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Van de redactie
De tijden veranderen en de tijdschriften veranderen met hen. Wie de lotswisselingen
van de neerlandistische tijdschriften in het afgelopen decennium heeft gevolgd,
weet dat ook het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde op eigen wijze
mee veranderd is, zonder doel en doelgroep uit het oog te verliezen. Het tijdschrift
richt zich vanouds op de historische neerlandistiek in de ruimste zin, waarbij de
redactie ernaar streeft een breed publiek van neerlandici te bereiken, met bijdragen
waarin de wetenschappelijke diepgang niet ten koste gaat van de leesbaarheid.
Het op de kalender verschijnen van het jaartal 2000 is aan het tijdschrift niet
ongemerkt voorbijgegaan. Zoals bekend, is TNTL in 1994 van uitgever veranderd
en is er een redactie van grotendeels andere samenstelling aangetreden. Twee
redactieleden, dr. G.R.W. Dibbets en dr. A.Th. Bouwman, hebben besloten van hun
recht om in het jaar 2000 af te treden gebruik te maken. Mede om de continuïteit te
bewaken is Dibbets indertijd bereid geweest vanuit het ‘oude’ bestel als redactielid
aan te blijven. Als voorzitter van de redactie heeft hij in de achter ons liggende
periode zijn brede expertise ingezet om de overgang van het oude naar het nieuwe
regime soepel te laten verlopen. Bouwman heeft als redactiesecretaris door zijn
efficiënte en indien nodig vastberaden wijze van aansturen niet alleen
mederedacteuren, maar ook scribenten en lezers aan zich verplicht. Beide afgetreden
redacteuren zijn we erkentelijk voor de grote inzet die ze hebben getoond; het was
met hen goed samenwerken. Als nieuwe leden zijn tot de redactie toegetreden dr.
K.H. van Dalen-Oskam (Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden), die tevens
als redactiesecretaris zal optreden, en dr. W. Kusters (Universiteit Maastricht).
TNTL bestaat al meer dan een eeuw. De lezer die nieuwsgierig is naar de
inhoudelijke ontwikkeling die het tijdschrift in al die jaren heeft doorgemaakt, zal in
het laatste nummer van deze jaargang een beschouwing aantreffen over ‘Het
Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde 1881-2000’. Het lijkt onder
meer interessant om te weten of het tijdschrift de veranderingen in het vak heeft
geleid en gestimuleerd dan wel heeft gevolgd.
Met de komst van het jaar 2000 leek ook het antwoord op de vraag wat in het
Tijdschrift tot de historische letterkunde gerekend wordt, bijgesteld te kunnen worden.
Met ingang van deze jaargang is de redactionele portefeuille ‘letterkunde van de
twintigste eeuw’ ingesteld, wat wil zeggen dat artikelen, recensies en signalementen
met betrekking tot de letterkunde van de hele twintigste eeuw welkom zijn. In dit
nummer wordt alvast een bescheiden begin gemaakt met het betreden van dit nu
definitief historisch geworden terrein.
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Yarko van Vugt en Jan Waszink
Politiek in Hoofts Baeto
*

De middenweg als uitweg?

Abstract - This article analyses the political content of the drama Baeto by P.C. Hooft
in the context of Hooft's time. Thus far, most of the secondary literature has
interpreted Baeto as an expression of either more monarchical or more ‘aristocratic’
political sympathies. This article examines both these sides of Baeto and concludes
that both political theories are crucial to the play. Therefore, we suggest that Hooft
meant to propose a ‘middle road’ as a solution for the political problems of the Twelve
Years Truce. This investigation also necessitates a closer look at the relationship
between Baeto and the moral and political ideas of Justus Lipsius and, most
importantly, a re-examination of the relationship between Baeto and Grotius' De
Antiquitate Reipublicae Batavicae.

1. Inleiding
Over de politieke strekking van het toneelstuk Baeto oft Oórsprong der Hóllanderen
van P.C. Hooft (1581-1647) is in deze eeuw al heel wat discussie gevoerd. Tot en
met de jaren zeventig ging deze discussie vooral over de vraag of de politieke theorie
die in de Baeto wordt verkondigd, een zuiver aristocratische (staatsgezinde) politieke
1
theorie is (J.C. Breen, J.W. Muller, P. Geyl, F. Veenstra ) of toch een uiting van
meer monarchistische sympathieën door een lid van de Hollandse regentenklasse
(H.W. van Tricht en E.H. Kossmann; recentelijk nog herhaald door M. Meijer Drees
2
en H. Duits ). S. Groenveld, voortbouwend op J.D.M. Cornelissen en gevolgd door
3
M. Smits-Veldt, sloeg de weg in naar een interpretatie waarin beide
staatsopvattingen samen de boodschap van het stuk bepalen; zijn interpretatie van
de positie van de Baeto in de gebeurtenissen van het jaar 1617 is volgens ons in
grote lijnen juist.
Toch is het vruchtbaar nog een keer aandacht aan dit onderwerp te besteden.
Allereerst omdat Groenvelds interpretatie van de Baeto niet geheel bevredigend is:
zijn beschrijving van Hoofts bedoelingen bevat onduidelijkheden en is zelfs op één
punt tegenstrijdig. Verder is zijn interpretatie van de verhouding tussen de politieke
strekking van de Baeto en die van het Groot-Privilege van 1477 onzes inziens onjuist.
Deze laatste fout wordt ook gemaakt door Smits-Veldt en Duits: in hun beoordeling
van de verhouding tussen de politieke ideeën in de Baeto en die in Hugo de Groots
De Antiquitate Reipublicae Batavicae stellen zij dat Hooft De Groots aristocratische
politieke ideeën niet overnam, maar in de Baeto vooral een monarchistische visie
verkondigt.
Vervolgens vraagt Hoofts stuk om hernieuwde studie omdat in de bestaande
secundaire literatuur te weinig aandacht wordt besteed aan herkomst en inhoud
van het koningschapsideaal dat in de Baeto gepropageerd wordt, en de implicaties
daarvan in de context van 1617.
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In dit artikel willen wij daarom de inhoud en herkomst van het vorstenideaal in de
Baeto verder uitwerken en de verhouding tussen het denken van Hooft en De Groot
nader onderzoeken, om zo de ‘middenweg-interpretatie’ zoals Cornelissen en
Groenveld die voorstellen beter te kunnen definiëren, en daarmee Hoofts houding
tegenover de Bestandstwisten.

2. Hooft en de politieke context van het Twaalfjarig Bestand
4

5

Hooft begon de Baeto in 1615 of 1616 en voltooide het stuk op 29 mei 1617. Het
feit dat Hooft al in januari 1617, dus voor het stuk voltooid was, plannen maakte om
6
het te laten opvoeren , doet vermoeden dat hij het stuk graag op korte termijn
opgevoerd zag. Hiervan kwam het echter niet, noch van publicatie; uiteindelijk werd
het stuk pas in 1626 gepubliceerd en waarschijnlijk ook opgevoerd. Dat de Baeto
zowel naar de politieke als naar de religieuze twisten van het Twaalfjarig Bestand
7
verwijst, staat onzes inziens vast.
Nadat in 1609 het Twaalfjarig Bestand met koning Filips III van Spanje was
8
gesloten, deden zich in de Republiek al snel een aantal interne conflicten voor. Al
eerder was een theologische controverse ontstaan over de vraag of de mens voor
heil of verdoemenis gepredestineerd is, of dat hij een van beide door zijn religieuze
levenswijze voor zichzelf verdient. Parallel hieraan bestond onenigheid over de
verhouding tussen staat en kerk, waarbij de zogenaamde remonstranten of
arminianen het oppergezag van de staat in kerkelijke aangelegenheden verdedigden,
terwijl de contraremonstranten of gomaristen de kerk van de staat onafhankelijk
wilden maken. Het zuiver theologische predestinatie-debat speelt in de Baeto geen
rol, en zal in dit artikel dan ook verder buiten beschouwing blijven.
Daarnaast was er de vraag naar de verhouding tussen het gezag van de
Statenvergaderingen enerzijds en dat van de stadhouder anderzijds. De Staten van
de zeven gewesten claimden de soevereiniteit in hun gewest. In Holland deden de
Staten dit sinds 1588 onder verwijzing naar de (veronderstelde) voorwaarden
waaronder het graafschap ooit was ingesteld, en de tijdens de middeleeuwen door
de graaf aan de Staten gegeven privileges. Deze denkbeelden waren door François
9
Vranck in de Corte Verthoninghe (1587) uiteengezet. De Staten van Holland
gebruikten hun visie op de middeleeuwse politieke situatie om hun soevereiniteit,
en tevens om de dominante positie van het gewest Holland in de Unie, te verdedigen.
De Statensoevereiniteit was de politieke grondslag van de Republiek geworden,
maar het ambt van stadhouder, of plaatsvervanger van de vorst, was blijven
10
bestaan. Hoewel Maurits vooralsnog geen ‘koninklijke’ ambities vertoonde, was
hiermee een potentiële bron van spanning tussen staten- en vorstengezag aanwezig.
Tijdens het Twaalfjarig Bestand leidden de predestinatie-vraag en de daarmee
samenhangende staat/kerk-kwestie, in combinatie met ongenoegen bij andere
11
provincies over de dominante positie van Holland, tot het ontstaan van in hoofdlijnen
twee facties in de Nederlanden. Vanaf 1616 namen deze tegenstellingen in hevigheid
toe.
Groenveld heeft erop gewezen dat deze facties in het recente verleden teveel als
12
coherente ‘politieke partijen’ in de moderne zin van het woord zijn opgevat. Hoewel
men in de facties inderdaad geen welomschreven organisaties of ideologisch
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homogene blokken moet zien, zijn er wel degelijk enige verbanden tussen facties
en politiek gedachtegoed waar te nemen. Gezien de onduidelijkheden hierover,
zullen we nu eerst enige ruimte besteden aan het onderbouwen van de verbanden
tussen facties en politieke theorieën zoals wij ze menen te kunnen gebruiken voor
een interpretatie van de Baeto in de context van 1617.
Vanuit het standpunt van de academische politieke theorie lag het voor de hand
het conflict waar te nemen in termen van de klassieke onderverdeling in de drie
‘canonieke’ staatsvormen monarchie, aristocratie en democratie. De remonstrantse
en staatsgezinde factie zou dan een ‘aristocratische’ politieke voorkeur hebben, de
contraremonstrantse en prinsgezinde factie meer gewicht willen geven aan het
monarchale element in de Nederlandse staatsvorm. Het is geenszins onredelijk aan
te nemen dat Hooft, als academisch geschoolde en bovendien als kenner van
Tacitus, wiens geschriften tot de belangrijkste bronnen voor de politieke theorie van
Hoofts dagen behoorden, het conflict met deze onderverdeling in gedachten heeft
waargenomen.
Maar ook in wijdere kring zijn sporen van deze samenhang tussen facties en
politieke ideeën waar te nemen. In pamfletten uit 1617 die op de Bestandstwisten
betrekking hebben zijn deze te vinden. In het remonstrantse pamflet Na-sporing,
hoe ende in wat manieren...De Prince van Orangien,...De Bescherminghe deser
13
landen heeft aenghenomen, wordt onderzocht of Willem van Oranje uitsluitend ter
verdediging van het Ware Geloof of toch meer om politieke doelstellingen (vrijheid,
het verdedigen van de privileges) in opstand is gekomen. De auteur concludeert
dat de genoemde politieke motieven voor Oranje de belangrijkste waren, dat Oranje
het aannemen door de betreffende gebieden van het protestantisme een geoorloofd
middel achtte voor het bereiken van die doelen, dat hij zich verder niet speciaal voor
de gereformeerde variant van het protestantisme heeft ingezet, of vond dat ter
verdediging daarvan een oorlog, met zoveel slachtoffers, moest worden begonnen.
Voorts betoogt de auteur dat geloof in absolute predestinatie zoals de
contraremonstranten dat verdedigen niet noodzakelijk is voor het verwerven van
de eeuwige zaligheid. Ook stelt hij:
Dat aen-ghesien zijne doorluchtighe Vorstelicke Genade, den Prince
van Orangien, hoogher ende zaligher gedachten, den Heeren Staten voor
sijne Over-Heeren, dien de Souvereyniteyt toe-quam, ende dien hy sich
alleen met Eede verplicht hieldt, heeft bekent: veel meer nu yeder een
gehouden is de voornoemde Heeren daer voor te respecteren en te
kennen, ende datse seer qualijck doen die tot schade van 't landt (t' welck
noodtlijkck daer uyt moet volghen) de Publijcke Authoriteyt der hooghe
Overheydt soeken te krencken, ende ghemeynen man op te draghen:
[...] (p. 13)
Hier vinden we dus een duidelijke verbinding tussen remonstrantse en staatsgezinde
politiek-religieuze ideeën, en een verdediging van de soevereiniteit en het gezag
der Staten.
In het contraremonstrantse antwoord op dit pamflet, De rechte Spore ende
Aenwijsinghe, Dat de Doorluchtige ende hooch-gheboren Vorst ende Heere de
Prince van Orangien hooch-loflicker Memorie, de bescherminghe der Nederlanden
heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden
14
etc. wordt uitvoerig betoogd dat Oranje juist wel voor de gereformeerde godsdienst
zoals de contraremonstranten die belijden, zijn leven heeft gegeven, en dat de
auteur van het voorgaande pamflet zich schuldig maakt aan ondankbaarheid en
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trouweloosheid, zonden die Oranje zelf in zijn Apologie speciaal veroordeeld had.
In het pamflet worden Willem van Oranje en zijn opvolgers tot grote hoogte verheven.
Bijvoorbeeld:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

5
Maer den Naerspoorder [de auteur van het hierboven besproken
pamflet] betoont wel dat hy van ondanckbaerheyt ende ontrouwe, ja de
grootste onrust-makinge niet vrij en is [...] ende int respect van dien
15
verre-siende doorluchtigen Vorst H.L.M. ooc verder ghesien te hebben
zonder ooc slechtelick te passeren ende voorbij te gaen (als hy int beghin
spreeckt van de Patriotten ende Liefhebberen des Lants die metten voorn.
Heere Prince in afkomst niet en zijn te verghelijcken) syne Pr. Excell.
Grave Mauritz van Nassau, etc., Prince Frederick Henric van Nassau,
etc. syne G. Grave Wilhelm Ludowick van Nassau, etc. syne G. Grave
Ernst Casimiri van Nassau etc. ende andere Heeren van den loflicken
Huyse ende Stamme van Nassauwen, die zedert de doot van syne V.H.
den Prince van Orangien H.L.M. niet en hebben naerghelaten te betoonen,
hoe lief ende waerdt hare Doorluchticheden de rechte gheheele warachtige
Religie, eenzamentlicken de welvaert ende gherechticheden des landes
ter herten gaet, hebbende noyt hare Personen ghespaert teghen de
Verdruckers ende Vijanden van dien, ende daeromme als goede
Instrumenten Godes alle eere, lof ende danc werdich zijn, van dat wy tot
dese ghewenschte Godsdienstige oprechte Vrijheyt gekomen zijn: twelck
ghy, o danckbare Nederlanders, nemmermeer en zult vergeten, als wel
desen Naerspoorder doet, die niet alleen de loflicke ghedachtenisse ende
memorie van dien doorluchtigen Prince van Orangien en heeft willen ende
zoecken te verkleynen; maer en schijnt ooc niet eens te ghedencken die
vrome daden der Princen ende Heeren Erfghenamen synder deuchden
ende vromicheden, ende die van den zelven H.L. afkomste ende Bloede
zijn, op dat immers de vlecke van ondanckbaerheyde ende ontrouwe by
hem blijve. (p. 23)
In deze passage worden de prinsen van het huis Oranje-Nassau onmiskenbaar als
beschermheren van geloof en land afgebeeld, en daarmee noodzakelijkerwijs in
zekere mate als vorsten benaderd.
Eenzelfde neiging de Oranjes te zien als door God aangewezen leiders en
beschermers van geloof en natie is te vinden in het in dichtvorm gestelde
contraremonstrantse pamflet Het Sterven der ware Hollandtsche Eendracht, Phenix
16
der gantscher Werelt, waarin Maurits wordt vergeleken met Bijbelse vorsten als
David en Salomo (als volgt, Concordia spreekt:)
En mijnen trousten Leeuw, (waer van den Vader spreydet
Sijn bloet ter aerden neer/ om dat hy' t heyligh velt
Beschermend' was/ daer hem/ mijn Godt toe hadd' ghestelt
Dien leeuw meyn ick/ den tweeden Iosias gheboren
Die Gods woordt nam ter handt/ alst Wet-boeck weer quam voeren)
Die meynt hy heel veracht te smijten neer ter aerd'
Maer Godt verlaet hem niet/ die hem dus langh bewaert
[...]
Dus treedt voorts/ treedt voorts Prins, en wordt nemmermeer schu:
Al moet ghy nu den strijdt teghens Waerheyts beminder
Aenvaerden aen dees strant (flouwt niet) ghy sult verwinder
Blijven in desen kamp/ want ghy sult zijn versterckt
Door een bysonder kracht/ die hy selfs in u werckt:
Bekleedt u met die gheen/ die den naem heeft ghedraghen
Dat hy was eenen Man/ naer Godts hert en behaghen
't gheheele wapen Gods/ u suyver lijf treckt aen
Op dat ghy daer me mooght/ de boosen wederstaen
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[...]
Om alsoo uwen stoel/ naer veel ramps hoogh te rechten
Met David, hoewel dat Saul hem soeckt te slechten
En heeft hem hardt vervolght/ maer Godt verlaet hem niet
Die altijdt met het oogh des Gheloofs op hem siet
Nu vaert wel Simson sterck! vaert wel Salomons Broeder!
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Vaert wel Hiskia vroom!/ vaert wel Gods kercken-hoeder!
Vaert wel o Waerheyts-vorst! Vaert wel wijckt nemmer af!
Seght met den heyl'ghen Iob...(bl. A3r-A4r)

Bij de contraremonstrantse factie kan dus een neiging waargenomen worden zich
tot de prinsen van het huis Oranje-Nassau te wenden, en hen in een rol van
beschermheren en vorsten te plaatsen. Dit impliceert dat men meer gewicht wil
geven aan het monarchale element in de Nederlandse republiek en het gezag van
de stadhouder zou willen versterken.
Aldus vinden we aan de ene kant de staatsgezinde en remonstrantse factie onder
leiding van Johan van Oldenbarnevelt, die de Statensoevereiniteit en het oppergezag
van de staat in kerkelijke zaken verdedigde, en daarmee het zwaartepunt bij het
aristocratische element in de staatsvorm legde. Aan de andere kant van het conflict
vinden we de (uiteindelijk) prinsgezinde factie die de contraremonstrantse ideeën
over de verhouding staat-kerk en over predestinatie verdedigde, en een neiging
vertoont de Oranje-Nassaus als vorsten te benaderen en (daarmee) het monarchale
element en de macht van de stadhouder te versterken.
Toen Maurits zich vanaf begin 1617 meer met het conflict ging bezighouden en
daarbij een voorkeur vertoonde voor de contraremonstrantse zijde, begon
daadwerkelijk een conflict te ontstaan, waarin, naast de genoemde politiek-religieuze
controverse, een botsing kon worden waargenomen tussen monarchale en
aristocratische politieke theorie. In reactie op deze conflicten schreef Hooft de Baeto.
Hij ontleende zijn stof voor een groot deel aan de Bataafse mythe.

