ mannelijkheid niet te overschrijden en
hielden dus het lesbische angstvallig buiten de deur. De zo ontstane kloof tussen
‘vrouw’ en ‘lesbisch’ duurt in Maks ogen voort tot op de dag van vandaag en vormt
de oorzaak van de problematische identiteit van lesbische vrouwen. Monique Wittigs
uitspraak ‘lesbian are not women’ is voor Mak niet slechts een politieke leuze, maar
de samenvatting van een historisch proces.
Deze analyse van de groeiende verwevenheid van sekse en seksualiteit c.q.
‘vrouw’ en ‘heteroseksualiteit’ en de houding van negentiende-eeuwse feministen
in deze kwestie, vormt naar mijn mening het interessantste gedeelte van dit boek.
Historici en vrouwenstudies-onderzoekers zullen verder hun voordeel kunnen doen
met het nieuwe materiaal dat Mak presenteert. De neerlandicus zal daar minder
aan hebben, omdat het accent op Franse en Duitse bronnen ligt. Voor het overige
ligt de interdisciplinaire waarde vooral in de discussiestof en ideeën die het boek
bevat, en minder in de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten. Maks
narratologische analyses laten zich moeilijk op hun historische waarde beoordelen.
Om de vele vragen die dit onderzoek openlaat en oproept te beantwoorden, zal de
‘historische werkelijkheid’ er toch aan te pas moeten komen en zal meer rekening
gehouden moeten worden met verschillen in vertogen en nationale verschillen.
Omdat dit laatste geheel achterwege is gebleven, is het belang voor de neerlandistiek
beperkt. Aan de specifiek-Nederlandse situatie is geen aandacht besteed en de
algemene conclusies van deze studie kunnen zeker niet zonder meer op de
Nederlandse negentiende eeuw van toepassing worden verklaard.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114

Erica van Boven

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, Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat Remieg Aerts de geschiedenis van het hele
tijdschrift zou schrijven. ‘De Gids 1837-1987: anderhalve eeuw intellectuele cultuur
in Nederland’, was
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de naam van het onderzoek waar hij in 1987 aan begon. De Letterheren bestrijkt
de periode 1837-1895; van de oorspronkelijk gedachte anderhalve eeuw is slechts
een halve overgebleven. Maar wie het resultaat ziet - een studie van bijna
zevenhonderd bladzijden - zal alle begrip hebben voor deze inperking; temeer omdat
die inperking Aerts de mogelijkheid biedt om De Gids te beschrijven als een tijdschrift
met een grote interne samenhang tussen de verschillende disciplines die in het blad
ter sprake kwamen. Na 1900, constateert Aerts, is dat niet langer het geval, terwijl
juist die samenhang voor hem van wezenlijk belang is: die vormt het uitgangspunt
van zijn onderzoek. ‘Deze studie wil tonen dat de schijnbaar heterogene inhoud van
dit tijdschrift een samenhangende betekenis krijgt wanneer men die inhoud
interpreteert als veelvormige uiting van liberalisme of van een liberaal-grootburgerlijke
kring’ (p. 12).
Aerts verzet zich dan ook fel tegen het vertrouwde beeld van De Gids als een
literair tijdschrift dat tussen 1837 en 1845 en van 1862 tot 1865 voor een vernieuwing
in de Nederlandse letterkunde heeft gezorgd en daarna in verval is geraakt, om in
1885 aan de kant gezet te worden door het verschijnen van De Nieuwe Gids.
Verantwoordelijk voor deze valse voorstelling van zaken is volgens Aerts de bijziende
literatuurgeschiedenis. ‘Anders dan de gevestigde literatuurhistorische voorstelling
suggereert is er geen echte breuk tussen een vooruitstrevende literaire Gids van
de beginjaren onder Potgieter en Bakhuizen en een aan wetenschap en maatschappij
gewijde Gids later, vanaf 1843 of 1848 of 1865’ (p. 12). De Gids is geen literair maar
een algemeen-cultureel tijdschrift, en moet als zodanig bestudeerd worden: ‘Als
historische bron geeft De Gids veel meer prijs wanneer men inderdaad alle
onderdelen bij elkaar betrekt en zoekt naar verbindende of karakteristieke elementen
in het toenmalige denken’ (p. 19). Dat verbindende en karakteristieke vindt Aerts in
het liberalisme, dat hij omschrijft als ‘een ideologie die het vertrouwen in vrije
ontwikkeling op elk gebied tot kern heeft.’ (p. 13)
Hoe dat liberalisme in het tijdschrift tot uiting komt, beschrijft Aerts in drie
hoofdstukken die corresponderen met de drie tijdvakken waarin de geschiedenis
van De Gids tussen 1837 en 1895 zich volgens hem laat indelen. Deze periodisering
berust op ‘belangrijke momenten in de interne geschiedenis van het blad.’ (p. 20)
Die momenten zijn 1848, als De Gids een ingrijpende hervorming ondergaat, en
1865, als E.J. Potgieter en Conrad Busken Huet gedwongen de redactie verlaten.
Aan deze hoofdstukken gaat nog een eerste hoofdstuk vooraf over het culturele
klimaat en de bestaande tijdschriften in Nederland vóór de oprichting van De Gids.
Daarna worden per periode rubrieksgewijs de ontwikkelingen in de verschillende
disciplines gevolgd - literatuur, politiek, geschiedenis, koloniën, godsdienst,
wetenschap, etc. -, geordend naar de toonaangevende thema's en discussies.