3. De Bataafse mythe en de Baeto
17

De oorsprong van de Bataafse mythe ligt aan het begin van de zestiende eeuw.
18
In de werken van klassieke auteurs als Strabo, Plinius en vooral Tacitus vonden
humanistische historici het Germaanse volk der Bataven vermeld als bewoners van
de Rijndelta. Zij zouden zich van de Catti of Chatti, een volk in Hessen
(Zuid-Duitsland) hebben afgesplitst als gevolg van een burgeroorlog (seditio
19
20
domestica ). Desiderius Erasmus (1466-1536) en Cornelius Aurelius (1460-1531)
noemden hen als voorvaderen van de Hollanders, en Aurelius voegde daar later
aan toe dat zij zich onder leiding van hun hoofdman Battus in het latere Holland
21
22
vestigden. Gerardus Geldenhouwer (Noviomagus; 1482-1542 ) noemde deze
persoon Baeto en gaf hem een vrouw Rycheldinna en een kind Hes. Tegen het eind
van de zestiende eeuw werden deze figuren als zuiver mythisch ‘ontmaskerd’ door
vader en zoon Dousa (1545-1604 resp. 1571-1596) en Petrus Scriverius (1576-1660),
waarna Baeto verder tot het domein van de literatuur behoorde.
In De Antiquitate Reipublicae Batavicae (verder: DA) uit 1610 van Hugo de Groot
(1583-1645) vinden we Baeto dan ook niet terug. Dit werk is geschreven voor de
Staten van Holland en bouwt voort op de Corte Verthoninghe van Vranck. De Groot
geeft, door middel van een kort overzicht van de Hollandse geschiedenis sinds de
Romeinse (Bataafse) tijd, een verdediging van de staatsvorm van de Republiek en
de soevereiniteit van de Staten van Holland. Hij betoogt dat de vorsten van de
Bataven
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door een adviesraad uit hun onderdanen werden bijgestaan, zodat Holland (en de
Nederlanden) een 1700 jaar lange traditie van deling van het gezag kenden, en
roept zijn landgenoten op deze traditie te beschermen.
Verder stelt hij dat de graven van Holland (en hun opvolgers uit het Bourgondische
en Habsburgse huis, en dus ook de stadhouder) bij de instelling van het graafschap
in 863 hun gezag uit handen van de Staten hadden ontvangen, en dat hun gezag
dus aan dat van de Staten onderworpen was. Het feit dat de graaf zijn gezag van
de Staten heeft ontvangen, betekent volgens De Groot dat dit gezag in feite aan de
Staten toebehoort (men kan immers niet weggeven wat men niet bezit), en dat deze
dus de ware soevereine instantie zijn. De rechten van de Staten tegenover de vorst
zouden verder zijn uitgewerkt en vastgelegd in tijdens de Middeleeuwen verleende
privileges (zoals de Blijde Inkomst van Brabant uit 1356 en het Groot-Privilege van
1477). Met dit deel van zijn argumentatie richt De Groot zich dus tot de (in 1581)
afgezette Habsburgse vorst, tot de rest van de wereld (die van de rechtmatigheid
van de Nederlandse staatsvorm diende te worden overtuigd) en tot de stadhouder
zelf, om deze ervan te doordringen dat in de Nederlanden de Staten soeverein zijn
en niet de vorst.
Bij deze rechtvaardiging van de Nederlandse staatsvorm speelden de oude
Bataven een belangrijke rol: op hen projecteerden de zeventiende-eeuwers hun
idealen van vrijheidszin, naast die van deugd, eenvoud en militaire moed. Op basis
van de beschrijvingen in de klassieke bronnen achtte men de grondslag voor de
latere vrijheid (de beperking van het vorstengezag) al bij de Bataven aanwezig.
De geschiedvisie van DA blijft tot het eind van de achttiende eeuw een zeer
invloedrijke visie op de Hollandse geschiedenis, waar vele geschiedschrijvers zich
23
bij aansloten. Ook voor Hooft en de Baeto is DA van groot belang. Uit Hoofts
24
correspondentie weten we dat hij De Groot heeft geraadpleegd over de Baeto.

25

4. Baeto oft Oórsprong der Hóllanderen

Het eerste bedrijf begint midden in de nacht. Penta, de tweede vrouw van Catmeer,
de koning der Catten, loopt alleen door een verlaten dal en vertelt in een lange
monoloog dat ze tevergeefs heeft geprobeerd haar stiefzoon Baeto en zijn vrouw
Rycheldin uit de weg te ruimen. Het zint haar niet dat Baeto en zijn vrouw zeer
geliefd zijn bij het volk, want zo kan ze nooit de macht naar zich toe trekken. Catmeer
heeft ze door het uitspreken van toverformules wel weten uit te schakelen. Penta
heeft haar hoop nu gevestigd op drie helse geesten: Proserpina, de koningin van
de onderwereld, en twee ‘heksen’, Circe en Medea. Van hen krijgt ze een middel
om Baeto en Rycheldin te vermoorden zonder de verdenking op zich te laden.
In het tweede bedrijf verspringt het verhaal naar de volgende ochtend. Zeghemond,
de opperpriesteres, houdt een monoloog waarin ze onder andere haar visie op het
verschijnsel godsdienst uiteenzet. Hieruit blijkt dat ze nadrukkelijk de innerlijke
godsdienstbeleving boven het uitwendig ritueel stelt. Hierna komt een (van de kant
van Penta gehuichelde) verzoening tot stand tussen Penta, Baeto en Rycheldin,
waarbij een dure eed wordt gezworen: degene die het niet meent, zal geslagen
worden door het ‘helsch en 't hemelsch vuur’.
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Als teken van haar ‘vriendschap’ zendt Penta in het derde bedrijf (betoverde)
geschenken naar Baeto en Rycheldin: een hoed en een soort pruik. Daarbij verzoekt
ze dringend de hoofddeksels op te zetten voor het feest, dat ter ere van de
vernieuwde vriendschap om zeven uur zal beginnen. Wanneer Rycheldin de pruik
heeft opgezet, vat deze plotseling vlam. Baeto concludeert in eerste instantie dat
zijn vrouw door de goden gestraft is voor onoprechtheid bij het zweren van de eed,
en verbiedt Luidewyck de vlammen met water te doven. Rycheldin sterft door het
vuur. Dan ontbrandt ook Baeto's geschenk. Hij heeft de hoed niet op, maar het dringt
tot hem door dat hij en Rycheldin slachtoffer zijn geworden van de listen van Penta.
Hij verliest de moed, maar wordt door Burgherhart en Luidewyck op zijn plichten
tegenover het volk en zijn zoontje gewezen, waarna hij de leiding weer op zich
neemt en zijn volgelingen te wapen roept.
In het vierde bedrijf vindt de strijd plaats tussen de troepen van Catmeer, die door
Penta misleid is, en Baeto en zijn volgelingen. Baeto wint deze strijd, maar besluit
toch met wie hem volgen wil in ballingschap te gaan, om verder bloedvergieten te
voorkomen.
Het vijfde bedrijf verhaalt hoe Baeto en zijn volk wegtrekken uit het rijk der Catten.
Aangekomen bij de grenzen van het land verschijnt aan Baeto in een droom de
geest van Rycheldin. Deze vertelt hem dat hij de grenzen moet overtrekken om daar
een nieuw rijk te stichten. Ze voorspelt dat zijn volk de naam Baetauwers zal dragen
en dat er voor hen een grootse toekomst is weggelegd. Nadat Baeto en zijn volk uit
het gebied der Catten zijn weggetrokken, kiest het volk Baeto tot koning. Als teken
van zijn verkiezing wordt hij op een schild omhoog geheven. Baeto op zijn beurt
verzekert zijn onderdanen te regeren ‘nae wys en wetten’ en ‘by raad van d'edelst'
en de best' der burgerije’.

Politieke theorie I: koningschapsidealen
Baeto bevat een groot aantal politiek geladen passages en elementen. Aan de ene
kant vinden we elementen die idealen over het koningschap verkondigen.
26
Allereerst valt in dit verband de parallel op met Vergilius' Aeneis. Net als Baeto
blijft Aeneas na een oorlog in zijn vaderland zonder echtgenote maar met zoontje
achter. Hij voert zijn volk naar een nieuw vaderland, waar hun een grote toekomst
wacht. Hierdoor wordt hij de (mythische) stamvader van een machtig rijk. Om deze
door de goden opgelegde taak te kunnen uitvoeren, moet Aeneas van vervulling
van zijn eigen wensen afzien en zichzelf geheel aan zijn volk en hun historische
bestemming opofferen.
Naast deze algemene parallelle verhaallijn zijn er vele kleinere parallellen met de
Aeneis aan te wijzen, bijvoorbeeld de profetische droom die Baeto aan het eind van
het stuk heeft, waarin Rycheldin aan Baeto vertelt dat hij goed voor hun zoontje
moet zorgen en de grens moet overtrekken om in de Rijndelta een nieuw rijk te
stichten. Deze droom is een afspiegeling van Aeneas' ontmoeting met de schim van
zijn overleden vrouw Creusa, die hem opdraagt goed voor hun zoontje Ascanius te
27
zorgen en hem vertelt dat hij ver weg een nieuw rijk zal stichten.
Verder wordt Baeto net als Aeneas in hoge mate gekenmerkt door pietas, respect
voor de goden, vaderland en familie. Zo wil Baeto de oppermacht aan de priesteres
geven, vertrekt hij om zijn vaderland verder bloedvergieten te besparen, ziet hij er
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vanaf zijn vader en zelfs Penta te verslaan, en neemt hij het lichaam van zijn vrouw
mee in ballingschap.
Deze verwantschap met Vergilius' mythologie rond Augustus' keizerrijk geeft de
figuur Baeto een aureool van stichter van een rijk waarin pietas, vrede en
rechtvaardigheid gewaarborgd zijn (de ‘heilstaat’-gedachte die samenhangt met het
28
begrip Pax Romana ): de vorst Baeto als symbool van een gedroomde Pax Batava.
Ten tweede zijn er in dit verband de invloeden van het morele en politieke
29
gedachtegoed van het neostoïcisme. De meest opvallende uiting van de
neostoïsche moraalleer is Baeto's reactie op Rycheldins gewelddadige dood. Eerst,
als Rycheldins pruik in brand vliegt, neemt hij aan dat zijn vrouw schuldig is aan
eedbreuk en voorkomt hij dat zij gered wordt: de trouw aan de wil van de goden
gaat hem boven de loyaliteit aan zijn vrouw. Daarna realiseert hij zich wat de
werkelijke oorzaak is, dat hij dus te snel geoordeeld heeft, en dreigt hij de moed en
het vertrouwen in zichzelf te verliezen. Onder invloed van zijn metgezellen herstelt
hij zich echter, en realiseert hij zich dat het zijn plicht is ondanks de tegenspoed niet
op te geven, maar zich te wapenen om zijn plicht als vorst en vader naar beste
kunnen te vervullen.
Baeto beweegt zich in deze scène dus tussen twee uitersten, namelijk dat van te
grote hardheid in het naleven van de wil van de goden (ontspoorde ratio en pietas)
en dat van te grote vertwijfeling en treurnis (ontspoorde affectus, emotie). Via deze
twee uitersten vindt hij de middenweg die bestaat uit het accepteren van het lijden
zonder zichzelf aan dat lijden uit te leveren, of, in andere woorden, het accepteren
van het onvermijdelijke zonder de eigen daadkracht en morele kracht te verliezen:
de deugd Constantia.
Precies deze gedachte staat centraal in het in Hoofts tijd zeer bekende tractaat
30
De Constantia uit 1584 van Justus Lipsius (1547-1606). Dit werk is een dialoog
over 's mensen reactie op de burgeroorlogen en rampen van de periode. Lipsius
raadt zijn gehoor aan zich zo min mogelijk met de politiek en de troebelen in te laten,
en zich in de vita contemplativa terug te trekken: een rustig leven in eigen kring,
gevuld met ongestoorde verdieping in filosofie en literatuur. Op deze wijze kan men
zich onafhankelijk maken van uitwendige voor- en tegenspoed, en de begeerde
stabiliteit van geest, constantia, bereiken. Individuele politieke ambitie is gevaarlijk:
niet alleen voor 's mensen zielenrust, maar ook voor zijn leven en zelfs voor het
land, aangezien het gevolg van conflicterende ambities chaos is. Het regeren moet
dus zoveel mogelijk aan één persoon worden overgelaten. Lipsius' De Constantia
is daarmee impliciet ook een verdediging van de monarchie als staatsvorm, net als
zijn Politica van 1589.
Ook vaderlandsliefde komt in deze dialoog aan de orde (§ 1.11). Omdat hij de
ellende in zijn vaderland niet meer kan aanzien, is de ene dialoogpartner naar het
buitenland gevlucht. Vaderlandsliefde wordt daarmee vooral als een slechte emotie
voorgesteld, aangezien zij mensen in de situatie van die tijd tot vluchten en
moedeloosheid aanzet. Het is echter, zo betoogt Lipsius via de andere
dialoogpartner, zinloos te lijden onder andermans ellende. Medelijden moet dus
worden ingeperkt, maar niet radicaal opzij worden gezet: waar men leed kan
voorkomen of verhelpen, heeft men uiteraard de plicht dit te doen. De ware stoïcus,
de persoon gekenmerkt door constantia, is dus iemand die niet uit balans raakt door
voor- of tegenspoed. Wanneer nodig reikt hij de helpende hand in plaats van mee
te klagen, en als dat niet kan, legt hij zich bij het onvermijdelijke neer zonder er zelf
aan te gronde te gaan.
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Gezien dit alles is het aannemelijk dat Hooft met de bovengenoemde scène wil
31
schetsen hoe Baeto de deugd van constantia bereikt. In deze passage over
constantia, over het behouden van de eigen morele stabiliteit en veerkracht ondanks
tegenspoed en ongeluk, vinden we tevens een boodschap die voor alle tijden en
mensen van waarde is. In dit artikel zullen we ons verder echter alleen bezig houden
met de toepassing van het stuk op de context van 1617.
Lipsius heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het opbloeien van het
32
neostoïsche politieke denken in de Nederlanden. In de Politica (1589) verdedigt
hij de monarchie als ideale staatsvorm, omdat deze naar zijn idee als enige vrede,
stabiliteit en voorspoed voldoende kan waarborgen. Lipsius wijst aristocratische en
33
democratische staatsvormen nadrukkelijk af. In de Politica geeft hij een uitgebreide
beschrijving van hoe een vorst moet zijn en handelen.
Het eerste en allerbelangrijkste doel dat de vorst moet dienen is vrede. Om morele
redenen moeten soms puur praktische overwegingen prevaleren boven principiële
en strikte rechtvaardigheid: om het belang van allen (dat is dus vooral: orde en
vrede) te dienen moet de vorst indien noodzakelijk bestaande regels van recht en
moraal breken. Het dienen van het algemeen belang vertegenwoordigt een hogere
rechtvaardigheid, waarvoor specifieke regels van recht en moraal in voorkomende
gevallen moeten wijken (raison d'état).
Dat Hooft is beïnvloed door het politieke denken van Lipsius is onmiskenbaar.
Een voorbeeld van de raison d'état vinden we in de Baeto in vers 655-6, waar de
rei van jonckvróuwen tegen vorsten in het algemeen zegt:
655 Nóch is het niet zó zeer
Uw ampt op 't billyck reght, als wel op vreê te letten.

In de context van de Nederlandse Opstand en de jonge Republiek moeten deze
woorden een opvallende klank gehad hebben: de opstandelingen, de stichters van
de Republiek, hadden immers betoogd dat de Habsburgse vorsten nooit het recht
hadden gehad de bestaande constitutionele rechten en gegeven privileges te
verbreken.
Voorts betoogt Lipsius dat de vorst het belang van allen ook moet laten voorgaan
boven zijn eigen belang: hij is de hoogste dienaar van de gemeenschap.
Een andere overeenkomst met Lipsius' ideeën vinden we tenslotte in vers 670-6,
waar de rei van jonckvróuwen vorsten waarschuwt voor het leed dat de oorlog
toebrengt aan onschuldige landbouwers:
[...]
670 En dat de landtman arm het rieddack van zyn kót
Niet af waar, eer men 't slót
Van zynen heere met den brandt begost te dreighen.
Als oversten verwaant de heilighe vreed' te onteeren,
Eer dat de nóóddwang op komt; wat ontgelt 'er dan
675 Helaas! al menigh man
Dien 't scheel niet aan en gaat, den schuld van weenigh heeren!

Hetzelfde vermaan vinden we bij Lipsius in Politica V. 5, V.18, en, in zwakkere vorm
in V.8 en 9.
Het vorstenportret in de Baeto is dus in de eerste plaats (neo)stoïsch en
Vergiliaans. Pietas, constantia en zelfopoffering zijn de belangrijkste eigenschappen
van de vrede-
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vorst Baeto. Het (praktische) streven naar vrede staat in zijn handelen voorop, en
het ‘uittochtverhaal’ maakt van Baeto een Aeneïsche Vader des Vaderlands. Het is
daarnaast een vorstenportret dat probeert aan te geven hoe de hoogste morele
idealen in de dilemma's die de concrete werkelijkheid stelt, overeind gehouden
kunnen worden. De Baeto bevat met dit alles een hooggestemd monarchistisch
ideaal, en lijkt daarmee aan te sluiten bij de voorkeuren van de prinsgezinden.