Deze opzet heeft z'n voor- en nadelen. Voor het ontsluiten van de inhoud van het
tijdschrift en het leggen van verbanden in het denken over uiteenlopende
onderwerpen is deze benadering heel geschikt. Maar het nadeel is dat door deze
werkwijze personalia van medewerkers en redacteuren, redactieproblemen, cijfers
over oplagen en lezers en in het algemeen kwantitatieve gegevens verspreid geraakt
zijn over het hele boek en op de meest onverwachte plaatsen opduiken.
In de eerste fase van het bestaan van De Gids, de periode 1837 tot 1845, valt
het Aerts overigens niet gemakkelijk om het liberalisme met het streven van het
blad in verband te brengen. Tot 1845 was ruim de helft van alle bijdragen - recensies
en oorspronkelijk werk - van letterkundige aard. Dat is niet verrassend, want de
redactie was toen stevig in handen van Potgieter en R.C. Bakhuizen van den Brink.
Zij wilden in de eerste plaats via de literatuur invloed uitoefenen op de samenleving.
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Op die manier reageerden zij vanuit een behoefte aan beweging en vernieuwing
op de heersende maatschappelijke, politieke en intellectuele situatie.
Deze periode biedt een goed voorbeeld van de weerbarstigheid van De Gids die
door Aerts soms met harde hand in de richting van een interpretatie als
algemeen-cultureel liberaal tijdschrift gedwongen moet worden. Hier overtuigt Aerts
dan ook niet. Gelet op de nadruk die de literatuur in de eerste jaargangen krijgt, is
het niet zo misplaatst om De Gids in deze periode als een literair tijdschrift op te
vatten. Bovendien doet het geforceerd aan om het ‘onbepaalde verbeteringsstreven’
(p. 172) van Potgieter en Bakhuizen te karakteriseren als ‘vroeg’ of ‘mentaal
liberalisme’ (p. 81 en 126). Tenslotte blijkt dat de redactie van De Gids in deze halve
eeuw veel minder eensgezind is dan nodig zou zijn om er een echt homogeen
tijdschrift van te maken.
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Veelzeggend in verband met het laatste is de omslag in de redactie die Aerts in
1845 signaleert. Vanaf dat jaar en door toedoen van de nieuwe redacteur G. de
Clercq werd De Gids ‘ondubbelzinnig liberaal’ (p. 134). Met deze wending richting
politiek verliest het blad zijn literaire karakter en verandert in een ‘breed-informerend,
actueel en opinievormend blad met een herkenbare - liberale - signatuur’ (p. 172).
Het is een verandering die drie jaar later ook uiterlijk gestalte krijgt, als De Gids van
een tijdschrift met twee afdelingen - recensies en mengelwerk - overgaat op een
indeling in rubrieken, waarin langere artikelen verschijnen op velerlei gebied. Maar
deze koerswijziging van de redactie kon alleen plaats vinden, nadat zich in 1845
grote veranderingen in de redactie hadden voltrokken. Eerst had in 1843 Bakhuizen
de redactie verlaten en daarna vertrokken in 1845 twee andere literaire redacteuren
- J.F. Oltmans en B. ter Haar -, die vervangen werden door actieve liberalen als P.J.
Veth, S. Vissering en De Clercq, die meer in politiek en maatschappij dan in literatuur
geïnteresseerd waren. Potgieter - en dat is niet onbelangrijk - was niet blij met de
hervorming van zijn tijdschrift, en werd in zekere zin zelfs op een zijspoor gezet.
Ook al bekleedt hij volgens Aerts tot 1865 een leiderspositie in de redactie, het is
duidelijk dat hij het tijdschrift niet meer naar zijn hand kon zetten. Het conflict in 1865
is daar het meest sprekende voorbeeld van, maar ook de mislukte poging om in
1859 P.A. de Génestet een plaats in de redactie te geven toont dat onmiskenbaar
aan.
Pas vanaf 1845 is De Gids het homogene liberale tijdschrift, dat Aerts in de
inleiding van zijn studie al had aangekondigd. ‘Eenheid van geest en streven’ is de
toepasselijke titel van het derde hoofdstuk, waarin de periode 1848 tot 1865
behandeld wordt. Nu is De Gids doortrokken van het liberalisme. In de politiek
openbaart het zich als het doctrinair-liberalisme uit de school van Thorbecke; in de
geschiedenis als een teleologisch gedachte ontwikkelingsgang naar de liberale
democratie van 1848; in de theologie als de moderne richting die bijbel en dogma's
aan vrij, wetenschappelijk onderzoek onderwerpt; kortom in alles - alleen de literatuur
lijkt zich aan dit allesoverheersende liberalisme te onttrekken.
In het vierde hoofdstuk, de periode 1865 tot 1895, slaagt Aerts er evenmin in om
een duidelijk verband te leggen tussen liberalisme en literatuur. Wel is dit op
voorhand één van de interessantste hoofdstukken, omdat, zoals Aerts terecht
opmerkt, De Gids van na 1865 nooit veel belangstelling van de geschiedenis heeft
ondervonden. Aerts wijt dit aan het feit dat De Gids van oudsher in een
literair-historisch kader werd behandeld waarin het steeds beschreven is vanuit het
perspectief van vernieuwing en verandering. Daardoor is De Gids na 1865
gekarakteriseerd als een tijdschrift in verval; en dat doet het blad geen recht. Toch
leidt het nieuwe historische perspectief van Aerts niet tot een herwaardering of een
wezenlijk ander beeld van De Gids na 1865. ‘Het historisch belang van De Gids in
deze periode is vooral dat hij laat zien wat het toenmalige burgerlijke establishment
mooi vond en voor welke sociale en wereldbeschouwelijke problemen het zich
gesteld zag’ (p. 309). Dat klinkt wel erg mager in vergelijking met de leidende en
opinievormende rol die De Gids in vroeger jaren gespeeld heeft. En dan gaat het
niet alleen om de literaire betekenis ervan; in alle opzichten is De Gids na 1865
minder spraakmakend. Was De Gids eerst het tijdschrift voor jongeren met
progressieve liberaal-burgerlijke idealen, in deze periode hoort de redactie tot de
elite die krampachtig zijn positie tegen de vooruitstrevende linksliberalen verdedigt.
De Gids werd het tijdschrift van de oudliberalen. Vanaf 1874 hebben de linksliberalen
hun eigen blad, de Vragen des Tijds. ‘Hierna was De Gids niet meer jong’ (p. 337).
Het is een verouderingsproces dat gepaard gaat met een sterke daling van het
niveau. ‘Sommige redacteuren beschouwden een aan taaiheid grenzende
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degelijkheid als kwaliteitsmerk.’ (p. 309) En: ‘Als De Gids ooit tot het peil is gedaald
dat gewoonlijk met de Vaderlandse Letteroefeningen wordt geassocieerd, dan was
het in deze rubriek’ (p. 376). Met ‘deze rubriek’ doelt Aerts op de letterkunde. Wat
dat aangaat zit hij dus op één lijn met de eerder door hem als te beperkt afgewezen
visie van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Die indruk wordt nog eens bevestigd
in de korte samenvatting waarmee hij zijn studie besluit. Tot 1865 bevorderde De
Gids de ontwikkeling van een Nederlandse literatuur die gelijkwaardig was aan de
buitenlandse, na 1865 hoorde dit niet langer tot de doelstellingen, en vanaf 1883
werd het een ‘anthologisch’ tijdschrift waarin schrijvers publiceerden die eerst elders
naam hadden gemaakt.
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Het is een wat teleurstellende conclusie, vooral omdat Aerts in zijn ‘Inleiding’ zo
nadrukkelijk een nieuwe visie aankondigt op De Gids; een visie die bovendien een
breuk zou betekenen met ‘de gevestigde literatuurhistorische voorstelling’. Daarin
is Aerts niet geslaagd. Voor de literatuurgeschiedenis is dit boek trouwens in meer
dan een opzicht teleurstellend. Om zijn uitgangspunt aannemelijk te maken dat De
Gids ‘een samenhangende betekenis’ krijgt wanneer men de inhoud ervan
‘interpreteert als veelvormige uiting van liberalisme’, doet Aerts stelselmatig afbreuk
aan het literaire gehalte van het tijdschrift. In dit verband is hiervoor al ter sprake
gekomen dat Aerts weinig overtuigend is in zijn beschrijving van de periode 1837
tot 1845. Maar ook daarna is Aerts geneigd het belang van De Gids als literair
tijdschrift te minimaliseren. ‘Voor de scheppende literatuur was deze periode van
liberaal enthousiasme [1848-1865] geen bloeitijd. Evenmin als voor 1848 werd De
Gids een plaats waar de gevestigde namen zich verzamelden of waar nieuwe
talenten een literaire carrière begonnen’, schrijft hij op p. 268. Maar welke gevestigde
namen of nieuwe talenten zoekt Aerts dan? Tussen 1837 en 1868 publiceren in De
Gids schrijvers als Potgieter, Bakhuizen van den Brink, Beets, Heije, Hasebroek,
Geel, Oltmans, Ter Haar, Bosboom-Toussaint, Schimmel, Kneppelhout, De Génestet,
Busken Huet, Alberdingk Thijm - dat is ongeveer de hele negentiende-eeuwse canon
tot 1885.
Niet minder teleurstellend is de manier waarop Aerts probeert de literatuur te
verbinden met zijn concept liberalisme. Hierin faalt hij hopeloos. Het leidt tot een
volstrekt willekeurig gebruik van de termen romantiek en realisme. Zo heet het
omslag van het eerste nummer van De Gids ‘vertederend romantisch’ (p. 63) en
wordt Potgieters literatuuropvatting eerst romantisch genoemd (p. 84-85), maar leidt
zijn ‘burgerlijk-nationale boodschap’ (p. 88) er vervolgens toe dat de ‘moderne
romantische’ historische roman en poëzie van de Leidse studenten omgevormd
wordt tot ‘nationale letterkunde’ (p. 152-153). Ook staat de romantiek aan de
oorsprong van het humoristisch realisme - na 1837 verruilden ‘alle jongeren het
byronisme [...] voor een licht-romantisch realisme’ (p. 157-158) -, maar daarentegen
hoorde iemand als Dickens, van wie Potgieter in De Gids van 1837 delen uit de
Pickwickpapers in vertaling aanbood ‘niet meer tot de romantiek’: hij schiep ‘een
mild-humoristische en moreel geladen burgerlijke literatuur met een
maatschappijverbeterende strekking’ (p. 166). Nergens wordt duidelijk wat nu het
verband is tussen óf romantiek en liberalisme, óf liberalisme en realisme. Soms lijkt
het of Aerts de romantiek als uiting ziet van het liberalisme, bijvoorbeeld als hij deze
stroming karakteriseert als een equivalent van de liberale gedachte (p. 80); maar
elders lijkt de romantiek juist haaks te staan op het liberalisme, bijvoorbeeld als na
1845 het zich steeds nadrukkelijker profilerende liberalisme volgens hem een einde
maakt aan ‘de moraliserende romantisering van de Gouden eeuw’ (p. 266), of,
onbegrijpelijker nog, als waarderend wordt opgemerkt dat in de periode 1848 tot
1865 in de historische roman van Schimmel en Bosboom-Toussaint ‘realisme in de
plaats [trad] van de romantiek en [...] het heden zich [deed] gelden’ (p. 270). Dit lijkt,
even afgezien van wat dit nu precies betekent, te impliceren dat het literaire realisme
meer in overstemming is met het liberalisme dan de romantiek. Maar waarom dat
zo zou zijn, wordt nergens uitgelegd.