Politieke theorie II: aristocratische idealen
In de Baeto is naast deze monarchistische elementen een vrij groot aantal passages
te vinden die staatsgezinde opvattingen en het regimen mixtum verdedigen.
Allereerst is daar de passage in het vierde bedrijf waarin opvattingen over de
34
verhouding tussen kerk en staat worden verwoord (vs. 1182-1205 ). Baeto maakt
zich gereed om het rijk te verlaten; de opperpriesteres Zeghemond komt naar hem
toe om zich bij hem aan te sluiten:
BAETO

Eerwaarde moeder, weest met aller eer gegroet.
ZEGHEMOND

Gódt gunne dat myn vórst magh alle weêrspoedt doorstaan.
Wij zullen vólghen hem.
BAETO

Niet vólghen dan, maar voorgaan.
1185 De Gódskund, 's hemels gaaf, beid nut voor best' en bóóst,
In voorspoedt 's menschen tóóm, in onspoedt 's menschen tróóst,
Bekomen wy door u. Dat d' heilzame Gódtvruchtigheidt,
De geene die op wet niet passen, hóudt in tuchtigheidt,
Erkentmen van uw ampt. Dies ick, met gróte reên,
1190 U hógher eere geef.
ZEGHEMOND

Voor onzen vórst te treên
En leggen wy ons zelf niet toe. Van de gereghten
Is de voorschepen 't hóóft: de veldtheer van de knechten
Des kryghs: de tóppaapin gelyck des hemels tólck
Van 't geestelycke gildt: de vórst van het heele vólck.
1195 Daaromme wie dat maght tót Gódsdienst heeft verkreghen,
Zy zeker, en gedenck' hoe dat hy die, van weghen
Der hógher ovricheidt, te voren heeft aanvaardt:
Gelyck uyt dien naam, wet en wapen zyn bewaart.
De myter, 't reghtboeck, 't sweerdt en dienen niet gescheiden.
1200 De derde pyler vest: en d'andre met hun beiden,
Wanneer hun d' een begeeft, en weten geenen raadt
Om staande 't swaar gebóuw te hóuden van den staat.
Zulx best den vórste past het hóóghgezagh in allen;
Dat hy hen t' zamen bind, en yeder hoed' voor vallen:
1205 Gelyck, van óudheidt af, den Catten heeft behaaght.

In deze regels wijst de priesteres dus een onafhankelijke status van de godsdienst
af, en maakt deze nadrukkelijk aan de macht van de koning, dus van de staat,
onderge-
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schikt. Nu vonden de staatsgezinden in de hierboven al genoemde Lipsius wèl een
medestander op het punt van de religieuze politiek. In Politica IV.2-4 betoogt Lipsius
dat eenheid van godsdienst in principe noodzakelijk is (om politieke redenen, namelijk
rust in de staat; dus niet om religieuze redenen). Vervolgens bepleit hij echter boven
alles de onderwerping van de godsdienst aan staat en politiek: er moet worden
voorkomen dat de staat wordt meegesleurd in religieuze conflicten. Dus stelt hij dat,
als eenheid van godsdienst niet realiseerbaar is zonder de staat in gevaar te brengen,
het bestaan van meerdere godsdiensten voorlopig aanvaard moet worden. Het
35
belang van de staat gaat boven dat van de kerk.
Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat deze opvatting van de verhouding
tussen staat en godsdienst eveneens een uiting is van raison d'état-denken: voor
de verdedigers van de zuiverheid van een bepaalde godsdienst (ongeacht of dit nu
strenge katholieken of strenge protestanten zijn), is de eenheid en zuiverheid van
godsdienst immers de hoogste vorm van rechtvaardigheid. Het ondergeschikt maken
van de godsdienst aan de staat is vanuit dit standpunt gezien dus een opschorten
van de rechtvaardigheid, en daarmee een vorm van verwerpelijk raison d'état-denken.
36
Het kon zelfs (zoals in Frankrijk was gebleken ) worden gevoeld als een vorm van
tirannie.
Deze onderwerping van godsdienst aan de staat was echter, zoals we hebben
gezien, volkomen in overeenstemming met de opvattingen van de staatsgezinden
in Hoofts tijd. We vinden dus ook bij hen elementen van raison d'état-denken. Hoofts
uitspraken over staat en godsdienst horen onmiskenbaar thuis in het staatsgezinde
kamp.
Aan het eind van het stuk volgt een uiterst belangrijke passage waarin Baeto en
zijn voornaamste volgelingen een soort ‘staatsregeling’ treffen (1495-1510). De
groep is de grens van het rijk der Catten juist gepasseerd. Het moment voor het
opzetten van een nieuwe ‘staat’ is daarmee aangebroken:
BURGHERHART

[...]
1495 En vinden ons ter pleck, daar niemandt te gebieden
Heeft over ons. Dies staat u vry ons vrije lieden
T'ontfangen in vooghdy: en ons te kiezen, wien
Wy toevertróuwen dat óórbaarlyckst zal gebiên.
Het openstaande ryck wilt over ons aanvaarden.
REI VAN SOLDATEN

1500 't Is onze wil.
ZEGHEMOND

Verstreckt den vólcke' een Gódt op aarden.
BAETO

Ick heb de maght niet om te weigren 't geen ghy wilt.
BURGHERHART

Laat ons ontfangen dan den vórst op dezen schildt.
Hef op.
BAETO

Ick sweer, nae wys en wetten, d' heerschappije
By raadt van d'edelst' en de best' der burgerije
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1505 Te voeren over u, myn' lieden; dien naar my,
Met wien ghy 't hóudt, voortaan uw naam Baethauwers zy.
Godt hoed' my voor 't aanstaand', en boete my 't vervloghen leidt,
Zó waar als dit is.
BURGHERHART

Hier is der Baethauwers moghenheidt.
REI VAN SOLDATEN

Lang leef' de koning.
REI VAN JOFFREN

Lang gezondt.
REI VAN NONNEN

Altydt in eer.
1510 En 't mangel zyner stam aan spruiten nemmermeer.

De gang van zaken in deze passage is veelzeggend. Ten eerste valt op dat de
voornaamsten der onderdanen (Burgherhart) het initiatief nemen: zij dragen het
37
gezag aan de vorst op. De feitelijke oppermacht komt daarmee bij hen te liggen,
hetgeen door Baeto vervolgens wordt bevestigd: ‘Ick heb de maght niet om te
weigren 't geen ghy wilt.’ Ten tweede belooft Baeto te regeren volgens de bestaande
wetten en gebruiken (‘nae wys en wetten’), en met inachtneming van het advies
van de besten en aanzienlijksten uit het volk (‘d'edelst' en de best' der burgerije’),
wederom een vrijwel onverhulde verwijzing naar de Staten. Ten derde stemmen de
reien van soldaten, joffren en nonnen, de representanten van de rest van het volk,
38
met de gang van zaken in. In deze passage vinden we dus enerzijds een
ondubbelzinnige bevestiging van de soevereiniteit der Staten, anderzijds wordt er
even ondubbelzinnig een vorst aangesteld, bij wie de feitelijke uitoefening van de
soevereine macht komt te liggen.
Hierna wordt Baeto op een schild geheven, terwijl de onderdanen roepen: ‘Hier
is der Baethauwers moghenheidt’. We vinden ditzelfde ritueel voor de Friezen
beschreven in De Groots DA § II.9 (Haec est potestas Frisiae, ‘Dit is de Mogendheid
van Friesland’). Het is niet onmogelijk dat we hier in de Baeto de ‘toneelversie’ van
deze passage uit DA aantreffen, hoewel Hooft de passage ook direct uit Tacitus'
Historiën (4. 15) kan hebben gehaald. Daarnaast bestonden er afbeeldingen van
39
de scène, bijvoorbeeld op een schilderij en een gravure van Otto Vaenius.

5. Baeto in de context van de Bestandstwisten
In de Baeto zijn dus zowel monarchistische als aristocratische politieke ideeën
krachtig en uitvoerig vertegenwoordigd. Dit betekent dat het niet mogelijk is de
Baeto, en daarmee Hooft, in een der kampen van de Bestandstwisten onder te
brengen. De Baeto moet daarom een verheerlijking van een middenweg zijn, maar
de vraag is: hoe ziet die middenweg eruit? Welke oplossing wil Hooft zijn tijdgenoten
voorhouden? Groenveld, geïnspireerd door Cornelissen, heeft als eerste getracht
een middenweginterpretatie van de Baeto te vinden. Zijn interpretatie is echter niet
helemaal bevredi-
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gend. Ten eerste is zijn schets van de ‘middenweg’ te vaag en bevat ze een
tegenstrijdigheid. Enerzijds zegt Groenveld dat de oplossing die Hooft in de Baeto
voor ogen heeft, is dat het gezag wordt opgedragen ‘aan een vorst - maar dan wel
40
aan een, die de bestaande rechtsorde onaangetast zou laten’ (die dus de
Statensoevereiniteit onaangetast laat; dan hebben we een aristocratische Baeto).
Anderzijds zegt hij dat ‘[Hooft] de nadruk [legt] op het nut van een goed, dus gematigd
41
eenhoofdig gezag. Monarchistuit-principe werd hij echter niet’ en: ‘[de vorst] maakte
42
[hij] soeverein’. Het blijft hier dus onduidelijk hoe we ons de middenweg precies
moeten voorstellen, en bovendien zijn soeverein vorstengezag en statensoevereiniteit
niet te combineren: het geven van het predicaat soeverein aan de vorst laat, zeker
in de terminologie van de zeventiende eeuw, niet toe dat deze ‘de bestaande
43
[Nederlandse] rechtsorde onaangetast laat’.
Ten tweede is Groenvelds duiding van Hoofts verwerking van het Groot-Privilege,
en de daarmee samenhangende verhouding tot het politieke denken van De Groot,
onjuist. De Groot had Hooft aangeraden het stuk te besluiten met Baeto's inhuldiging
als vorst en voor deze scène het Groot-Privilege van 1477 te raadplegen: ‘Gij kont
daerop nasien het Privilegie van vrouw Maria [...], daer de voornaemste
44
gerechtigheden en grondtvesten dezer Landen verhaelt worden’ . Zoals we
hierboven gezien hebben, besluit Hooft het stuk inderdaad met Baeto's inhuldiging.
Hij antwoordt aan De Groot: ‘Baeto sal dan 't rijck aenvaerden, Auspice te, op UE
woord: oock, zoo veel als de voeghlijckhejdt zal willen lijden, op wijse, ende wetten
naer voorschrift verleent bij UE; wien voor de eere mij oock in desen betoont geen
45
cleene danck toe en komt.’ Dit suggereert dat Hooft zelf in elk geval dacht dat hij
De Groots advies gevolgd had.
46
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Volgens Groenveld echter (en hij wordt hierin gevolgd door Duits en Smits-Veldt )
‘nam de dichter juist het wezenlijke van het privilege niet over. De rol van de vorst
vergrootte hij, hij maakte deze soeverein; en de functie van ridderschap en steden,
van de Staten dus, zwakte hij af, terwijl die juist was versterkt in het stuk van 1477.
In de versie van de Baeto waren de Staten nog enkel adviescollege van een koning,
die zij wèl zelf hadden aangesteld. Van hun soevereiniteit, voorheen door Hooft
48
zozeer beklemtoond, was weinig overgebleven onder druk der omstandigheden.’
Echter, het feit dat de Staten (in de versie van de Baeto) ‘adviescollege zijn van
een koning die zij wèl zelf hadden aangesteld’, betekent, volgens de opvattingen
zoals De Groot die in DA had verkondigd, nu precies dat de Staten wèl soeverein
zijn. Zoals we hierboven hebben gezien legt de slotscène van de Baeto inderdaad
de uiteindelijke soevereiniteit bij de onderdanen (Staten). Van een inperking van
het Statengezag ten opzichte van De Groots voorkeur is dus geen sprake. In de
Baeto geeft Hooft de ‘Staten’ de soevereiniteit die De Groot in De Antiquitate
49
verdedigd had.
Aan deze opmerkingen over de verhouding tussen Hoofts en De Groots politieke
ideeën kan nog het volgende worden toegevoegd. Het Bataafs vorstengezag dat
Hooft in de Baeto schetst, geeft zeker niet minder macht aan de onderdanen dan
De Groot had gedaan in zijn beschrijving van de Bataafse tijd. In §2.11 van DA
schetst hij het gezag van de lokale Bataafse vorst: dat gezag was in feite erfelijk
geworden, maar deze vorsten ‘hadden’ volgens De Groot ‘niet zoveel politieke macht
dat het volk [...] als slaven beschouwd werd. Nee, volgens Tacitus' overlevering
werden de afzonderlijke vorsten bijgestaan, “elk door honderd personen uit het volk,
50
als raad en fundament van hun autoriteit tegelijk.”’ Dit komt in grote lijnen wel
degelijk over-
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een met de situatie die in de Baeto (vs. 1496-1510, zie hierboven) wordt geschetst.
Het idee dat Hooft in zijn beschrijving van het Bataafse politieke bedrijf de
Statensoevereiniteit zou hebben ingeperkt ten opzichte van De Groots voorkeur,
berust op een verwarring van De Groots beschrijvingen van de politieke situatie van
de Bataafse tijd met die van de Middeleeuwen: de harde kern van De Groots
juridische onderbouwing van de Statensoevereiniteit zijn immers de wijze waarop
51
in het jaar 863 een ‘oppergraaf’ was aangesteld door de gezamenlijke edelen en
burgers in het gebied, en de verhouding tussen graaf en Staten tijdens het vervolg
van de middeleeuwen. Met de Bataafse tijd heeft dit dus in principe niets te maken.
Hooft en De Groot wisten allebei dat in de Bataafse tijd koningen een belangrijke
rol hadden gespeeld. In DA II. 14 schrijft De Groot daarover: ‘Het blijkt dus dat de
Bataven een bewind der besten kenden, maar in combinatie met een vorst, hetzij
een blijvend heerser onder de naam koning, hetzij een tijdelijke onder de naam van
52
aanvoerder.’ Voor De Groots argumentatie was dit ook helemaal geen probleem,
want, zoals gezegd, deze argumentatie draait in laatste instantie om de juridische
implicaties van de instelling van het graafschap en de politieke verhoudingen tijdens
de middeleeuwen. Van de Bataafse tijd zijn vooral de ideologische implicaties voor
hem van belang (‘al 1700 jaar deling van het gezag’): in zijn strikt juridische
argumentatie speelt de Bataafse tijd een ondergeschikte rol (hoewel de staatsvorm
alleen al aan het feit dat ze al zolang bestaat voor hem wel een bepaalde legitimiteit
53
ontleent ).
Dit alles neemt echter niet weg dat Hooft met de relatie Baeto-onderdanen
uiteraard wel degelijk de verhouding stadhouder-Staten op het oog heeft: de
‘staatsregeling’ die Baeto en zijn onderdanen in het hierboven behandelde fragment
afspreken, is onmiskenbaar een afspiegeling van het Hollandse regimen mixtum
van de zeventiende eeuw. Maar het feit dat Baeto hierin meer gezag krijgt dan de
staatsgezinden in Hoofts tijd de stadhouder wilden geven, wil niet zeggen dat Hooft
hiermee monarchistische sympathieën/tendensen vertoont: het bovenstaande was
immers het beeld dat ook de staatsgezinden uit de vroege 17e eeuw van de Bataafse
tijd hadden, zoals uit De Groots DA duidelijk blijkt. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk
dat Hooft opzettelijk van deze mogelijkheid tot diffusering (of zo men wil: tot
ambiguïteit) die de Bataafse tijd bood, gebruik heeft gemaakt: zo kon hij zowel de
lastige kwestie Statengezag-of-Vorstengezag gedeeltelijk omzeilen, als een beeld
voor ogen stellen van een tijd waarin vorstengezag en volksinvloed probleemloos
samengingen.

6. De middenweg
Het idee blijft dus overeind dat staats- en prinsgezinde politieke opvattingen in de
Baeto even sterk vertegenwoordigd zijn. Dit leidt tot het vermoeden dat Hooft een
middenweg tussen twee uitersten wil verdedigen, zoals ook naar voren komt in de
54
oorspronkelijke slotregels van het stuk (1513-14):
BAETO

[...]
En nemmermeer en nyp' hen een te straf beleidt.
ZEGHEMOND
55

En nemmermeer en slóóp hen d'ongebondenheit.
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Hoe moeten we ons die middenweg nu precies voorstellen? Gezien de aanwezigheid
van beide staatsopvattingen ligt het voor de hand aan te nemen dat Hooft beide
partijen aan hun eigen verantwoordelijkheden wil herinneren èn aan die van de
andere partij. Als men zich trouw aan de spelregels van het Nederlandse politieke
proces houdt, kan het conflict worden opgelost. Met andere woorden: de
soevereiniteit berust volgens Hooft bij de Staten, maar de Staten moeten de
stadhouder wel de kans en de vrijheid geven de hem in de staatsregeling
toebedeelde rol te spelen wanneer het moment daarvoor is aangebroken. Het is
interessant hierbij op te merken dat in de Unie van Utrecht een rol als bemiddelaar
56
voor de stadhouder expliciet is geregeld. Van zijn kant moet de stadhouder zich
57
een Augusteïsch vredevorst tonen door de aristocratische staatsvorm te respecteren
en zich als een waar Vader van zijn onderdanen boven de facties te stellen. De
Baeto bevat dan voor het staatsgezinde deel van het gehoor de boodschap dat zij
de stadhouder nu de kans moeten geven als een Aeneïsche princeps te schitteren
en daardoor de vrede te handhaven. Voor het contraremonstrantse, het prinsgezinde
deel van het gehoor bevat het stuk de boodschap dat de soevereiniteit als vanouds
in handen moet blijven van de Staten en de godsdienst ondergeschikt aan de staat
is, maar dat het nu de taak van de vorst is zich boven de facties te stellen en door
zijn moreel leiderschap het conflict te beëindigen. Daarnaast is het niet onmogelijk
dat Hooft een overeenkomst wil suggereren tussen de tijdelijkheid van het
vorstenambt bij de Bataven en de aard van Maurits' rol als vredevorst in de
Republiek.
Deze middenweg vinden we in de slotscène precies samengevat in het hierboven
al aangehaalde moment dat Baeto op het schild staat en Burgherhart roept ‘Hier is
der Baethauwers moghenheidt’: het aristocratische element in de constitutie
(Burgherhart) bevestigt het monarchische element (Baeto). Tegelijkertijd concentreert
alle aandacht zich op Baeto, die op het schild staat als ideale vorst en als symbool
van zijn hele volk, waarmee dus tevens de eenheid van de Nederlanders uitgedrukt
wordt. We begrijpen nu waarom Hooft zijn stuk graag spoedig wilde laten opvoeren.
Maar het verklaart ook waarom hij daar uiteindelijk van afzag. Het stuk was, zoals
we hebben gezien, voltooid op 29 mei 1617. Op 9 juli van dat jaar namen
contraremonstranten de Kloosterkerk in Den Haag in bezit, hetgeen door
Oldenbarnevelt als begin van een opstand werd gezien waartegen hij harde
maatregelen wilde nemen. De volgende dag bleek echter dat de actie met Maurits'
instemming was uitgevoerd; op de 23e maakte Maurits zijn beroemd geworden
58
kerkgang bij de contraremonstranten. Op 4 augustus namen de Staten de
zogenaamde Scherpe Resolutie aan, die de steden in Holland stimuleerde gebruik
te maken van hun recht om op eigen gezag troepen in dienst te nemen om de orde
te handhaven (de zogenaamde Waardgelders). Als soevereine instantie hadden de
Staten natuurlijk ook het opperbevel over het reguliere leger, maar deze bevoegdheid
konden zij alleen uitoefenen via Maurits, die als kapitein-generaal het feitelijke bevel
59
voerde. Door het aanwerven van de Waardgelders was bovendien de mogelijkheid
geschapen dat deze bij een eventuele escalatie van het conflict als ‘staatsgezinde’
troepen tegen het reguliere leger zouden kunnen worden ingezet.
Daarmee was de bodem uit Hoofts toneelstuk gevallen: de stadhouder had zich
60
met een van de facties verbonden in plaats van zich boven de partijen te stellen,
en de
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Staten traden buiten hun normale rol door zich, buiten Maurits om, direct onder hun
bevel staande troepen te verschaffen. De Baeto kon nu bovendien gelezen worden
als een stuk gericht tegen Maurits en de auteur besloot tenminste voorlopig van
61
opvoering en publicatie af te zien. Pas na de dood van Maurits in 1625 nam Hooft
62
het stuk opnieuw ter hand; in januari 1626 verscheen de eerste druk.
63
Hoogstwaarschijnlijk vond in die zelfde maand ook de première plaats.

7. Conclusie
Met het bovenstaande menen wij te hebben aangetoond dat Hooft in de Baeto een
middenweg-oplossing voor de Bestandstwisten schetst die de specifieke kwaliteiten
van zowel vorsten- als Statengezag voor het algemeen belang dienstbaar wil maken,
waarbij hij zowel de staatsgezinde als de prinsgezinde factie oproept elkaars
bevoegdheden en kwaliteiten te respecteren. Hij schetst enerzijds een vorst die zich
als een Aeneïsche en neostoïsche Vader des Vaderlands boven de partijen stelt
en het land naar betere tijden leidt. Anderzijds benadrukt hij het belang en de
legitimiteit van de soevereiniteit der Staten, en het belang van onderwerping van
de godsdienst aan de staat.
Voor deze middenweg gebruikt Hooft onder andere het politiek en moreel
gedachtegoed van Justus Lipsius. Tevens hopen wij te hebben laten zien dat Hooft
zich tegelijkertijd wèl volledig aansluit bij Hugo de Groots opvattingen over de
soevereiniteit in de Republiek, en de historische wortels daarvan, zoals De Groot
die in De Antiquitate Reipublicae Batavicae uiteen had gezet.
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Naschrift: het handschrift van de Baeto

Uit het handschrift (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, KA 171ae) blijkt de datum
o

waarop het stuk voltooid is: aan het eind van de tekst staat de datum ‘29 Maj a
65
1617.’ Het handschrift verkeert in slechte staat, maar het is te raadplegen op
66
microfilm. Aan dit handschrift is nog te weinig aandacht besteed. Zo stelt Veenstra
ten onrechte dat de verschillen tussen het handschrift en de eerste druk van 1626
alleen interpunctie betreffen: ook de spelling wijkt op vele plaatsen af (Veenstra
geeft de tekst van de editie van 1626). Belangrijker is dat Hooft blijkens de correcties
aangebracht in het handschrift de tekst op een aantal plaatsen herzien heeft. Van
67
68
Tricht en Muller signaleren in dit verband reeds dat de slotregels ‘Vorsten hoogh...’
(1515-1523) later zijn toegevoegd, waarschijnlijk toen Hooft het stuk voor de druk
van 1626 gereed maakte. Hier volgen, na een forse doorhaling, waar waarschijnlijk
‘EINDT’ heeft gestaan, de genoemde slotregels, en dan (opnieuw) het woord ‘EINDT’.
In het handschrift is bovendien enig verschil waarneembaar tussen de
‘oorspronkelijke’
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schrijfhand en de hand waarin de nieuwe slotregels zijn geschreven. Als deze
veronderstellingen juist zijn, eindigde het stuk in 1617 dus met de regels 1513-14.
Al uit een kort onderzoek blijkt verder nog dat er aan het eind van het tweede
bedrijf (na vers 676) een blad uit het handschrift is geknipt, waarop 16 regels gestaan
moeten hebben: de regelnummering van het handschrift verspringt hier 16 regels.
Daarnaast zijn ook de regels 641-652 en 807-824 (hs.: 824-32) vervangen door
andere (die op losse velletjes zijn bijgevoegd; hierop staat de tekst die editie van
1626 en Veenstra geven). De regels 809-814 van het handschrift, tenslotte, zijn
doorgehaald (en in de editie niet vervangen door andere regels: de passage stond
tussen de verzen 798 en 799 van de editie). Bij deze doorhaling ligt wel een los
velletje met 7 nieuwe regels, waaronder de regels die als 825-829 in de editie van
1626 staan. Nader onderzoek naar dit handschrift en een kritische editie van de
Baeto zijn dus gewenst. Zo vertoont de wijziging bij 641-652 ongeveer hetzelfde
verschil in schrijfhand als dat bij de nieuwe slotregels. Het zou dus kunnen zijn dat
deze wijziging ook van 1625/26 is. Dat deze kwesties van belang zijn voor de kennis
van de ontwikkeling van Hoofts politieke ideeën tussen 1617 en 1625/6, is evident.
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zie J. Konst: ‘“Dits des werrelts loop”, Fortuna, Fatum en Providentia in het toneeloeuvre van
Pieter Cornelisz Hooft’. In: TNTL 113 (1997), p. 28-45.
30 J. Lipsius: Constantia. Leiden, 1584; J. Lipsius: Over standvastigheid bij algemene rampspoed.
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door P.H. Schrijvers. Baarn, 1983.
31 Vergelijk Veenstra, die Baeto's reactie op Rycheldins dood niet geheel terecht als gravitas
interpreteert, Veenstra: ‘Inleiding’ (n. 1), p. 84.
32 J. Lipsius, Politicorum sive Civilis Doctrinae libri sex. Leiden, 1589. Kritische editie met Engelse
vertaling door J.H. Waszink (in voorbereiding; verschijnt in de serie Bibliotheca Latinitatis Novae).
33 Bijvoorbeeld Politicorum II.1-2, III.8 en IV.5.
34 Teksten overgenomen uit Veenstra, Baeto (n. 1); voor verklarende noten zie aldaar.
35 Hierbij moet worden opgemerkt dat, om het betoog overzichtelijk te houden, hier het woord staat
wordt gebruikt hoewel het als filosofisch concept tegenwoordig (sinds Hegel) een andere inhoud
heeft dan in Lipsius' en Hoofts tijd. De verschillen doen voor dit betoog echter niet ter zake. Zie
W. Conze: ‘Staat und Souveräniteit’. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. VI (Stuttgart, 1990).
36 De fel-katholieke factie in de Franse godsdienstoorlogen, de Ligue, kwam uiteindelijk tegen de
koning in opstand toen deze naar een compromis streefde in de voortslepende burgeroorlog
tussen hugenoten en katholieken; zie bijvoorbeeld M. Holt: The French Wars of Religion,
1562-1629. Cambridge, 1995.
37 In DA had Grotius met betrekking tot de instelling van het graafschap Holland in 863 betoogd
dat het feit dat de graaf zijn gezag van een vergadering van lokale hoofden had gekregen (dus
op hun initiatief) impliceert dat deze gezamenlijke lokale hoofden (=de Staten) de werkelijke
soeverein zijn. Zij kunnen het gezag ook weer terugnemen, en krijgen het zelfs per definitie terug
indien de graaf wegvalt. In de Geeraerdt van Velsen (1613) had Hooft dezelfde gedachte ook
naar voren gebracht (vs. 786-88).
38 In DA (II. 12) betoogt De Groot dat bij de Bataven het gewone volk instemde met wat de vorst
en zijn ‘raad van honderd gezellen uit het volk’ besloten, omdat het volk geen tijd had om zich
met staatszaken te bemoeien.
39 Het schilderij (uit 1612) is thans in het Rijksmuseum Amsterdam (inv. nr. A 423); een afbeelding
in H. van de Waal: Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800, deel 2. Den
Haag, 1952, afb. 75:2. De gravure in: Batavorum cum Romanis bellum a Corn. Tacito lib. IV &
V Hist. olim descriptum (36) figuris nunc aeneis expressum [...] De Batavische oft Oude
Hollandtsche Oorloghe teghen de Romeynen. Antwerpen, 1612, no. 5.
40 Groenveld: Hooft (n. 3), p. 21.
41 Ibidem, p. 23.
42 Ibidem, p. 21.
43 Voor een in wezen aan Groenvelds oplossing gelijke interpretatie, zie: G.C. Zieleman: ‘Vondels
Dichtbrief “Aen myn heer den Drost van Muyden”’. In: SpL 36 (1994), p. 30.
44 Van Tricht: Briefwisseling (n. 6), no. 97 (23 sept. 1616), p. 273.
45 Ibidem, no. 98 (19 okt. 1616), p. 274.
46 Duits: ‘Consistentie’ (n. 2), p. 69. Overigens verkondigt Duits in ‘Van Achilles tot Baeto: Hooft
en de klassieke tragedie’. In: Hooft. Amsterdam, 1981, p. 72-75 een veel plausibeler interpretatie:
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‘Het stuk is als zodanig geen pleidooi voor het koningschap, maar een weergave van de
grondbeginselen van een geordende staat [...].’
Smits-Veldt: ‘Hooft en de Groot’ (n. 3), p. 56.
Groenveld: Hooft (n. 3), p. 21-22.
Overigens wordt in het Groot-Privilege (GP) geen Statensoevereiniteit vastgelegd (zoals
Groenveld: Hooft (n. 3), p. 21-22, Smits-Veldt: ‘Hooft en De Groot’ (n. 3), p. 56 en Duits:
‘Consistentie’ (n. 2), p. 68-71 lijken te denken), alleen een reeks belangrijke en vergaande rechten
en bevoegdheden, zoals de inrichting van een Grote Raad van afgevaardigden uit alle gewesten,
de bepaling dat voor een oorlogsverklaring de toestemming van de Staten nodig is, dat besluiten
van de vorst die in strijd zijn met eerdere privileges, ongeldig zijn, en dat, als de vorst in strijd
met deze afspraken heeft gehandeld, de onderdanen geen gehoorzaamheid aan de vorst zijn
verschuldigd totdat het gebrek hersteld is (zie W.P. Blockmans: ‘Algemeen Privilegie’ (p. 85-95)
en A.G. Jongkees: ‘Het Groot Privilege van Holland en Zeeland’ (p. 145-234). In: 1477 Het
algemene en de gewestelijke privilegien van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden. Red.
W.P. Blockmans. Kortrijk, 1985). Het GP is in de Baeto waarschijnlijk samengebald in de woorden
‘Ick sweer, nae wys en wetten, d' heerschappije/By raadt van d'edelst' en de best' der burgerije/Te
voeren over u’ (1503-5). Maar Hooft gaat een stap verder: door de onderdanen de vorst te laten
aanstellen, geeft hij de ‘Staten’ meer in plaats van minder gezag dan de Staten van het GP
hadden gekregen. De Groot verwijst Hooft naar dit stuk alleen maar omdat het de meest
vergaande en uitgebreide collectie rechten en privileges is. Dat ook De Groot wist dat het GP
geen formele bevestiging van de Statensoevereiniteit bevat, blijkt uit DA V.10-11, waar in de
opsomming van rechten de Statensoevereiniteit niet voorkomt (en bovendien was het GP al in
1493 door Filips de Schone buiten werking gesteld).
DA, 25: ‘Neque vero penes hos [principes] ita respublica fuerit, ut plebs, sicut apud Gallos
Caesaris tempore, servorum loco haberetur. sed principibus singulis, Tacito tradente, “centeni
ex plebe comites consilium simul et auctoritas aderant.”’
Het jaartal is later onjuist gebleken.
DA, 28: ‘Apparet ergo usos fuisse Batavos optimatum imperio, adiuncto tamen principatu aut
perpetuo sub regis nomine, aut temporario sub vocubulo ducis.’
Zie bijvoorbeeld Dedicatio § 5.
Zie het Naschrift bij dit artikel.
‘Hen’ verwijst naar: de Bataven.
In artikel 9 en 16. Beide artikelen zijn echter niet zonder meer toe te passen op de
Bestandstwisten; art. 9 betreft kwesties van oorlog, vrede, bestand en belasting; art. 16 gaat
over conflicten tussen provincies, terwijl de Bestandstwisten dwars door alle provincies heen
lopen. Zie De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
Red. S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg. Den Haag, 1979, p. 32-36.
Zoals Augustus in elk geval in theorie nadrukkelijk deed.
Zie bijvoorbeeld Israel: Dutch Republic (n. 8), p. 438 en Rowen: Princes of Orange (n. 8), p.
48-9.
Israel: Dutch Republic (n. 8), p. 304-5
Zie ook Groenveld: Hooft (n. 3), p. 22.
Muller (‘Hooft's Baeto’ (n. 1), p. 250-2) en Tricht (Leven (n. 2), p. 83) geven nog een andere
mogelijke reden voor het afstel. De Baeto zou opgevoerd worden bij de inwijding van de
Academieschouwburg in Amsterdam op 23 september. Gezien het groeiende aantal
contraremonstranten in die stad en de door hen veroorzaakte onrust zouden de opvattingen
over Staat en Kerk als verkondigd in de Baeto tot nieuwe onrust kunnen leiden. Dit verklaart
echter niet waarom ook met publicatie werd gewacht. Zieleman, in ‘Vondels Dichtbrief’ (n. 43),
vermoedt zelfs dat persoonlijk ingrijpen van Stadspensionaris Pauw van Amsterdam opvoering
en publicatie van de Baeto verhinderd heeft. Vergelijk ook Veenstra: ‘P.C. Hooft in de troebelen
van het Twaalfjarig Bestand. Waarom hij zijn Baeto in portefeuille hield’. In: Kort Tijt-verdrijf,
opstellen over Nederlands toneel aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Red. W. Abrahamse,
A.C.G. Fleurkens, en M. Meijer Drees. Amsterdam, 1996, p. 111-118.
Van Tricht: Briefwisseling (n. 6), no. 222 (13 januari 1626), p. 524; over de precieze
publicatiedatum, zie Muller: ‘Hooft's Baeto’ (n. 1), p. 271.
G. Brandt: ‘'T leeven van Pieter Cornelisz. Hooft (1677)’. In: Het leven van Pieter Corn. Hooft
en de Lykreeden door Geeraardt Brandt, ed. P. Leendertsz Jr. Den Haag, 1932, p. 15. Overigens
meent J. te Winkel: Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden. Haarlem, 1923, p. 230 dat de Baeto niet lang na 23 september 1617 in de
Academieschouwburg is opgevoerd. De laatste ons bekende opvoering vond plaats in
juli/augustus 1998 in de Burcht te Leiden door Toneelgroep Het Arsenaal.
Het handschrift wordt genoemd in P. Leendertz: Bibliografie der werken van P.C. Hooft. Den
Haag, 1931, p. 58. Over Hoofts handschriften, zie G.P. van der Stroom: ‘De geschiedenis van
de Hooft-handschriften ontraadseld’. In: TNTL 113 (1997), p. 2-27.
Overigens vermeldt Groenveld, zonder toelichting, dat Hooft de Baeto op 19 mei 1617 zou
hebben voltooid (Groenveld: Hooft (n. 3), p. 21).
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66 Veenstra: ‘Voorwoord’, in: Baeto (n. 1), p. 4.
67 Van Tricht: Leven (n. 2), p. 82.
68 Muller: ‘Hooft's Baeto’ (n. 1), p. 275.
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A.M. Duinhoven
Samentrekking zonder deletie
De structuur van samengetrokken woordgroepen
Abstract - It is generally assumed that in contracted co-ordinations, such as big and
small trees, an element is deleted. In this article it is argued that what seems to be
‘co-ordination reduction’ is actually the result of reanalysis. Originally autonomous
word classes, like the declined adjective and the finite verb, became dependent on
a noun and a subject. In phrases consisting of one head and two specifying elements,
or two heads and one specifier, that dependency causes a discontinuous structure:
the first element is connected to the last, and one of these is also linked with the
second element. This asymmetry suggests a gap, but no word has been omitted.
Contraction of compounds is also the result of reinterpretation. Compounds with
two co-ordinated specifiers or heads, indicating two subcategories of one set, can
be understood to be two complementary sets: {a + b}c or a{b + c} ⇒ a(c) + bc and
ab + (a)c. Among the three elements the same complex structure applies as
described above.