Voor de neerlandistiek is deze studie slechts in beperkte zin een aanwinst. Ook
al zegt Aerts meer te willen geven dan een ‘beredeneerde inhoudsopgave’ (p. 19),
toch schuilt naar mijn mening daarin de verdienste van dit boek. De heldere
samenvattingen van de inhoud van 59 jaargangen Gids vormen een indrukwekkende
prestatie en geven een uitstekende indruk van wat de intellectuele elite in het
negentiende-eeuwse Nederland heeft beziggehouden.
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Signalementen
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
Op 8 juli 1912 werd in het Oost-Vlaamse stadje Ronse, vlak bij de taalgrens, Félicien
de Tollenaere geboren. Ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag heeft
Hans Heestermans onder de titel Etymologica & Lexicographica een bundel
samengesteld met artikelen van De Tollenaere. Het boek vormt een eerbetoon aan
een wetenschapper die een lans heeft gebroken voor de Nederlandse
computerlexicologie en als organisator aan de basis heeft gestaan van de oprichting
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. De Tollenaere is lange tijd als
redacteur verbonden geweest aan het - inmiddels voltooide - Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Voor het onder zijn leiding voltooide deel XIII (V-Ver-) kreeg
hij in 1959 - als één van de weinigen - een ‘bij’, een vergulde bronzen penning, als
eerbewijs.
De bundel Etymologica & Lexicographica opent met een ‘Ten geleide’ van Hans
Heestermans, waarna in chronologische volgorde 21 artikelen volgen van de hand
van De Tollenaere. Voor het merendeel betreft het Nederlandstalige publicaties;
vier ervan zijn in het Duits geschreven, één ervan is in het Engels gepubliceerd en
eveneens één in het Frans. Ze geven stuk voor stuk blijk van de kritische houding
en de nauwgezetheid waarmee De Tollenaere bij het schrijven van zijn publicaties
te werk ging.
Het eerste artikel van de bundel - ‘Indogermaans en Keltisch bij Rasmus Rask’ dateert van 1951. In het daaropvolgende artikel, uit 1975, bespreekt De Tollenaere
de ontwikkeling ‘Van “Visic und Pulverhorn” tot zndl. “fuzike”.’ Dit zijn de enige twee
artikelen die zijn geschreven vóór 1977, het jaar waarin De Tollenaere 65 jaar werd;
de overige 19 stukken zijn verschenen in de jaren 1981-1996.
Het motto van de bundel Etymologica & Lexicographica - ‘Ignorantie van dien
[t.w. van de “ethymologie”] maeckt veel ruinen’ - is ontleend aan Matthijs de
Casteleins De Const van Rhetoriken (1548), een motto dat De Tollenaere zelf
gebruikte in zijn ‘Woord vooraf’ tot door hem bezorgde herziene edities van het
Etymologisch woordenboek. Bij de selectie van de artikelen heeft Heestermans zich
sterk laten leiden door dit motto. Een aanzienlijk deel van de gekozen stukken heeft
dan ook de etymologie van één bepaald woord tot onderwerp. Zo vraagt De
Tollenaere zich in één van de bijdragen af hoe het woord speculaas is ontstaan. Hij
spreekt het vermoeden uit dat men in de voorwerpsnaam spikkelasie de laatste
twee letters heeft opgevat als de Hollandse diminutiefvorm -ie (vergelijk het Hollandse
koppie met het Nederlandse kopje). Het woord spikke-lasie zou daarmee niet alleen
de benaming zijn voor een stof, maar ook voor een voorwerp met een
diminutiefuitgang. Door weglating van de veronderstelde diminutiefuitgang -ie kon
de voorwerpsnaam spikkelaas ontstaan. Als het woord spikkelasie semantisch
verwisselbaar is met de voorwerpsnaam spikkelaas, dan zou spikkelasie zijn dubbele
semantische waarde, dus als stofnaam en als voorwerpsnaam, op spikkelaas kunnen
overdragen: spikkelaas is lekker en geef mij die spikkelaas maar. Door lezing van
de bundel Etymologica & Lexicographica komen we tevens meer te weten over de
woordgeschiedenis van de Nederlandse woorden pril, staal (‘grondslag van een
dijk’), anjelier, bekaaid, muishond (‘wezel’), zeehond en zakken als intransitief
werkwoord.
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Aan het eind van de bundel is een bibliografie opgenomen met 97 titels. De lijst
vormt een aanvulling op de 215 tellende nummers bibliografie, samengesteld door
J.J. van der Voort van der Kleij, die is afgedrukt in Lexicologie, een bundel opstellen
voor F. de Tollenaere, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste
verjaardag.
Roland de Bonth
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Hollantsche Parnas: Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw /
met inl. en aant. door Ton van Strien. - Amsterdam: Amsterdam
University Press, cop. 1997. - 163 p.; 24 cm. - (Alfa)
ISBN 90-5356-276-1 Prijs: ƒ 25, -Onder de titel Hollantsche Parnas - een knipoog naar de bundel Hollantsche Parnas,
of verscheyde gedichten, uitgegeven door Jacob Lescaille in 1660 - stelde Ton van
Strien voor de Alfareeks van de Amsterdam University Press een bloemlezing samen
van bekende Nederlandstalige gedichten uit de zeventiende-eeuwse,
Noord-Nederlandse letterkunde. In de geest van de zeventiende-eeuwse
samensteller, de schouwburgregent Tobias van Domselaer, vormde Van Strien
opnieuw een literaire canon, een ‘ijzeren repertoire’. Een selectie van de dichters
die in 1660 waren vertegenwoordigd, komt dan ook weer voor in de twintigste-eeuwse
Hollantsche Parnas, zoals Tesselschade Roemers, Joost van den Vondel, Jan Vos
en Jacob Westerbaen. Maar de meeste auteurs hebben de eeuwen niet doorstaan:
Reyer Anslo, Geeraert Brandt, Karel van Mander en Katharina Questiers bijvoorbeeld
vinden we niet meer terug. De bundel is ook niet meer zo dik als zijn voorganger,
die zeshonderd pagina's telde en niet alleen lyriek bevatte.