1. Ter inleiding
In samentrekkingen van nevengeschikte woorden, woordgroepen en zinnen lijken
er elementen te ontbreken:
(1) Loof bomen en naaldbomen
(2) Grote bomen en kleine bomen
(3) Bomen in tuinen en bomen in lanen
(4) Jan plant bomen en Piet plant struiken

In het algemeen schrijft men samentrekkingen dan ook aan deletie toe, aan de
weglating van gemeenschappelijke elementen. Vooral echter bij zinssamentrekking
als in (4) vragen sommigen zich af, of we wel met de weglating van een overbodige
1
2
constituent te doen hebben. Ontbreekt er een persoonsvorm, of zijn Piet en struiken
als opponerende elementen aan het eerste lid toegevoegd? Moeten we een gat in
de tweede zin aannemen, of hebben we in syntactisch opzicht met een volledige
zij het beknopte subject-predicaatsverbinding te doen?
Ten aanzien van de samentrekking op woord- en woordgroepniveau is er weinig
discussie. Samengetrokken woordgroepen en woorden worden als gereduceerde
3
verbindingen beschouwd. Bij de beschrijving wordt uitgegaan van de volledige
woordgroep met vier elementen waarvan er twee identiek zijn: [ab + ac] of [ab +
cb]. De nevengeschikte woordgroepen worden als het ware in elkaar geschoven;
het gelijke deel in het midden wordt daarbij weggedrukt: [ab + -c] en [a- + cb].
Wanneer men de samengetrokken vorm in systematisch opzicht van de volledige
woordgroep
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afleidt, bestaat het gevaar dat men de reductie ook als een activiteit van de
taalgebruiker ziet, of dat men de samentrekking als een historisch proces beschouwt.
Geen van beide veronderstellingen is waar.
In deze bijdrage wil ik trachten vast te stellen, hoe samengetrokken woordgroepen
zijn ontstaan: niet door weglating van elementen, doch door herinterpretatie van
bestaande drieledige verbindingen: a + b + c ⇒ ab + c of a + bc. Aan deze
herinterpretatie ligt de algemene tendens tot synthetisering ten grondslag, die tot
vergroting van syntactische constructies leidt. In dit proces zijn ook de betrokken
woordsoorten van karakter veranderd: verscheidene categorieën van zelfstandige
woorden zijn afhankelijk geworden.

2. Het zelfstandige adjectief
Bekijken we allereerst samentrekkingen met het bijvoeglijk naamwoord, zoals de
naam aangeeft, een onzelfstandige woordsoort bij uitstek. Dit type samentrekkingen
komen we in alle fasen van het Nederlands tegen:
(5) Dair sijn uutwendighe ende inwendighe duusternissen (Dirc van Delf ao 1480;
Van Loey 1947, p. 154)
Oick en sal nyement dragen looden, yseren of steenen clooten (Zeeuwse keur
o

a 1485; Van Loey 1947, p. 184)
(6) Door heilige en weereltsche historien (Vondel; Van de Ketterij 1981b, p. 24)
Met zwarte en witte pluimen (Hooft; Van de Ketterij 1981b, p. 32)

In deze woordgroepen hebben we telkens met twee verzamelingen te doen, zodat
we de twee adjectieven niet als twee nevengeschikte eigenschappen van dezelfde
4
zaken kunnen zien. Gaan we voor het gemak uit van hedendaagse voorbeelden.
Dat we in een zin als (2) met samentrekking te doen hebben en met een deletie van
bomen, wordt algemeen aangenomen, maar in:
(7) Grote bomen en kleine

5

moet het adjectief een losse toevoeging zijn. Het gaat wel om ‘kleine bómen’, maar
dat is kennis die we aan de context ontlenen. Er is geen nomen verzwegen. Dit alles
ondanks het feit, dat we wel degelijk bomen kunnen toevoegen, en zeggen:
(8) Grote bomen en kleine bomen

Waarom nu zou (2) (grote en kleine bomen) wèl een samentrekking kunnen zijn,
en (7) niet? Wat bedoelen we wanneer we van ‘samentrekking’ spreken? Nemen
we aan dat (8) de volledige woordgroep is en dat in (2) een substantief wordt
verzwegen? Maar waarom is dat dan in (7) niet het geval? Als er in (2) al een woord
ontbreekt, de constructie klinkt niet onregelmatig; het adjectief zonder navolgend
substantief is in (2) zelfs vanzelfsprekender dan in (7). En de nadrukkelijke herhaling
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in (8) is zeker minder gewoon dan de ‘samengetrokken’ vorm in (2). Hebben we in
(2) wel met samentrekking te doen?
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Wanneer we onder samentrekking ‘weglating’ verstaan, zeker niet. In historisch
opzicht is er in (2) geen woord verdwenen. De vorm met twee substantieven (8) is
weliswaar altijd mogelijk geweest, maar daarnaast was en is (2) evenzeer bruikbaar.
In de twee varianten worden de feiten lichtelijk anders gepresenteerd: in (8) worden
de twee verzamelingen afzonderlijk, in (2) worden ze als een eenheid voorgesteld.
In die zin zijn de twee verzamelingen ‘samengetrokken’ d.i. ‘verenigd’.
Maar wanneer de twee constructies nu van oudsher naast elkaar voorkwamen
en er geen substantief is weggelaten, heeft er dan helemaal geen ontwikkeling
plaats gevonden? Wat de uiterlijke vorm van (2) betreft niet, maar de inwendige
structuur is wel gewijzigd: de verhouding tussen adjectief en substantief is
7
geherinterpreteerd.

Herinterpretatie
Het verbogen adjectief bestond uit twee elementen. Het lexicale element gaf de
eigenschap aan en het suffix was de oorspronkelijke kern, de aanduiding van persoon
8
of zaak. Het verbogen adjectief was dus op zichzelf een nominale constituent. Een
adjectief als kleine betekende, afhankelijk van het genus: ‘kleine mannen, vrouwen
of dingen’; en het hing van context en situatie af waarop het pronominale element
betrekking had. Heel vaak werd dat door een navolgend nomen aangegeven.
Geheel verdwenen is het zelfstandige gebruik van het verbogen adjectief nog
steeds niet. Over bomen sprekend, kunnen we zeggen dat is een mooie waarbij
mooie ‘mooie boom’ betekent. Op de vraag wat voor bloemen? is het antwoord
mogelijk: rode, d.i. ‘rode bloemen’. En armen en rijken betekent zelfs zonder context
‘arme en rijke mensen’.
Wanneer we nu het verbogen adjectief als een in wezen zelfstandige formatie
beschouwen, heeft een woordgroep als grote bomen aanvankelijk deze structuur
9
gehad:
(9) Grotekern → bomenspecificatie

De twee zelfstandige woorden vormden een analytische verbinding; ze bieden de
informatie gefaseerd aan. Grote betekent ‘(er zijn) grote objecten’ en bomen vertelt
om welke objecten het gaat; dus: ‘grote dingen, bomen’. Met het zelfstandige grote
kan het eveneens zelfstandige kleine worden verbonden, en deze ‘grote dingen en
kleine dingen’ kunnen achteraf in één keer als ‘bomen’ worden gespecificeerd. Het
hangt van de onderlinge verhouding der gesubstantiveerde adjectieven af, of we
een samenstel van twee kernen of één samengestelde kern moeten aannemen:
(10a) Grotekern en kleinekern → bomenspecificatie
(10b) {Grote en kleine}kern → bomenspecificatie

D.i. ‘grote dingen en kleine dingen, namelijk bomen’ resp. ‘grote en kleine dingen,
10
namelijk bomen’. We hebben met twee resp. één verzameling te doen. Of de twee
adjectieven nu meer of minder nauw samenhangen, in elk geval gaat het om drie
zelfstandige elementen, waarvan de eerste twee door de derde worden
gespecificeerd.
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3. Het bepalende adjectief
Vele gefaseerde formaties van kern en specificatie zijn ‘gesynthetiseerd’, tot een
syntactische eenheid geworden waarin alle informatie in één keer wordt
gepresenteerd. Uit deze herinterpretatie resulteerden twee verschillende
11
constructies:
(11) Kern → specificatie ⇒ kern bepaling
(12) Kern → specificatie ⇒ bepaling kern

Voorbeelden van synthetische woordgroepen met vooropgeplaatste kern (11) zijn:
het paleis op de Dam, de weg terug, breed geschouderd; en van synthetische
woordgroepen met de kern achteraan (12): de koning, een paar bomen, drie jongens,
12
wat melk, op straat, erg donker. In alle gevallen zijn er twee zelfstandige
mededelingseenheden tot één mededelingseenheid geworden, bestaande uit een
kern en een bepaling. De informatie wordt nu niet langer in twee onderscheiden
fasen gepresenteerd, maar in één keer gegeven. Daardoor doet het er in principe
13
ook niet toe, of de bepaling voor of achter de kern staat.
Op vergelijkbare wijze is ook de gefaseerde formatie grote → bomen (‘grote dingen,
bomen’) gesynthetiseerd tot de huidige woordgroep:
(13) Grotekern → bomenspecificatie ⇒ grotebepaling bomenkern

Aanvankelijk duidde zowel grote als bomen op dezelfde objecten; het waren beide
zelfstandige naamwoordgroepen. In de ene mededelingseenheid die er na
herinterpretatie overblijft, is het echter niet langer nodig twee keer naar dezelfde
zaken te verwijzen. Grote verliest daardoor zijn (pro)nominaal karakter en wordt tot
14
een zuiver eigenschapswoord.
Een eigenschapswoord is per definitie ondergeschikt, het bepaalt de eigenaar.
Wanneer deze niet langer door het suffix, de buigingsuitgang, wordt aangeduid
maar door een afzonderlijk zelfstandig naamwoord, houdt het vooropgeplaatste
15
adjectief de aankondiging in ‘er volgt een nomen’. Dat is voor de woordgroep grote
bomen geen enkel probleem, daar het nomen inderdaad volgt; het aankondigende
karakter van het adjectief bewerkt in grote bomen de nauwe samenhang die wordt
beoogd.

Twee adjectieven
In drie- of meerledige constructies echter veroorzaakt de synthetisering en de
woordsoortverandering van het verbogen adjectief een complicatie:
(14a) Grotekern en kleinekern → bomenspecificatie
⇓
(14b) Grotebepaling en kleinebepaling bomenkern
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Ook in (14b) kondigt het adjectief grote een nomen aan, maar in plaats daarvan
volgt er een tweede adjectief; daarna pas verschijnt het nu tweemaal aangekondigde
substantief. In deze complexe woordgroepstructuur zijn met één kern twee
afzonderlijke bepalingen verbonden. De verbinding tussen het eerste adjectief en
16
het nomen kan als een ‘tangconstructie’ worden getypeerd (grote...bomen):

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

27

Er is nog een effect van belang. Terwijl we in (14a) met twee verzamelingen bomen
te doen hadden, grote bomen en kleine bomen, suggereert de ene kern in (14b)
één verzameling, met twee eigenschappen. Dat is geen bezwaar wanneer de
adjectieven elkaar aanvullen, als in:
(16) {Grote en imposante} bomen

Wanneer men echter twee groepen bomen op het oog heeft, en dat is bij
oppositionele adjectieven als groot en klein allicht het geval, zijn de ‘grote bomen’
niet dezelfde als de ‘kleine bomen’. Dat geeft aan grote toch een zekere
zelfstandigheid: we lijken twee woordgroepen te moeten aannemen:
(17) Grote # en kleine bomen

Naarmate nu het adjectief onzelfstandiger wordt, doet zich in de eerste woordgroep
het gemis aan een eigen substantief sterker voelen. En wanneer we onmiskenbaar
duidelijk willen maken dat het om twee groepen bomen gaat, zullen we het nomen
ook toevoegen:
(18) Grote bomen # en kleine bomen

Deze laatste in informatief en syntactisch opzicht volledige constructie versterkt de
indruk, dat er in (17) een substantief ontbreekt, dat bomen zou zijn weggelaten. Zo
kan men in het huidige Nederlands een ‘gat’ aannemen en, uitgaande van (18), van
‘deletie’ of ‘weglating’ spreken. Deze termen geven echter niet de historische
ontwikkeling weer: (17) is niet uit (18) ontstaan; er is geen substantief weggelaten.
De oorzaak van de lacune is niet deletie maar herinterpretatie.
Trouwens, de deletie-hypothese geeft ook een vertekend beeld van de huidige
situatie. Een werkelijke lacune ervaren we in woordgroepen als grote en kleine
bomen niet. Deze verbinding is in de meeste gevallen vanzelfsprekender dan (18);
we ervaren (17) niet als secundair en afgeleid. Integendeel (18) lijkt een explicitering
van (17). Deletie houdt ook geen verklaring in voor de periferieconditie en de
identiteitseis, waarover we in § 4 zullen spreken, noch voor de uitzonderingen daarop
(zie noten 1, 10, 33 en zinnen als (59)). Naar ik meen, geeft de tangconstructie en
de dubbele binding in (15) de structurele verhoudingen beter weer. Daarop komen
we terug.

Nut van samentrekking
De vraag dringt zich op, waarom wij met de imperfecte constructie (17) genoegen
nemen. In het algemeen wordt ‘samentrekking’ verklaard uit ‘Sparsamkeit im
Ausdruck’ (Hermann Paul); wij zijn ‘zuinig met woorden’ (Van Bart e.a. 1998, hfst.
17
6). Economisch woordgebruik, hoewel geen oorzakelijke factor, draagt er zeker
toe bij dat wij (17) handhaven. Daarnaast werkt de neiging tot synthetisering door
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die tot vergroting van de woordgroep en tot het ontstaan van samentrekkingen heeft
geleid. Synthetisering is een algemene tendens die een grotere complexiteit van
de syntaxis
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tot gevolg heeft, doordat per mededelingseenheid meer informatie wordt geboden.
Naast (16) waarin we met één woordgroep en ook met één verzameling te doen
hebben en (18), waarin het onmiskenbaar om twee groepen bomen gaat, maar ook
om twee woordgroepen, biedt (17) de mogelijkheid om in één mededelingseenheid
twee verzamelingen te presenteren. Een effect op de betekenis heeft deze
samentrekking zeker: duidelijker dan in (18) blijkt in (17) wat de twee verzamelingen
verenigt, wat zij gemeenschappelijk hebben. En tegen die gemeenschappelijke
achtergrond steken de verschillen scherper af. Terwijl de twee verzamelingen in
(18) slechts worden opgesomd, zijn ze in (17) geordend en samengevat.

4. Periferieconditie en identiteitseis
Wanneer we nu zien hoe een samentrekking als (15), grote en kleine bomen, is
ontstaan, wordt ook duidelijk waar de periferieconditie en de identiteitseis vandaan
19
komen, die voor samentrekkingen gelden.
De periferieconditie houdt in dat het dubbel verbonden element (d.i. het bewaarde
deel oftewel de identificator), hier bomen, altijd aan de buitenkant van de
samengestelde woordgroep staat, waardoor het ‘begrepen’ oftewel ‘lege element’
20
altijd binnen in de woordgroep moet worden gezocht. Dat is ook bij voorwaartse
bomen

samentrekking het geval: bomen in tuinen en
in lanen. Ook deze constructie
bestond aanvankelijk uit drie zelfstandige elementen:
(19) Bomenkern → in tuinenspecificatie → en in lanenspecificatie

Zoals in (11) is geschematiseerd, werden tengevolge van de algemene tendens tot
synthetisering specificaties tot nabepalingen. Daardoor kennen we naast de
gefaseerde, analytische woordgroep bomen, in tuinen ook en vooral de eenfasige,
synthetische woordgroep bomen in tuinen, waarin kern en bepaling als een eenheid
worden gepresenteerd. De verbinding van nominale constituent en zelfstandige
voorzetselgroep wordt tot één complexe naamwoordgroep: NP → PP ⇒ [NP PP]NP.
Ook wanneer er twee of meer specificaties op een kern volgen, kan daaruit één
synthetische woordgroep ontstaan: bomen met wortels en met takken. Hier zal het
om één verzameling bomen gaan, die alle wortels en takken hebben. Wanneer de
twee nabepalingen echter bezwaarlijk op dezelfde bomen betrekking kunnen hebben,
21
resulteert de synthetisering in een tweedeling:
(20) Bomenkern in tuinenbepaling # en in lanenbepaling

Daar in lanen als plaatsbepaling aan een persoon of zaak moet worden toegevoegd,
leggen we als taalgebruiker een verband met het voorafgaande nomen:
De tangconstructie die zo ontstaat, heeft een synthetiserend effect: we ervaren
de gehele woordgroep als één mededelingseenheid.
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Doordat we weten dat het mede om ‘bomen in lanen’ gaat, zijn we geneigd in lanen,
dat een afzonderlijke verzameling bomen aanduidt, als een naamwoordgroep te
beschouwen, waarin echter het nomen mankeert: [bomen in tuinen]NP [en - in lanen]NP.
Ook al gaat de woordgroep niet terug op een formatie met twee keer bomen, door
de veranderde structuur lijkt er in systematisch opzicht toch een woord te ontbreken
(ab + -c), waardoor we c met a verbinden. Dat de leemte nooit aan begin of eind
maar altijd in het midden van de woordgroep moet worden aangenomen, is vanuit
de bovenbeschreven ontwikkeling te verklaren. De ‘lacune’ of beter ‘hapering’
ontstaat, doordat twee elementen die semantisch en syntactisch een eenheid vormen,
door een derde element worden gescheiden. De scheiding ligt uiteraard in het
midden: [ab + -c] of [a- + bc]. Doordat a dan wel c, die met elkaar verbonden moeten
worden, reeds aan b gekoppeld is, dwingt deze constellatie tot een, onzichtbare,
verdubbeling.

Dubbele binding van de bepaling
Het is niet noodzakelijkerwijs de kern die onzichtbaar doch voelbaar wordt
verdubbeld; mogelijk is ook dat met één bepaling twee kernen worden verbonden.
Dit patroon is ontstaan toen de huidige bepaling nog kern was (vgl. 12). Bekijken
we hoe een drieledige formatie als de volgende tot één synthetische woordgroep
wordt:
(22a) Oudekern → mannenspecificatie → en vrouwenspecificatie
⇓
(22b) Oudebepaling mannenkern en vrouwenkern

Zin (22a) kan worden geparafraseerd als: ‘oude mensen, mannen èn vrouwen’. In
(22b) is de fasering verdwenen en wordt alle informatie in één keer gegeven. Gaat
het daarbij om één verzameling oude mensen, dan kunnen we een nauwere
samenhang tussen de twee nomina aannemen (‘enkapsis’; zie noot 4):
(22c) Oudebepaling {mannen en vrouwen}kern

Heeft men echter twee groepen oude mensen op het oog, dan geeft alleen een
zichtbare herhaling of een onzichtbare verdubbeling van het adjectief de betekenis
goed weer:
(22d) [Oude mannen] [en oude vrouwen]
(22e) Oude mannen en oude vrouwen

In (22d) worden de twee verzamelingen in twee complete woordgroepen opgesomd;
in (22e) zijn de twee verzamelingen in één mededelingseenheid geïntegreerd. De
interne verhoudingen kunnen met verbindingslijnen worden aangegeven:
We hebben wederom met een tangconstructie en met dubbele binding te doen.
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De identiteitseis
De beschreven ontwikkeling verklaart niet alleen de periferieconditie maar ook de
‘identiteitseis’, die inhoudt dat in een correcte samentrekking het begrepen element
dezelfde vorm en betekenis, alsook syntactische positie en functie moet hebben als
het bewaarde deel (hier oude). Daar het in samentrekkingen niet om weglating doch
om verdubbeling gaat, moet het duplicaat wel identiek zijn met het origineel. De
rigoureuze identiteitseis enerzijds en de uitzonderingen anderzijds zijn bij deletie
moeilijk te verklaren. Waarom zijn er in losse woordgroepen, afhankelijk van context
en situatie, allerlei weglatingen mogelijk en kunnen er in nevenschikkingen alleen
identieke elementen achterwege blijven? En waarom is het in sommige gevallen
22
juist niet mogelijk identieke elementen weg te laten:
(24) *Jan lacht en Piet lacht
*Dit schaap en

dit

lam

*Een oude man en
*Twee dames en

een oude

twee

hond

hondjes

Ook de weglating van een ongelijkvormig nomen in grammaticale formaties als:
(25a) Twee grote bomen en een kleine boom
Eén grote

boom

en twee kleine bomen

lijkt in de deletie-hypothese willekeurig en onverklaarbaar. Gaan we van een
drieledige structuur uit, dan kan zowel boom als bomen als een specificatie bij twee
nevengeschikte kernen worden begrepen, waarbij de specificatie zich voegt naar
het getal van de laatste kern:
(25b) Twee grotekern en een kleinekern → boomspecificatie
Eén grotekern en twee kleinekern → bomenspecificatie

Daar grote nog steeds als een gesubstantiveerd adjectief kan dienen, is het verschil
in getal tussen de eerste kern en de losse specificatie van geen belang. We hebben
hier nog met de oude analytische structuur te doen, al neigen we er toe [een kleine
boom] en [twee kleine bomen] als synthetische woordgroepen te zien.
De identiteitseis, en de afwijkingen daarvan, zijn in de deletie-hypothese moeilijk
te verklaren. Bij verdubbeling (dubbele binding, tangconstructie) echter is het
vanzelfsprekend en onvermijdelijk dat de twee elementen identiek zijn. Van Gestel
e.a. (1992, p. 204) nemen dan ook terecht aan, dat de periferieconditie en de
identiteitseis ‘universeel van aard’ zijn.

5. Het achtergeplaatste adjectief
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Een vergelijkbare verdubbeling lijkt ook mogelijk in woordgroepen als (7):
(7) Grote bomen en kleine
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Het lijdt geen twijfel, dat met kleine ‘kleine bomen’ wordt bedoeld, en het substantief
kan ook expliciet worden toegevoegd:
(8) Grote bomen en kleine bomen

Dat betekent echter niet dat we ook hier met samentrekking te doen hebben. Het
is mogelijk kleine als een gesubstantiveerd adjectief en dus als een zelfstandige
constituent te beschouwen (zie § 2); dan ontbreekt er geen nomen. En zelfs wanneer
men in (7) al een lacune voelt: die zit niet binnen in de woordgroep en het
gemeenschappelijke deel (bomen) bevindt zich niet aan de buitenkant. We hebben
dus in elk geval met een ander soort constructie te doen dan de voorwaartse en
achterwaartse samentrekkingen die hierboven zijn besproken.
Kenmerkend voor alle eerder besproken gevallen van samentrekking is het feit
dat het telkens om twee verzamelingen binnen één mededelingseenheid gaat. De
eenheid van de constructie wordt bewerkt door de nauwe samenhang van het eerste
en het laatste element van de woordgroep:

Zelfs wanneer we kleine in grote bomen en kleine als een onzelfstandig woord
23
beschouwen en op het voorgaande bomen betrekken, de typerende tangconstructie
ontbreekt:

Zonder tangconstructie geen samentrekking. Het omgekeerde echter is niet waar:
in de navolgende woordgroepen met tangconstructie hebben we niet met
samentrekkingen te doen:

Weliswaar vormen het eerste en het laatste element een tang, maar we missen
de essentie van de samentrekking: de twee verzamelingen worden genoemd niet
in één maar in twee onderscheiden mededelingseenheden. De tang van adjectief
en substantief omsluit een parenthese, een op zichzelf staande woordgroep.

Wat is samentrekking?
Samenvattend kunnen we een samentrekking van twee woordgroepen als volgt
omschrijven. We spreken van samentrekking, wanneer in twee nevengeschikte
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woordgroepen van in totaal drie elementen twee verzamelingen in één
24
mededelingseenheid worden gepresenteerd; een van de buitenste elementen is
met de andere twee verbonden:

De asymmetrische structuur met dubbele binding suggereert een lacune. Binnen
de tang lijkt eenzelfde element als het begin- of eindelement te ontbreken. Er is
echter geen woord weggelaten of geschrapt. Woordgroepen als in (29) doen
bovendien aan de realiteit van de lege plaats twijfelen. In grote, en kleine, bomen
vormt en kleine een weglaatbare parenthese; in de tang grote...bomen ontbreekt
geen element. Het is daarom ook de vraag of we wèl een lacune na grote moeten
aannemen in een samentrekking als grote en kleine bomen. Wat we een ‘gat’ of
‘lacune’ noemen, kunnen we beter typeren als het signaal dat de woordgroep nog
niet compleet is, als een verbindingsteken.
Tweeledige samentrekkingen op woordgroepniveau gaan dus terug op analytische,
gefaseerde verbindingen van drie zelfstandige constituenten, waarin twee
verzamelingen worden aangeduid:
(31) akern + bkern → cspecificatie
(32) akern → bspecificatie → cspecificatie

Uit deze verbindingen zijn vier typen samentrekkingen ontstaan, twee achterwaartse
en twee voorwaartse:
(31a) Bomenkern en struikenkern in de tuinbepaling
(31b) Grotebepaling en kleinebepaling bomenkern
(32a) Bomenkern in tuinenbepaling en in lanenbepaling
(32b) Groenebepaling bomenkern en struikenkern

De gefaseerde constructies zijn gesynthetiseerd, zodat de twee verzamelingen
telkens in één mededelingseenheid worden gepresenteerd.

6. Samentrekking op woordniveau
25

Met de geschetste ontwikkeling in strijd lijken samentrekkingen als in (33) en (34):

(33) In- en uitgang; voor- en nadeel; binnen- en buitenland; land- en tuinbouw;
bieren wijnflessen; links- of rechtsom; tulpen- en narcissenvelden; zomer- en
winter-collectie
(34) Dorpsstraten en -pleinen; televisiefilms en -documentaires; filmhelden en
-hel-dinnen; boekproductie en -verspreiding
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In dit soort formaties worden geen losse woorden maar woorddelen tegenover elkaar
gesteld. Het lijkt uitgesloten dat bijvoorbeeld in- en uitgang uit de gefaseerde structuur
(35) zou zijn ontstaan:
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(35) Inkern en uitkern → gangspecificatie d.i. ‘in en uit t.a.v. gang’

Synthetisering van (35) levert een samengetrokken voorzetselconstituent op: in en
uit gàng. Moeten we dan toch een deletie van -gang aannemen: ingang en uitgang?
Nee, ook de samentrekkingen in (33) en (34) zijn door herinterpretatie uit bestaande
constructies ontstaan, uit samenstellingen met een tweeledige kern dan wel bepaling.
En deze synthetische patronen zijn uiteindelijk te herleiden tot analytische
woordgroepen, zoals we zullen zien.
Samenstellingen zijn synthetische verbindingen, en synthetische verbindingen
corresponderen met analytische woordgroepen. Staat er [een auto → voor het huis]
(analytisch) dan kan men daarnaar verwijzen met [de auto voor het huis]
(synthetisch). Naast het analytische [kom → binnen] staat de synthetische infinitief
[binnenkomen!]. Zo kan van de analytische hoofdzin [zij gaan → uit] de synthetische
bijzin [...dat zij uitgaan] worden gevormd. Op vergelijkbare wijze nu kunnen ook [de
ingang] en [de uitgang] worden afgeleid van [de gang → in], ‘de gang naar binnen’,
en [de gang → uit], ‘de gang naar buiten’. Het aanvankelijk specificerende bijwoord
is als een bepaling aan het verbale nomen voorgevoegd.
26
Ook een dubbele specificatie kan voorop worden geplaatst:
(36) Zij gaan → in en uit ⇒ dat zij {in en uit} gaan
De gang → in en uit ⇒ de {in en uit} gang

Zolang de band tussen de bepalingen overheerst, hebben we met één samenstelling
en niet met een samentrekking te doen; het gaat om ‘de gang of toegang {naar
binnen en naar buiten}’. De formatie kan echter ook worden opgevat als aanduiding
27
van een ingang èn een afzonderlijke uitgang:

Naast elkaar zijn er dus twee interpretaties mogelijk: we hebben met één of met
twee toegangen te doen, wat de persoonsvorm duidelijk maakt: de in- en uitgang
wordt bewaakt resp. worden bewaakt. Er is eenzelfde tegenstelling als tussen (16)
en (17):
(16) {Grote en imposante} bomen 1 verzameling
(17) Grote # en kleine bomen 2 verzamelingen

Contaminatie
De gelijkenis tussen samengetrokken woordgroepen en samengetrokken
samenstellingen is ook de taalgebruikers opgevallen; zij hebben de twee constructies
zelfs gecombineerd. In beide soorten samentrekking ligt de belangrijkste scheiding
niet tussen de bepalingen en de kern: tegenover elkaar staan de twee verzamelingen.
Daardoor komt de eerste bepaling in (38a) en in (38b) min of meer op zichzelf te
staan:
(38a) In- # en uitgang
(38b) Grote # en kleine bomen
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Het geïsoleerde eerste deel van de samenstelling wordt als een losse
naamwoordgroep ervaren en kan daardoor met het vergelijkbare eerste lid van een
28
woordgroep worden gecoördineerd. Zo komen we aan verbindingen als:
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(39a) Rijks- en provinciale belastingen; bastaard- en vreemde woorden; handels- en
industriële ondernemingen; kunst- en literair magazine
(39b) Provinciale en gemeentepolitiek, particuliere en overheidsinvesteringen,
academische en streekziekenhuizen, recreatief en beroepsverkeer

Deze betrekkelijk jonge (twintigste-eeuwse?) combinatie van woorddeel en losse
bepaling, maakt duidelijk dat we formaties als (33) en (34) inderdaad als
samentrekkingen interpreteren, waarin niet twee kernen of twee bepalingen maar
twee verbindingen van bepaling en kern zijn gecoördineerd. Zo gaat het in vakantieen a.d.v.-dagen om ‘vakantiedagen en arbeidsduurverkortings-dagen’. Het woorddeel
vakantie- op zichzelf kan immers niet met een los woord als vrije op één lijn worden
geplaatst: *{vakantie- en vrije} dagen; maar ‘vakantiedagen’ zijn wel vergelijkbaar
met ‘vrije dagen’:

7. Ontwikkelingen
Niet alleen de combinatie van woord- en woordgroepsamentrekking is een jonge
ontwikkeling. Ook de samentrekking van samenstellingen in het algemeen is
betrekkelijk recent. Ze zijn door herinterpretatie ontstaan uit samenstellingen met
dubbele bepaling of dubbele kern, als {in en uit}gang resp. dorps{straten en pleinen}.
Deze samenstellingen op zichzelf zijn synthetische formaties met voorbepaling die
op constructies met specificatie resp. nabepaling teruggaan. We kunnen de
ontwikkeling als volgt schematiseren:
(41a)
(41b)
(41c)
(41d)

De gang → in en uit kern en specficatie
⇒ De gang {in en uit} kern en nabepaling
⇒ De {in en uit}gang voorbepaling in samenstelling
gang

⇒ De in

en uitgang samentrekking

In dit laatste stadium is er een duidelijke overeenkomst met samengetrokken
woordgroepen, hetgeen tot combinaties leidt. De vermenging van woord- en
woordgroepsamenstelling als in werk- en vrije dagen of vrije en werkdagen is echter
nog enigszins gedurfd. We voelen dat de constructie betrekkelijk jong en nieuw is.
Maar ook de zuivere woordsamentrekking als in (41d) lijkt pas in het
Vroegnieuwnederlands te zijn opgekomen en is eerst in de twintigste eeuw algemeen
verbreid.

Twintigste eeuw
Zestig jaar geleden zag Gerlach Royen (1940-1941) de verfoeilijke ‘afkapstilistiek’
nog als een Duitse hebbelijkheid. Hij verzette zich hevig tegen het ongebreidelde
gebruik van formaties als tarwe- en roggeprijzen, zaterdag- en zondagnacht, hout-,
kolen-of turfgas, die hij verwarrend achtte, daar men pas achteraf weet dat het om
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een samenstelling gaat. De constructie is niet Duits van origine, maar het is zeker
waar
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dat het Duits meer tot synthese neigt dan het Nederlands; en samentrekkingen van
samenstellingen (als 41d) zijn ten opzichte van een analytische constructie (als 41a)
driedubbel gesynthetiseerd.
In een samenstelling als tarweprijs is de aanvankelijke specificatie (de prijs, van
tarwe) tot nabepaling geworden (de prijs van tarwe); en deze inhoudelijke eenheid
wordt in één woord gevat waarin het bepalende deel aan de kern voorafgaat
(tarweprijs); de analytische woordgroep wordt dus tot een synthetische woordgroep
en dan tot een samenstelling:
(42) De prijs → van tarwe ⇒ de prijs van tarwe ⇒ de tarweprijs

Ook samentrekking is een vorm van synthetisering: twee verzamelingen worden
niet in twee maar in één woordgroep gepresenteerd; zo kan de prijs van tarwe en
de prijs van rogge als tarwe- en roggeprijs worden aangeduid.

Middelnederlands
In het Middelnederlands komen we samengetrokken samenstellingen zelden of
nooit tegen. De coördinatie van de complete samenstellingen is gewoon, ook in
gevallen waarin wij een samentrekking zouden prefereren:
(43) Susterkint noch bruderkint [...], oomskint noch muyenkint (R.v. Zutf. 71, 81)
Anden poirten, dair meest uutgancks ende ingancks is (Matthijsz. 207)
Enich ghildebroeder of ghildesuster, de dat goet mede neemt, de sel deen
coman...voldoen (R.v. Utr. 1, 41)
So quam hem zijn spore tot achterdeel ende gheen voordeel (Pelgrim 47c)
Sijns saligen oldevaders ende oldemoders nagelatene guede ende erffnissen
(Warfsconst. 88)
Na horen eersten ganc so en mach sy nijt meer dan een velt voorwaerder of
2

afterwaerder gaen of overhoec (nl. de koningin; Scaecspel 30)

Vroegnieuwnederlands
Ook in het Vroegnieuwnederlands zijn samengetrokken samenstellingen nog
zeldzaam; meestal gaat het om constructies waaraan structuur (41c) is toe te
schrijven. Dat is al vaker opgemerkt; zo tekent het WNT (6, 1613) ten aanzien van
in en uitgaan aan: ‘In de meeste gevallen vormen in en uit niet [...] met gaan eene
samenstelling, maar behooren [...] als eene op zich zelf staande bijwoordel. uitdr.
bij elkaar’. De tweeledige bepalingen bestaan vooral uit combinaties van bijwoorden,
al komen er ook vaste paren van nomina voor, vaak synoniemen en antoniemen.
Enkele van de onderstaande voorbeelden kunnen echter reeds als een
samentrekking (41d) worden geïnterpreteerd:
(44) Weedergekeert in 't leegher, verdeeld' hy 't weerbaar volk [...] in voor-, middel-,
en achtertocht (Hooft; Bakker 1968, p. 155)
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Reickende voorby den op- en ondergangk (Vondel; Bakker t.a.p.)
Op- en aan-nemen (Van Lodenstein; Van de Ketterij 1981b, p. 18)
De weet of wis-kunst (Bredero; a.w. p. 10)
In voor en tegenspoed (Huygens; a.w. p. 192)
't Lyf en 't zielvervolgend woeden (nl. der inquisitie; Focquenbroch; a.w. p. 221)
Al dat ick can nae en opsporen (Van Mander; a.w. p. 225)
De Schilder en Teycken-const (Van Mander; a.w. p. 226)
Tussen de Kruis en Sant Janspoort (Hooft; ibidem p. 42)
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In het laatste voorbeeld vormen de Kruispoort en de Sint-Janspoort, als de twee
noordelijke poorten van Haarlem, een paar. Toch gaat het duidelijk om twee
verschillende poorten, zodat de interpretatie als samentrekking zich opdringt: de
poort

Kruis
en Sant Janspoort. Het voorkomen van de nevenschikking der twee
volledige samenstellingen ondersteunt de herinterpretatie.