Hollantsche Parnas is bedoeld als introductie tot de Nederlandstalige poëzie in
de zeventiende eeuw en tot het denken daarover. In een inleiding van negen pagina's
gaat Van Strien in op het dichten als vak en de dichter als ‘ambachtsman’. Aan de
hand van Vondels Aenleidinge geeft hij een indruk van de klassieke opleiding van
de dichter via het vertalen van klassiek-Romeinse literatuur tot het navolgen ervan
en ten slotte tot het wedijveren met de voorbeelden uit de Oudheid (de trits
translatio-imitatio-aemulatio).
Het ordeningsprincipe van de bundel is de traditionele scheiding tussen
liefdespoëzie, gelegenheidspoëzie en religieuze poëzie, waaraan twee categorieën
zijn toegevoegd: politiek en propaganda, en dichters over zichzelf, over de kunst
en over elkaar. Elke afdeling wordt zaakkundig en met doeltreffende illustraties
ingeleid, waarna de gedichten volgen met korte annotaties en toelichtingen in
voetnoten. Wel mist men bij de liederen de melodieën, waarmee bijvoorbeeld de
functie van de gedichten uit het Groot Lied-boeck van Bredero duidelijker gemaakt
had kunnen worden.
Hollantsche Parnas is een aantrekkelijke inleiding in de zeventiende-eeuwse
lyriek, die zeker geschikt is voor het gebruik in het (universitaire) onderwijs.
Olga van Marion

De hond van de hertog van Alva / samenst.: Yolanda Rodríguez Pérez.
- Amsterdam: Querido, 1997. - 93 p.: krt.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0590-3 Prijs: ƒ 12,50
Honden kunnen normaal gesproken rekenen op mijn hartgrondige afkeer, maar
voor de viervoeter van de hertog van Alva maak ik graag een eenmalige uitzondering.
Tot voor kort was ik - vermoedelijk niet als enige - onbekend met het feit dat de
ijzeren hertog er een wonderlijke, sprekende en viool spelende hond op na hield.
Inmiddels kan iedereen eenvoudig kennis maken met dit dier, nu de Utrechtse
neerlandica Yolanda Rodríguez Pérez zijn lotgevallen toegankelijk heeft gemaakt
in een nieuw Griffioen-deeltje.
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Cipión, zoals De hond van de hertog van Alva heet, doet in dit boekje zijn
levensverhaal aan een andere hond, Berganza. Hij vertelt hoe hij in Italië met veel
avontuur een aantal malen van baas wisselt, voordat hij uiteindelijk in dienst komt
van Alva, die zich juist opmaakte voor zijn strafexpeditie naar de Nederlanden.
Cipión krijgt een eigen taak in de onderdrukking van de Opstand. Als koerier reist
hij met geheime missiven van Brussel naar Madrid en terug. Bij het passeren van
de Pyreneeën raakt hij tot twee keer toe verzeild in een toverhol, waar een tovenares
hem laat kennismaken met een scala aan duivels en kwade geesten. Terug in de
Nederlanden is Cipión getuige van de Spaanse wreedheden in Zutphen, Naarden
en Haarlem en dat vervult hem met zoveel afkeer dat hij Alva uiteindelijk verlaat.
Het leven en bedrijf van Duc D'Albas hondt; en 't Pirinesche tooverhol, verschenen
in 1658, is
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geschreven als vervolg op Cervantes' novelle El coloquio de los perros (De
samenspraak van de honden). Er heeft een tijd lang onduidelijkheid bestaan over
de vraag of de schelmenroman een vertaling van een Spaans origineel was, danwel
een oorspronkelijke Nederlandse tekst. In haar nawoord komt Rodríguez Pérez op
grond van met name de uitbeelding van Spanjaarden en Nederlanders tot de
conclusie dat het een oorspronkelijk werk is van G. de Bay. Deze De Bay, vertaler
van meerdere teksten van Cervantes (waaronder El coloquio de los perros), heeft
zijn roman gebruikt om het Spaanse optreden tijdens de Opstand zwart te maken.
De wijze waarop Nederlanders en Spanjaarden zijn afgeschilderd vormt de
hoofdmoot van het beknopte nawoord. Daardoor past de tekst goed binnen het
Utrechtse onderzoeksveld, waarin veel aandacht is voor het beeldvormingsproces.
Men kan zich echter afvragen of die invalshoek in het geval van De hond loont: het
beeld is uitgesproken zwart-wit, met nauwelijks een grijstoon. Interessanter, en voor
het begrip van de tekst ook relevanter, lijkt mij de rol van de zwarte kunst en de
toverij. Vanwaar al dat gespook in de Pyreneeën? Waarom duivels die worden
gekoppeld aan de elementen? Zijn daar (Spaanse?) bronnen voor? En vooral: hoe
moeten deze passages op het ‘historische’ deel van het relaas betrokken worden?
De hond van de hertog van Alva is behalve een vermakelijke ook een intrigerende
tekst waarover het laatste woord nog niet is gesproken.