8. Complementen
De oude verhouding echter van tweeledige bepaling plus kern dan wel bepaling
plus tweeledige kern werkt tot op heden door. Er zijn nog steeds veel gevallen waarin
we de twee bepalingen als een eenheid moeten zien: {metsel- en aannemers}bedrijf,
{ijzeren staal}industrie, {radio- en televisie}zaak (zie Bakker 1968, p. 143-147). Ook
in gevallen dat we wel degelijk een dubbele binding, dus een samentrekking, kunnen
aannemen, ervaren we toch een sterke samenhang tussen de opponerende
bepalingen resp. kernen. In het algemeen kunnen we zeggen, dat samentrekkingen
aanvaardbaarder klinken naarmate de nevengeschikte elementen gemakkelijker
als elkaars complementen kunnen worden gezien, die tezamen de hele groep
29
vormen. Het gaat in alle gevallen om twee tegengestelde categorieën binnen één
geheel, om alternatieven.
Nu hebben twee bepalingen bij één kern (als in in- en uitrit, openings- en
sluitingstijden) vrij gemakkelijk een opponerend en subcategoriserend effect, daar
in de kern het overkoepelende begrip wordt genoemd. Zijn er twee kernen (als in
?

ingang en -rit), dan ligt dat moeilijker. Zoals de ANS (1997, p. 1565) opmerkt, zijn
de mogelijkheden voor voorwaartse samentrekking als in (34) beperkt. Alleen
wanneer de kernen een vanzelfsprekende en stereotiepe tweedeling presenteren,
is de samentrekking aanvaardbaar: woordvorm en -inhoud, boekenschrijvers en
-lezers, huizenkopers en -verkopers, filmmakers en -kijkers. Hoewel dierenbeul als
het tegengestelde van dierenvriend kan worden beschouwd, is dierenbeul of -vriend
geforceerd, doordat de begrippen geen vast paar vormen; het zijn geen stereotiepe
alternatieven.
Hoewel de verschillende bepalingen bij een en dezelfde kern vanzelfsprekend
een tegenstelling bewerken, geldt ook hier dat zij elkaar moeten complementeren,
zoals in en uit, broeder en zuster, dag en nacht dat doen. Doordat de twee bepalingen
een eenheid vormden, konden ze als één samengestelde bepaling in een
samenstelling dienen. Wanneer nu een samenstelling als {dag en nacht}werk
eenmaal als een samentrekking wordt geïnterpreteerd, als een samenvatting van
‘dagwerk en nachtwerk’, gaat het complementerende karakter van de bepalingen
op de nevengeschikte samenstellingen over: dagwerk en nachtwerk vormen elkaars
30
complement. Om dezelfde reden is ook dames- en herenfietsen zonder meer
correct. Maar brom- en sportfietsen of kinder- en racefietsen is bevreemdend: de
31
samentrekking omvat niet alle fietsen die er zijn.
Woordsamentrekking blijkt geen deletieproces, waarbij het gelijke element in
nevengeschikte samenstellingen wordt geschrapt. Dan zou ook een samentrekking
als in (45) acceptabel moeten zijn:
(45) ?Deze zaak verkoopt tuintafels en -kabouters
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We weten zeker dat het hier om tuinkabouters en dus om samentrekking gaat; er
is ook een overeenkomst tussen de twee producten, die in dezelfde winkel verkocht
worden en beide voor de tuin zijn bestemd. Toch is de verbinding gekunsteld: tafels
en kabouters noch tuintafels en tuinkabouters zijn bekende alternatieven; ze vormen
geen vast paar. Terwijl er geen enkel bezwaar is tegen de nevenschikking van
tuíntafels en tuínkabouters, is tuintáfels en -kabóuters bevreemdend, doordat
gesuggereerd wordt dat (tuin)tafels en (tuin)kabouters elkaars complementen zijn,
dat ze samen één categorie vormen.
In samentrekkingen op woordniveau, en op woord- en woordgroepniveau, gaat
het steeds om een oppositie van elkaar complementerende verzamelingen. Anders
dan in een samentrekking op woordgroepniveau zijn de nevengeschikte elementen
op woordniveau elkaars alternatieven; vandaar het nadrukkelijke oppositionele
accent (vgl. ANS 1997, p. 1565 sub 5). De sterke samenhang is te verklaren vanuit
de herkomst der constructie. De samentrekking op woordniveau is door
herinterpretatie ontstaan uit een samenstelling van twee nauwverbonden elementen
met één bepaling of kern. En deze synthetische constructie kan worden herleid tot
een uit drie elementen bestaande analytische woordgroep.

9. De zinskern
Alle samentrekkingen in woorden en woordgroepen die we tot nu toe hebben bezien,
zijn te herleiden tot drieledige structuren en er is geen vierde element gedeleerd.
Geldt deze conclusie nu ook voor samentrekkingen waarbij een persoonsvorm is
betrokken? Doordat het verbogen werkwoord met het subject verbonden is en de
kern vormt van het predicaat, lijken we in de meeste gevallen waarin Vf ontbreekt,
met samentrekking op zinsniveau te maken te hebben. Bij zinssamentrekking zijn
er geen woorden of woordgroepen verbonden; voor- en nazin hebben delen van
syntactische of informatieve eenheden gemeenschappelijk. Dubbel verbonden zijn
niet woorden of woorddelen, maar constituenten en in vele gevallen combinaties
daarvan:
(46) Jan leest nooit boeken maar hij leest wel kranten
(47) Jan heeft vandaag gewonnen en Piet heeft vandaag verloren
(48) Vandaag gaan we naar het museum en morgen gaan we naar de bioscoop
(49) Hij hoorde de rietstengels ruisen en zij hoorde de zee ruisen ANS 1997, P. 1590

Zelfs in eenvoudige zinnen, waarin alleen het tweede werkwoord lijkt te ontbreken,
hebben we slechts ogenschijnlijk met de samentrekking van woordgroepen te doen:
(4) Jan [plant bomen] en Piet [plant struiken]
(50) Jan [leest een boek] en Piet [leest de krant]

Werkwoord en object vormen geen woordgroep in strikte zin: dan zouden de woorden
tezamen één zinsfunctie moeten vervullen. Bovendien, wanneer we aan de voorzin
een bepaling als vandaag of graag toevoegen, blijkt die bepaling ook voor de nazin
te gelden:
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(4′) Jan plant vandaag bomen Piet plant vandaag struiken
(50′) Jan leest graag een boek en Piet leest graag de krant

Zinssamentrekking blijft hier buiten beschouwing. Wel zij nog aandacht besteed
aan de verbinding van subject en persoonsvorm, welke woordgroep de functie van
zinskern kan vervullen.

Subject en persoonsvorm
De persoonsvorm was in oorsprong een zelfstandige nominale formatie, de
samenstelling van een werkwoordstam als bepalend element en een pronominale
kern. Een vorm als zingt betekende ‘hij of zij zingt’. Dit zelfstandige gebruik van de
persoonsvorm kennen we in het Nederlands nog slechts in enkele relicten als zegge
en schrijve, d.i. ‘ik zeg en ik schrijf’. In het algemeen moet de persoonsvorm worden
vergezeld van een expliciet subject: het meisje zingt of zij zingt. Dat was reeds in
het Middelnederlands het geval, maar in enkele constructies kan de zelfstandige
persoonsvorm nog worden aangewezen. Zo staat Vf in (51) en (52) nog op zichzelf,
32
ook al wordt het in Vf besloten subject reeds expliciet genoemd:
(51) Mijn oghen nie liever wijf en saghen (Lanseloet 470)
(52) Orlof hi den coninc bat (Ferguut 713)

Ook zinnen zonder expliciet subject waren niet zeldzaam:
(53) Op enen berch, heet Ararat (Alex. 7, 1307)
Een hofstat, ligt ten Bruke (Oudenbiezen p. 9)
(54) Hem langet omme cloosterbier (Rein. 1955)
Mi donke (Parth. 6917)
Hem vaecte (Mor. 1916)

Bovendien kwam de subjectloze persoonsvorm nog vaak voor in het tweede lid van
nevenschikkingen, en dat is nog steeds het geval: Jan rookt en drinkt [S Vf + Vf] en
drinkt en rookt Jan? [Vf + Vf S]. Hier hebben we met een combinatie van twee
persoonsvormen en één subject te doen.
Het omgekeerde, één persoonsvorm met twee subjecten is slechts mogelijk
wanneer de subjecten elkaar uitsluiten:
Zo ook: niet Jan maar Piet zingt. Formaties als Jan en Piet zingt of zingt Jan en
Piet? komen niet voor, doordat het gebonden subject -t slechts door één persoon
33
gespecificeerd kan worden. Mogelijk zijn uiteraard wel {Jan en Piet} zingen en
zingen {Jan en Piet}? waarin Jan en Piet als een eenheid moeten worden gezien,
als één samengesteld subject.
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10. Eén subject en twee persoonsvormen
De vraag die ons hier interesseert, is hoe de verbinding van één subject en twee
persoonsvormen als in:

is ontstaan. Hebben we ook hier met de herinterpretatie van een drieledige
woordgroep te doen?
In het algemeen neemt men in zinnen als deze, deletie van een tweede subject
aan:
(57) Ik stond op en ik liep naar de deur ANS 1997, P. 1587
(58) Dit wiste Pieter De Visschere ende hi sendde minen her Janne Borlute eene
lettre (Willemyns 1979, p. 81)
(59) Zwijgend zit je daar en je kijkt door het raam ANS 1997, P. 1588
(60) Daer na quam hi weder ende hi clopte bi nacht an die poert (De Vooys 1953,
p. 56)
(61) Daarna kwam hij bij ons aan tafel staan en hij schonk de wijn in ANS 1997, P.
1588

Opvallend is het feit dat het tweede subject kan worden weggelaten, ook wanneer
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in de voorzin inversie optreedt en in de nazin niet. Toch lijkt dat niet in alle gevallen
mogelijk:
(62) ?Met 17 jaar laat hij zich inschrijven aan de Utrechtse universiteit en hij blijft
35
ongeveer 50 jaar student ANS 1997, P. 1589

In het Middelnederlands werd het patroon [S + Vf + Vf] ruimer toegepast dan
tegenwoordig. Behalve in zinnen als (57)-(62) en de corresponderende bijzinnen
kon het subject van de nazin ook achterwege blijven wanneer het niet als subject
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maar in een andere functie in de voorzin voorkwam:
(63) Hem was onsochte te moede ende slouch vaste met ere roeden tpaert (Wal.
1391)
(64) Dien coninc wart die herte swaer ende sprac: ‘Reinaert, sechstu mi waer?’
(Rein. 2199)
(65) Doe...saghen si Canticler commen ghevaren ende brochte up eere baren eene
doode hinne (Rein. 283)
(66) So dat hi hem rovede tmeeste deel van den hoofde ende viel doot uten gereide
(Eleg. B 1451; var. K Hey vele doit)

In alle zinnen lijkt vóór de tweede persoonsvorm hi te ontbreken, dat echter niet met
het subject van de voorzin correspondeert. In de laatste zin slaat Elegast (hi) Eggeric
(hem) het hoofd af, zodat deze dood uit het zadel valt. In het huidige Nederlands is
een kale persoonsvorm alleen mogelijk, wanneer de subjecten in voor- en nazin
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gelijk zijn. Deze syntactische beperking zal geleidelijk aan zijn ontstaan doordat
meerduidige verbindingen als in (66) werden vermeden.
In zinnen als (63)-(66) kunnen we niet van samentrekking spreken, daar een
herhaling van het subject niet mogelijk is. Er is in syntactisch opzicht geen dubbele
binding, geen tangconstructie. Een onzichtbare verdubbeling van het subject is ook
niet nódig, want er is vóór of na de tweede persoonsvorm geen lacune. Er ontbreekt
geen onderwerp want dat ligt nog in de persoonsvorm besloten. We hebben, kortom,
in de nazin nog te doen met de zelfstandige persoonsvorm.
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11. Nevenschikking zonder samentrekking
In het Middelnederlands is de overgang waarneembaar van de zelfstandige
persoonsvorm met ingesloten subject naar de van een expliciet subject afhankelijke
Vf. In de overgangstijd die eeuwen heeft omvat en die nog niet geheel is afgesloten,
37
stonden deze twee mogelijkheden naast elkaar:
(67) Vf (→ NC) of (NC →) Vf tegenover [NCs Vf]

De persoonsvorm als samenstelling van werkwoordstam en pronominaal suffix kon
nog op zichzelf de zinskern vormen, waarin subject en werking als één geheel
worden gepresenteerd: zingt betekende ‘er zingt iemand’. In een nadere bepaling
kon het subject eventueel worden gespecificeerd: iemand zingt, het meisje (Vf →
NC). Wanneer de persoon in de mededeling centraal staat, wordt die als uitgangspunt
genomen en voorop geplaatst: het meisje, zij zingt (NC → Vf). Dit frequent
voorkomende tweeledige patroon werd geleidelijk aan als één mededelingseenheid
ervaren, waarbinnen de dubbele verwijzing naar het subject overbodig werd. De
persoonsaanduiding binnen Vf vervaagde; de persoonsvorm gaf nog slechts de
werking aan en de NC werd als het eigenlijke subject ervaren: [NCs Vf].
Tezamen vormen expliciet subject en persoonsvorm de kern van de zin. In het
algemeen was dit zinspatroon reeds in het Middelnederlands de regel. Daarnaast
kwam echter nog de zelfstandige persoonsvorm voor, hetgeen waarneembaar is in
gevallen dat een specificatie van de persoon niet mogelijk of niet nodig was. In
nevenschikkingen vooral kan het subject bij de tweede persoonsvorm ongenoemd
blijven wanneer het al bij het eerste tot uitdrukking is gebracht, als subject of
anderszins. Er ontwikkelt zich in eerste instantie dit patroon:
(68) [S Vf]zin & [Vf]zin

Doordat de tweede persoonsvorm in syntactisch opzicht volledig is, ontstaat er geen
syntactische band tussen het expliciete subject en de zelfstandige Vf. Doordat we
met een samenvoeging van twee zelfstandige zinnen te doen hebben, heeft
verandering van woordorde in de voorzin geen invloed op de nazin. Naast (68) komt
ook het patroon (69) voor, als in (58) dit wiste Pieter ende sendde:
(69) [X Vf S]zin & [Vf]zin

En getuige zinnen als (59) en (70) is dit patroon nog steeds gangbaar:
(59) Zwijgend zit je daar en kijkt door het raam
(70) Daarop keerde hij zich om en sprak

Kijkt en sprak zijn subjectloze werkwoorden. Wanneer we echter het in de
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persoonsvorm besloten subject willen expliciteren, staat het vóór Vf:
(59′) Zwijgend zit je daar en je kijkt door het raam
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(70′) Daarop keerde hij zich om en hij sprak

Het feit dat zinnen als deze mogelijk zijn, bewijst niet dat we in (59) en (70) met
39
deletie te doen hebben en met een uitzonderlijk soort samentrekking. Hier werkt
nog steeds de oude toestand door, al beginnen we die opmerkelijk te vinden. Er
heeft namelijk nog een andere ontwikkeling plaats gevonden, die wèl tot
samentrekking heeft geleid.
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12. Nevenschikking met samentrekking
Samengestelde zinnen als de volgende met het patroon [S Vf] & [Vf] kunnen nog
op een andere manier worden begrepen:
(71) Canticler → spranc in den rinc → ende seide...(Rein. 315)
(72) Die pape → spranc an dat vier → ende gegreep sijns wijfs rocke (Rein. 1244)

Zeker wanneer het subject als topic enigszins apart staat, kunnen de twee
persoonsvormen als successieve specificaties worden beschouwd:
(73) S kern → Vf specificatie → Vf specificatie

Dit patroon, dat gelijk is aan (32), is ons inmiddels bekend als de basis voor
samentrekkingen als: bomen in tuinen en in lanen; groene bomen en struiken en
met bomen en struiken. Daar een specificatie een voorafgaande kern vereist, is met
het subject zowel de eerste als de tweede persoonsvorm verbonden. Doordat de
zinskern [S Vf] algemeen wordt, voelt men voor de tweede Vf een lacune en ontstaat
er een syntactische binding met het expliciete subject:
Daar de toevoeging van een subject mogelijk is:
(75) De man struikelde en hij viel

wordt er in (74) een deletie aangenomen. Ten onrechte: het gaat in (74) resp. (75)
om twee verschillende mededelingen. In (75) worden de twee gebeurtenissen
nadrukkelijk gescheiden en afzonderlijk gepresenteerd; in (74) is de samenhang
tussen de twee gebeurtenissen sterker: de twee werkingen worden in één
mededelingseenheid aangeboden. Daarnaast is het ook nog mogelijk de twee
werkingen als een eenheid te zien:
(76) De man {struikelde en viel}
(77) Plotseling {struikelde en viel} de man

Ervaart men in (77) toch een scheiding tussen de twee werkingen, dan ontstaat er
een leemte na struikelde: het werkwoord kondigt een subject aan, dat na het tweede
werkwoord volgt. We hebben wederom met een tangconstructie en dubbele binding,
dus met samentrekking te doen:

13. Toevoeging van zelfstandige Vf
Daarmee zijn de mogelijkheden tot variatie nog niet uitgeput. Ook binnen de comment
kunnen de twee werkingen gescheiden worden gepresenteerd:
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(79) Plotseling {struikelde de man en viel} zelfstandige Vf
(80) Plotseling {struikelde de man en viel hij}
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En in (81) en (82) hebben we weer met twee zelfstandige zinnen te doen, waarbij
aan (81) structuur (69) moet worden toegekend:
(81) Plotseling struikelde de man, en viel zelfstandige Vf
(82) Plotseling struikelde de man, en hij viel

Dit patroon met een in tweede instantie toegevoegd tweede werkwoord is ook
mogelijk wanneer het subject voorop staat:
(83) De man struikelde, en viel zelfstandige Vf
(84) De man struikelde, en hij viel

In de laatste twee zinnen en in de meeste zinnen hierboven kunnen we niet van
samentrekking spreken. Alleen in (74) en (78) hebben we met dubbele binding te
doen. In de zinnen (79), (81) en (83) moet de subjectloze persoonsvorm nog als
een zelfstandige constituent worden beschouwd. In (79) zijn de twee werkingen
tezamen aan plotseling toegevoegd, wat een zekere samenhorigheid bewerkt. In
(81) en (83) vormt het vallen een geheel nieuwe gebeurtenis, die afzonderlijk wordt
gepresenteerd. Vandaar dat deze constructie nog steeds wordt gebruikt, wanneer
er een duidelijke fasering is tussen de twee werkingen: bij een sterk consecutief
40
verband, of wanneer de tweede werking onverwacht is of in tegenspraak met de
eerste werking. Doordat het subject ontbreekt, krijgt de werking alle aandacht. Nog
steeds dus is het mogelijk de subjectloze persoonsvorm in het tweede lid van een
nevenschikking als een zelfstandige constituent te zien, al zullen we er toe neigen
waar mogelijk ook de tweede Vf met de eerder genoemde S te verbinden.