Johan Koppenol

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
De Amerikaanse hoogleraar Beekman is een productief man en buitengewoon
belezen. Zijn boekje over Focquenbroch is daarvan een duidelijk bewijs. Hij geeft
niet alleen een overzicht van leven en werken van de pijprokende dichter, maar
behandelt ook de politieke en culturele geschiedenis van de Nederlanden in de
zestiende en zeventiende eeuw, de Nederlands-Engelse betrekkingen in die periode,
de demografie en economische geschiedenis van Amsterdam en de toestand op
de Afrikaanse Westkust, waar Focquenbroch zijn laatste levensmaanden als fiscaal
sleet. Zo krijgt de lezer een brede inleiding tot het eigenlijke onderwerp. Deze
inleiding heeft als voordeel dat zij goed gedocumenteerd is, en naast bekende details
ook veel informatie geeft die niet gemakkelijk elders te vinden is, maar als nadeel
dat alles geschreven is vanuit een groot aantal vooroordelen en ahistorische
vergelijkingen, die het de lezer moeilijk maken Beekman steeds op zijn gezag te
geloven. Misschien dat men zich in Amerika meer kan veroorloven dan hier, maar
de Nederlandse lezer gaat zich steeds onbehaaglijker voelen als iedereen van Alva
tot Daendels genoemd moet worden om te laten zien hoe belangrijk de Opstand en
de Franse Revolutie zijn geweest voor het denken van de Nederlanders, en als
Beekman de Nederlandse dichters verwijt dat zij in de zestiende eeuw Franse en
geen Engelse voorbeelden geïmiteerd hebben. Daar is toch niet veel meer tegen
te doen.
Van de gedichten en toneelstukken van Focquenbroch vindt men in dit boek
slechts enkele citaten. Wel geeft Beekman een goed leesbare en betrouwbare
Engelse vertaling van Focquenbrochs brieven uit de Afrikaanse Thalia, met
voldoende verklarende noten om de tekst goed te kunnen begrijpen.
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Beekmans oordeel over het dichterschap van Focquenbroch is onverdeeld gunstig.
Wij leren hem kennen als een romantische, verbitterde dichter, wiens realisme ‘is
worthy to Heine or Villon.’ Zo wordt hij steeds vergeleken met dichters die maar heel
weinig met hem te maken hebben (‘To put it as simple as possible: one can imagine
Focquenbroch writing blues but never Huygens or Vondel.’ - p. 21). Veel
verhelderender zou een vergelijking met Thomas Asselijn, die Focquenbrochs
kwakzalverklucht Hans Keyenvresser bewerkte, geweest zijn: het rake realisme van
Focquenbroch is bij Asselijn verwaterd tot een onsamenhangend stukje voor tussen
de schuifdeuren. Door deze twee teksten te vergelijken kan men de geniale
trefzekerheid van Meester Focq duidelijk laten uitkomen. Focquenbroch verdient
dus nog altijd een betere biografie; als geschenk voor buitenlandse gasten die we
willen laten zien dat in Nederland veel gebeurd is, ook op litterair gebied, zal het
boek van Beekman echter goede diensten doen.
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Geconfineert voor altoos: stukken behorend bij het proces Jacob Campo
Weyerman (1739): vermeerderd met een autobiografie / uitg. door K.
Bostoen en A. Hanou. - Leiden: Astraea, 1997. - 225 p.: ill.; 21 cm. (Duivelshoekreeks; 7) ISBN 90-75179-11-1 Prijs: ƒ 34,95
‘Geconfineert voor altoos’ - levenslange gevangenisstraf -, zo luidde het vonnis dat
op 22 juli 1739 werd uitgesproken over de dan reeds 61-jarige Jacob Campo
Weyerman. Uit het tijdvak van de Nederlandse Verlichting is Weyerman een van
de bekendste en wellicht ook een van de beruchtste schrijvers. Met zijn scherpe
pen nam hij misstanden in de Nederlandse samenleving op de korrel en joeg hij
ettelijke tijdgenoten tegen zich in het harnas. Dit leidde er uiteindelijk toe dat hij op
18 december 1738 door de gerechtsdienaren van Vianen werd gearresteerd, waarna
hij op 30 december van dat jaar in Den Haag voor het eerst werd verhoord. Tijdens
het proces wordt duidelijk dat de aanklacht tegen Weyerman in feite tweeledig is.
Ten eerste wordt hij beschuldigd van het in publieke geschriften ‘attakeren en
prostitueren’ van personen, overheden, de VOC en het Hof van Holland. Weyerman
was bijvoorbeeld in het gedicht Enthusiasmus zo onverstandig geweest het bestuur
van de Oost-Indische Compagnie, dat nauwe contacten onderhield met het Hof van
Holland, te vergelijken met de Bloedraad van Alva en met de Inquisitie van Rome.
Ten tweede wordt Weyerman aangeklaagd voor zijn pogingen financieel gewin te
behalen door te dreigen met publicaties in de pers.
Gezien Weyermans antwoorden lijkt hij de uitkomst van het proces aanvankelijk
tamelijk onbevreesd tegemoet te zien. Naar zijn mening zal hij er met een - voor
hem - lichte straf als een verbanning vanaf komen. Enige maanden later blijkt dat
hij toch het precaire van de situatie inziet. Daar komt bij dat zijn gezin op de rand
van de armoede is gebracht, nu hij - als kostwinner - achter de tralies zit.
Kort na het vonnis krijgt Weyerman toestemming om in zijn cel te schilderen en
te schrijven. Dit was niet alleen bedoeld als tijdverdrijf maar zeker ook als een middel
om zichzelf - hij was op eigen kosten gevangen gezet - en zijn gezin te kunnen
onderhouden. Gedurende zijn gevangenschap verscheen bijvoorbeeld Weyermans
bewerking van Cervantes' Don Quichot, dat een belangrijke plaats in de
Cervantes-traditie inneemt. Bovendien bleef Weyerman werken aan het verzamelen
van materiaal voor het vierde, postuum verschenen deel van zijn
Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en Konst-schilderessen.
Op 9 maart 1747 sterft hij in de Gevangenpoort.
Geconfineert voor altoos bevat onder meer een transcriptie van alle stukken die
te vinden zijn in het dossier van het proces dat in de jaren 1738-1739 voor het Hof
van Holland tegen Weyerman werd gevoerd. Daarmee maakt deze tekstuitgave
relevant materiaal voor verdere studie naar het leven en werk van Weyerman
toegankelijk voor andere onderzoekers. Een groot probleem was namelijk altijd dat
talrijke biografische gegevens, gegevens over zijn contacten en de wijze waarop
Weyerman en de Republiek op elkaar reageerden, slechts te vinden zijn in het
gemelde dossier. De uitgevers geven geen verklaringen bij de teksten en hebben
evenmin zelf nieuw onderzoek verricht. Wèl geven ze - hoofdzakelijk op basis van
de processtukken - een globale samenvatting van het proces en van de
gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen.
De lezenswaardige inleiding van Geconfineert voor altoos wordt gevolgd door
een verantwoording en een handige lijst met juridische begrippen. Wie na het lezen
van de originele processtukken en de autobiografie van Weyerman - naar een
contemporain afschrift, waarvan alleen in de KB Brussel een exemplaar berust -
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meer wil weten over Weyerman, raadplege de selectieve bibliografie op bladzijde
30 en 31.
Roland de Bonth

De geest van Multatuli: proteststemmen in vroegere Europese koloniën
/ onder red. van Theo D'haen en Gerard Termorshuizen. - Leiden:
Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië,
Rijksuniversiteit te Leiden, 1998. - 248 p.: ill.; 24 cm. - (Semaian, ISSN
0924-4840; 17)
ISBN 90-73084-18-0 Prijs: ƒ 40, -
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De geest van Multatuli lijkt het exclusieve domein van Nederlands-Indië. ‘Waarom
was er geen Multatuli in Brits-Indië?’, vraagt Dirk Kolff zich af. Zijn antwoord is dat
het Britse koloniale bestuur zo radicaal verschilde van het Nederlandse, dat de
conflictstof ontbrak om uit de Engelse ambtenaren een Multatuli te laten oprijzen.
Het is een onbevredigende verklaring, want andere koloniale gebieden, zoals de
Antillen, Suriname en Belgisch Congo, hebben evenmin een Multatuli voortgebracht.
Uit de vijf bijdragen waarmee deze bundel besluit, blijkt dat Multatuli in deze streken
zelfs nauwelijks gelezen werd en zijn invloed nihil was. Om de thematische eenheid
van deze bundel te bewaren, is daarom de ondertitel hard nodig: proteststemmen
zijn er namelijk in elke kolonie wel te vinden.
Veel meer in de geest van Multatuli - een ‘vat vol tegenstrydigheids’ noemde hij
zijn alter ego in Max Havelaar - is de onenigheid over de status van zijn koloniale
protest. De meerderheid van de auteurs ziet in hem geen antikoloniaal - Luc Renders
ziet in Multatuli's kritiek niet meer dan een aanzet tot ‘cosmetische veranderingen’
(p. 229) -, maar Kees Snoek toont aan dat voor E. du Perron Multatuli een
revolutionair was, Liesbeth Dolk wijst erop dat Multatuli tot de dag van vandaag een
inspiratiebron voor Indonesische vrijheidsstrijders is, en voor Hans van den Berg
geldt dat Multatuli zich zo goed wist in te leven in de positie van de Javaan, dat Max
Havelaar is uitgegroeid ‘tot een waarachtige antikoloniale roman, en dus een
revolutionair boek anno 1860.’ (p. 109)
Vier artikelen in deze bundel hebben rechtstreeks betrekking op Multatuli; vier
andere gaan over voorlopers: Jacob Haafner, Dirk van Hogendorp, W.R. van Hoëvell
en H.J. Lion; de vijf overige artikelen zijn gewijd aan proteststemmen op de Antillen,
in Suriname, Belgisch Congo en Brits-Indië.
Olf Praamstra

Dagboek 1872-1874 / Jacob David Mees; uitg. verzorgd door Thimo de
Nijs. - Hilversum: Verloren, 1997. - 110 p.: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten,
ISSN 0929-9807; 14)
ISBN 90-6550-150-9 Prijs: ƒ 25, ‘Ik lijk op iemand die een lot heeft in de staatsloterij en nu leeft in verwachting van
de 100.000.’ Het zijn de laatste woorden die Jacob David Mees aan het papier heeft
toevertrouwd. Hij schreef ze op een losse aantekening in zijn dagboek. Een half
jaar later was hij dood, overleden aan tuberculose.
Van zijn negentiende tot zijn eenentwintigste hield de Rotterdamse bankierszoon
Jaap Mees een dagboek bij. Hij studeerde in die jaren rechten aan de universiteit
van Leiden. Het dagboek bestaat uit drie schriften. In het eerste, dat loopt van april
tot mei 1872, en het tweede, dat de periode beslaat van december 1872 tot mei
1873, schetst hij in de neerslag van zijn dagelijkse leven het beeld van de onbezorgde
student uit de negentiende eeuw, die meer belang stelt in de sociëteit, disputen en
uitgaan dan studeren en collegelopen. Wat dat aangaat, voegt dit dagboek nauwelijks
iets nieuws toe aan het bestaande beeld van het studentenleven uit die tijd. Alleen
door zijn veelvuldige bezoeken aan Rotterdam lijkt Mees zich van de studenten uit
Klikspaans Studentenschetsen te onderscheiden. Verder houdt hij nauwgezet bij
wat hij leest (veel kranten, en vaak verschillende boeken tegelijkertijd).
In het derde schrift verandert het dagboek van karakter. Mees was in december
1873 net weer begonnen met het maken van dagelijkse aantekeningen, toen hij
bloed opgaf en wist dat hij aan dezelfde ziekte leed die eerder zijn moeder en broer
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naar het graf had gesleept. Opmerkelijk kalm doet hij verslag van de ziekte die zijn
krachten langzaam maar onherroepelijk sloopt. Aanvankelijk koestert hij nog hoop
op herstel, maar in het najaar van 1874 weet hij dat zijn einde niet lang op zich zal
laten wachten. Het is onder die omstandigheden dat hij, op 10 oktober 1874, zijn
kans om te blijven leven vergelijkt met het winnen van de honderdduizend.
Het dagboek is uitstekend ingeleid en van aantekeningen voorzien door Thimo
de Nijs. Jammer genoeg ontbreekt een register op personen.
Olf Praamstra
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Ontvangen boeken
Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie: overzicht van het
jaar 1997. - 's-Gravenhage: Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 1998.
- 84 p.: ill.; 23 cm
Dictionaries of medieval Germanic languages: a survey of current lexicographical
projects: selected proceedings of the International Medieval Congress University of
Leeds, 4-7 July 1994 / ed. by K.H. van Dalen-Oskam...[et al.]. - Turnhout: Brepols,
1997. - VIII, 197 p.: ill.; 24 cm. - (International medieval research; 2)
ISBN 2-503-50601-1 Prijs niet opgegeven
Woordenboek van de Limburgse dialecten / [hoofdred.] A. Weijnen, J. Goossens,
P. Goossens. II, Niet-agrarische vakterminologieën. - Assen: Van Gorcum, 1998. xxiv + 200 p.: ill.; 24 cm
Afl. 11: smid, loodgieter, koperslager / H.H.A. van de Wijngaard
ISBN 90-232-3370-0 Prijs niet opgegeven
Eerste Amsterdams colloquium Nederlandse taalkunde: lezingen gehouden op 10
en 11 december 1997 / onder red. van W.G. Klooster...[et al.]. - Amsterdam:
Universiteit van Amsterdam, 1998. - viii, 168 p.; 22 cm
ISBN 90-801021-7-2 Prijs: ƒ 22,50
In verband met de zin: inleiding in de Nederlandse spraakkunst / J. Luif. - 3e, herz.
dr. - Amsterdam: Amsterdam University Press, cop. 1998. - X, 162 p.; 24 cm
ISBN 90-5356-324-5 Prijs: ƒ 39,50
Poldernederlands: waardoor het ABN verdwijnt / Jan Stroop. - Amsterdam: Bert
Bakker, 1998. - 120 p.; 20 cm.
ISBN 90-351-2033-7 Prijs: ƒ 24,90
Grensverleggend literatuuronderwijs: literaire en kunstzinnige vorming in de tweede
fase / onder red. van Dick Schram en Cor Geljon; met medew. van Els Andringa...[et
al.]. - 1e dr. - Zutphen: Thieme, 1998. - 192 p.: ill.; 25 cm
ISBN 90-03-23024-2 Prijs niet opgegeven.
Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek
van België: Eerste aflevering / J. Deschamps [en] H. Mulder. Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 1998. - xxxvi + 94 p.; 29 cm
ISBN 90-6637-095-5 Prijs: BEF 100
- Verkrijgbaar bij KB Brussel, Dienst Publicaties, Keizerslaan 4, B-1000
Brussel.
Reynke, Reynaert und das europäische Tierepos: gesammelte Aufsätze / Jan
Goossens. - Münster; New York; München; Berlin: Waxmann, 1998. - 220 S.: Ill.;
23 cm. - (Niederlande-Studien; Bd. 20)
ISBN 3-89325-657-1 Prijs: DM 49,90
Lanceloet: de middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd
in de Lancelotcompilatie: Pars 4 (vs. 16264-26636) / Uitgegeven door Ada Postma.
- Hilversum: Verloren, 1998. - (Middelnederlandse Lancelotromans; 7) - 518 p.: ill.;
26 cm.
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ISBN 90-6550-029-4 Prijs: ƒ 95, Schertsen, schimpen en schateren: geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke
Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw / Johan Verberckmoes. - Nijmegen:
SUN, cop. 1998. - 287 p.: ill.; 25 cm. - (Memoria)
- Bewerking van proefschrift Katholieke Universiteit Leuven, 1993.
ISBN 90-6168-467-6 Prijs: ƒ 49,50
Archeologie van een houding: Nederlandse identiteit in de Friesche volksalmanak
1836-1899 / Elizabeth Joanna Brouwer. - [S.1.: s.n.], 1998. - IX, 434 p.: ill., graf.;
24 cm. - (Estrikken, ISSN 0921-7657; nr. 73) - Proefschrift Rijksuniversiteit
Groningen. ISBN 90-801325-3-5 Prijs niet opgegeven
Langzaam leren lezen: Paul Rodenko en de poëzie / Odile Heynders. - Tilburg:
Syntax Publishers, cop. 1998. - 137 p.; 24 cm ISBN 90-361-9639-6 Prijs: ƒ 49,50
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De wetten van het treurspel: over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772 / Anna de
Haas. - Hilversum: Verloren, 1998. - xvi + 350 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 90-6550-604-7 Prijs: ƒ 69, Spectators van hartstocht: sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw /
Dorothée Sturkenboom. - Hilversum: Verloren, 1998. - 420 p.: ill.; 24 cm
- Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.
ISBN 90-6550-595-4 Prijs: ƒ 54, -
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