14. Besluit
In het algemeen worden samengetrokken woordgroepen, bestaande uit twee kernen
en één bepaling of twee bepalingen en één kern, afgeleid uit een nevenschikking
van twee leden met elk twee elementen:
(85) ab + ac ⇒ ab + -c en ab + cb ⇒ a- + cb

Hierboven is betoogd, dat aan dit soort samentrekkingen verbindingen van drie
zelfstandige elementen ten grondslag liggen, die in twee configuraties voorkwamen:
(31) a kern + b kern → c specificatie
(32) a kern → b specificatie → c specificatie

Door synthetisering der constructie, de overgang van zelfstandige specificatie(s)
naar afhankelijke bepaling(en), ontstond er een syntactische band tussen a en c,
een tangconstructie:
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Met één element zijn nu de twee andere verbonden. Deze asymmetrische bouw
wekt de indruk van een lacune, hetgeen tot de algemene deletiehypothese heeft
geleid.
Vergelijking echter met ‘volledige’ nevenschikkingen maakt duidelijk, dat juist de
samengetrokken vorm ongemarkeerd is, en herhaling van het gelijke element de
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constructie een ongewone nadruk geeft. Dat pleit tegen deletie, niet alleen in
historisch opzicht, maar ook binnen de nu geldende systematiek. Ook in het
hedendaags Nederlands geeft de tangconstructie en dubbele binding als in (30) de
interne verhoudingen binnen de woordgroep beter weer dan deletie of weglating.
De ontstaansgeschiedenis doet zich nog gevoelen in de huidige taaltoestand.
De gegeven verklaring houdt in dat het verbogen adjectief, net als het bijwoord
(→ voorzetsel), het telwoord, de lidwoorden, deelwoorden en voornaamwoorden
aanvankelijk zelfstandige constituenten waren. Dat geldt ook voor de persoonsvorm,
die zelfstandig naar een plaatsvindende werking kon verwijzen,...en dat in vele
nevenschikkingen nog doet. Een zin als:
(59) Zwijgend zit je daar en kijkt door het raam

die geen tangconstructie bevat en die dus niet aan de periferieconditie voldoet,
kunnen we niet als een samentrekking beschouwen. Kijkt is nog een zelfstandige
zinskern met ingesloten subject: ‘je kijkt’. En zo kan de persoonsvorm ook in (84)
nog worden begrepen:
(86) Je zit daar maar, en kijkt door het raam

Hier is echter ook een samentrekking mogelijk: dan is kijkt een onzelfstandige, van
je afhankelijke constituent; de twee werkingen worden als een eenheid
gepresenteerd. We kunnen hier dus al dan niet een syntactische verbinding leggen
41
tussen je en kijkt.
Net als de persoonsvorm kan ook het adjectief nog een zelfstandige constituent
vormen. Zo is kleine in: grote bomen en kleine een gesubstantiveerd adjectief. In
grote en kleine bomen echter neigen we ertoe een verband tussen grote en het
door het adjectief aangekondigde bomen te leggen, waardoor een dubbele binding
en een tangconstructie ontstaat:

Dezelfde structuur kunnen we ook aan samengetrokken samenstellingen
toeschrijven:

Ook dit patroon kan uiteindelijk tot een drieledige analytische structuur worden
herleid:
(88) In- en uitgang ⇐ {in en uit}gang ⇐ gang → in → en uit

Naar het voorbeeld van (87) zijn synthetische formaties als zon- en feestdagen
gevormd. Woordgroep- en woordsamentrekkingen kunnen ook worden
gecombineerd, wanneer de twee leden althans elkaars complementen zijn en
tezamen de hele categorie aanduiden (als in particuliere en overheidsinvesteringen).
De ontwikkeling van vaste woordgroepen als [Adj. N] en [S Vf] heeft tot de
verdwijning geleid van het verbogen adjectief en de persoonsvorm als zelfstandige
constituenten. Daardoor zijn er ook ‘samentrekkingen’ ontstaan: drieledige formaties
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met twee nevengeschikte elementen zijn geherinterpreteerd als tangconstructies
met dubbele binding. Samentrekking zonder deletie.

Adres van de auteur: Wladimirlaan 11, NL-1404 BA Bussum.
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Eindnoten:
1 Stutterheim (1971, p. 175) meent, dat zeker tijdens het spreken ‘geen schrappen of weglaten
plaats heeft van iets, dat eerst in de geest (en in de zin) aanwezig was’. Kerstens (1980, p. 376
en 387-389) constateert: ‘Niet alle vormen van onvolledigheid worden als een geval van
samentrekking [“in de zin van reductie”] beschouwd’. Tegenover Neijt 1979 en Neijt 1981-1982,
die in alle gevallen van deletie uitgaat, betoogt Kerstens 1981-1982 dat de deletie-hypothese
empirisch noch conceptueel voldoet. Van der Heijden & Klein (1995, p. 34-37) zien in het tweede
lid van zinnen als (4) ‘geen restanten van volledige zinnen’ maar ‘een combinatie van
focusconstituenten die opponeert met een combinatie van focusconstituenten in het eerste deel
van de neven- of onderschikking’. Zie verder Van Bart e.a. (1998, p. 223-225 en 238-239), die
naast samentrekking door reductie spreken van ‘het verschijnsel X’ (waarbij in een nazin, nooit
voorzin, tenminste Vf is weggelaten, dat in vorm van Vf in voorzin kan verschillen; de
periferie-conditie geldt niet en de toegevoegde elementen hebben nadruk).
2 Wanneer in de nazin tenminste de persoonsvorm ontbreekt, wordt ook in Nederlands-talige
publicaties van ‘gapping’ gesproken (Trask 1993, p. 114; vgl. b.v. Neijt 1981-1982, Kerstens
1981-1982, Van der Heijden & Klein 1995, p. 22). Van Bart e.a. 1998 spreken van ‘verschijnsel
X’ (zie voorgaande noot), Van Gestel e.a. (1992 p. 205-207) van ‘hoofdsamentrekking’.
3 Van Gestel e.a. (1992, p. 201-202): ‘Samentrekking is dus het weglaten van één of meer
morfemen, woorden of woordgroepen...’. ‘Samentrekking gaat hier dus zonder verdere discussie
voor een deletieproces door’. ANS (1997, p. 1559): samentrekking is proces en resultaat van
weglating van identiek(e) element(en) in twee of meer leden in alle leden op één na.
4 We hebben m.a.w. niet met de ‘enkapsis’ te doen van een nevenschikking op ondergeschikt
niveau; zie Bakker 1968, p. 39 en passim.
5 Er wordt niet voldaan aan de ‘periferieconditie’; zie hieronder § 4 en Van Gestel e.a. 1992, §
6.2, en Van Bart e.a. 1998, p. 223.
6 Niet alleen kan men zich afvragen of ‘gapping wel bestaat’ (vgl. Kerstens 1981-1982), ook alle
andere vormen van deletie bij coördinatie zijn irreëel. Desalniettemin ervaren we vaak wel een
leemte, die door een tangconstructie moet worden overbrugd. Maar dit soort lacunes zijn, zoals
we zullen zien, niet door de weglating van een element ontstaan.
7 Deze herinterpretatie is al duizenden jaren geleden begonnen, en is in het Middelnederlands
grotendeels voltooid. In het Middelnederlands is het zelfstandige gebruik van adjectieven echter
nog wat wijder verbreid dan tegenwoordig; vgl. Duinhoven 1988, § 2.1.
8 De zelfstandige functie van het adjectief verklaart het opmerkelijke feit dat het adjectief in het
Indo-Europees ‘nach den Geschlechtern verschiedene Formen aufweisen kann, was bei dem
Nomen nur ausnahmsweise und viel beschränkter (lat. equus: equa) der Fall ist. Die Flexion der
beiden Gruppen ist sonst identisch’ (Szemerényi 1970, p. 143). Vgl. ook Lehmann 1993, p. 155.
9 Ik maak gebruik van deze termen: analytische en synthetische constructies, synthetisering, kern,
specificatie, bepaling. Een analytische constructie geeft de informatie in fasen en bestaat dus
uit successieve eenheden: een kern en een of meer navolgende specificaties, dat zijn
ondergeschikte doch op zichzelf staande nabepalingen. Het faseverschil wordt door middel van
een → aangegeven. Een synthetische constructie geeft alle informatie ineens en vormt dus een
samengestelde eenheid; de onzelfstandige bepalingen kunnen zowel vóór als achter de kern
staan. Synthetisering is de overgang van een analytische naar een synthetische structuur. Vgl.
voor een ruimere uiteenzetting Duinhoven 1998a (inz. p. 52-55).
10 Uit de verwaarlozing van het getal in twee [verzamelingen] of één verzameling en in één
[verzameling] of twee verzamelingen blijkt overigens ook, dat we niet met deletie van een identiek
element te doen hebben. De constructie was van meet af aan drieledig.
11 Zie Duinhoven 1997a, p. 17; Duinhoven 1998b, p. 101.
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12 De aanvankelijk zelfstandige status van bijwoord (→ voorzetsel), voltooid deelwoord, lidwoord,
telwoord en voornaamwoorden wordt besproken in Duinhoven 1988, resp. p. 244, § 2.3.2, §
2.5.4, § 1.4 en § 1.3.
13 Het voordeel van de volgorde bepaling-kern is wel dat de synthetische woordgroep formeel is
onderscheiden van de analytische woordgroep waarin de kern aan de specificatie moet
voorafgaan. Bovendien heeft de volgorde bepaling-kern een unificerend effect: de onzelfstandige
bepaling roept als het ware de kern op.
14 Het suffix verliest daardoor zijn betekenis. De synthetisering en vergroting van de woordgroep,
die tot redundantie van de buigingsuitgangen leidt, kan als een belangrijke oorzaak van deflexie
worden beschouwd. Vgl. Duinhoven 1998a noot 2, waarin de wegval van de naamvalsuitgangen
op dezelfde wijze is verklaard.
15 Dat is dus de nieuwe functie van wat er aan buigingsuitgangen rest: geen aanduiding meer van
personen of zaken, maar de vooruitwijzing naar een nomen. De oorspronkelijke functie is, als
gezegd, nog niet spoorloos verdwenen. We kennen nog ‘gesubstantiveerde’ adjectieven.
16 Zie over tangconstructies Duinhoven 1998b en de aldaar genoemde literatuur.
17 De verklaring van Paul is onder meer overgenomen door Den Hertog en De Vooys; zie Bakker
1968, p. 1 en 30. Reeds in de klassieke oudheid werden de ‘snelheid’ en ‘kortheid’ van
samentrekkingen geroemd (Bakker 1968, p. 10).
18 Een groeiende syntactische complexiteit blijkt in Duinhoven 1988 en 1997b op vele plaatsen.
Er wordt wel eens beweerd, dat de syntactische mogelijkheden niet toenemen (‘de principiële
gelijkwaardigheid van de onderscheiden stadia’; Weerman 1988, p. 294, 297). Men hoeft zich
slechts te realiseren, hoe primitief de syntaxis in de beginfase van de menselijke taal geweest
moet zijn, om dit idee te verwerpen (vgl. de inleiding van Duinhoven 1997b).
19 Zie ANS 1884, p. 1179-1180; Van Gestel e.a. 1992, p. 202; Klein & Visscher 1992, p. 172; Van
Bart e.a. 1998, p. 221-223.
20 Van Gestel e.a. (1992, p. 201) gebruiken de termen samengetrokken of begrepen deel (= het
ontbrekende element) t.o. bewaard deel. Van Bart e.a. (1998, p. 218-219) spreken van
samengetrokken, begrepen oftewel leeg element t.o. identificator. Met samengetrokken deel
wordt ook wel gedoeld op het begrepen en het bewaarde element tezamen, d.i. het
gemeenschappelijke element waarop wordt samengetrokken (vgl. Van der Horst 1981, p. 95).
De ANS (1997, p. 1559) spreekt van identieke elementen; het gereduceerde lid bevat restanten,
waarmee in het andere lid parallelle elementen corresponderen.
21 Daarnaast is het mogelijk de twee plaatsbepalingen te verenigen (enkapsis): bomenkern {in
tuinen en lanen}bepaling.
22 Vgl. noot 33. Een oude man en een oude hond is niet mogelijk, doordat de in een oude
aangekondigde persoon met man afdoende is gespecificeerd; een tweede specificatie is daardoor
uitgesloten. Man en hond vormen ook niet elkaars complementen, zoals bijvoorbeeld man en
vrouw. Daardoor is een oude {man en vrouw} wel en een oude {man en hond} niet mogelijk,
netzomin als twee {dames en hondjes}. Ook als specificaties zijn dames en hondjes niet
gelijkwaardig (vgl. ‘een tweetal dames en hondjes’); daardoor is samentrekking uitgesloten.
23 We kunnen kleine als een gesubstantiveerd adjectief zien maar ook als een bepalend adjectief
waarachter het substantief is verzwegen. Dat deze laatste mogelijkheid reëel is, kan via een
omweg worden bewezen. Een onzijdig adjectief enkelvoud kan niet worden gesubstantiveerd;
zo kunnen we van een oud paard niet zeggen *dat is een oud. Ook een schimmel en een zwart
paard kan niet worden verkort tot *een schimmel en een zwart. Maar mogelijk is wel: een wit
paard en een zwart en een groot paard en een klein. Maar weer niet: *een sterk paard en een
trouw (vgl. Duinhoven 1988, p. 135). Er moet een nauw verband (hier kleur resp. antonymie)
tussen de twee eigenschappen bestaan, willen we een los adjectief aan een naamwoordgroep
kunnen toevoegen. Dat is in grote bomen en kleine het geval. Kleine kan dus bepalend zijn dan
wel gesubstantiveerd.
Op een vergelijkbare onzekerheid ben ik door een lezer voor de redactie geattendeerd. In zin
(26) kan rode gesubstantiveerd zijn, wanneer althans bekend is dat er over wijn wordt gesproken:
(26) [De rode] overtreft [de witte wijn]
Het adjectief rode kan echter ook met wijn verbonden zijn:

In (27) hebben we met een samentrekking tussen woordgroepen te doen die verschillende
functies binnen de enkelvoudige zin vervullen. Samentrekkingen zullen in formele
nevenschikkingen zijn ontstaan, waarin de twee woordgroepen door voegwoorden dan wel
asyndetisch zijn verbonden. We kunnen echter constateren, dat nu het samentrekkingspatroon
bekend is, ook woordgroepen kunnen worden samengetrokken die inhoudelijk worden vergeleken
of naast elkaar gesteld. Vgl. de rode smaakt beter dan de witte wijn; de rode verdringt de witte
wijn in populariteit; de rode komt na de witte wijn; de rode staat naast de witte wijn; de rode in
plaats van de witte wijn, enzovoort. Vgl. hierbij Van der Heijden & Klein 1995.
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24 Met ‘verzameling’ wordt niet alleen gedoeld op een geheel van objecten, maar ook van plaatsen,
tijdstippen, gebeurtenissen, enz. De nevengeschikte elementen kunnen asyndetisch of door
middel van een voegwoord worden verbonden. Ook in vergelijkingen (aanvankelijk nevengeschikte
en asyndetische verbindingen) worden twee verzamelingen naast elkaar gesteld: eerst grote
dan kleine bomen, meer grote dan kleine bomen, even veel grote als kleine bomen (vgl. noot
23). Hoewel de samengetrokken woordgroepen één mededelingseenheid vormen, is
uiteenplaatsing wel degelijk mogelijk: hier staan {rode -} en daar {gele tulpen}; jij koopt {rode -}
en ik koop {gele tulpen}. Er zijn echter wel beperkingen: *jij koopt {rode -} op de markt, en ik
koop {gele tulpen} in de winkel.
25 Voorbeelden uit Klein & Visscher 1992, hfst. 20; ANS 1997, § 27.2.
26 De synthetische verbinding [de gangkern in en uitbepaling], d.i. ‘de gang naar binnen en naar
buiten’, vormt de tussenfase.
27 Zo staan ook boek{productie en -verspreiding} (1 verzameling) en boekproductie en
boek

verspreiding (2 verzamelingen) tegenover elkaar.
28 Vgl. Royen 1940-1941, p. 669-671; ANS 1997, § 27.3. Het toenemend gebruik van dit type
samentrekking, waarbinnen in syntactisch opzicht ongelijksoortige elementen worden gelijkgesteld,
wordt door de ANS (1997, p. 1569-1570) geaccepteerd wanneer de twee bepalingen semantisch
gezien op één lijn staan; ijs- en bruine beren (milieu resp. kleur) daarentegen wordt afgeraden.
Klein & Visscher (1992, p. 176) achten verbindingen als particuliere en overheidsbedrijven nog
wel wat geforceerd, maar ze kunnen door de beugel. Tegen ijs- en bruine beren pleit m.i. vooral
het feit, dat er nog andere soorten beren zijn. Daarop komen we terug.
29 De ‘spanning verwekkende factoren’, waarvan Bakker (1968, p. 156) spreekt, onzelfstandigheid
van het eerste lid, een grote afstand tussen de gecoördineerde leden, en accentloosheid van
de opponerende elementen, maken het lastig het oppositionele (dus zelfstandige) en
complementaire verband tussen de twee bepalingen te herkennen. De formatieregels die de
ANS (1997, § 27.2.1) geeft, hangen samen met het complementaire karakter van samentrekkingen
op woordniveau.
30 In jongere samentrekkingen als zon- en feestdagen of in maand- en jaarkaarten, waarin de
samenstellingen en niet de bepalingen elkaars complement vormen, lijken we toch wel deletie
te moeten aannemen. We kunnen immers niet van {zon en feest}dagen en {maand en jaar}kaarten
uitgaan. M.i. hebben we ook in deze gevallen niet met deletie doch met een tangconstructie en
dubbele binding te doen. De samengetrokken woordgroepen passen binnen het bestaande
samentrekkingspatroon zoals we dat kennen in in- en uitgang, waarin de bepaling in- en de kern
-gang uit elkaar zijn geplaatst en gescheiden door een tweede bepaling uit-. Zo zijn zon- en
-dagen gescheiden door een tweede bepaling bij -dagen, namelijk feest-.
31 Doordat de aanvaardbaarheid van een samentrekking afhangt van de vraag of men de
opponerende subcategorieën als elkaars complementen kan zien, zijn er overgangsgevallen.
Er is uitbreiding mogelijk en verandering.
32 Zie over de ontwikkeling van de persoonsvorm Duinhoven 1997b, hfst. 1; over de constructies
in (51) en (52): Duinhoven 1998a; over die in (53): Duinhoven 1988, p. 45; en die in (54):
Duinhoven 1997b, § 1.2.1. In verband met samentrekking komen subjectloze constructies in het
Middelnederlands ter sprake in Van der Horst 1981, en in het Vroegnieuwnederlands in Dibbets
& Klein 1990 en De Bonth 1998, § 8.1.1.
33 De ongrammaticaliteit van *hij en zij leent mij een boek wordt als een probleem gezien in Kerstens
1980, p. 390. Overigens is de onmogelijkheid om die merrie en hengst en dit paard en veulen
te zeggen tot dezelfde oorzaak te herleiden: het enkelvoudige die en dit kan slechts door één
persoon of zaak worden gespecificeerd.
34 Zie voor dit type subjectloze nazinnen (‘SGF-zinnen’, d.i. ‘Subject Gap in Fronted finite verb
sentence’), die in het Duits frequent voorkomen maar ook in het Nederlands nog mogelijk zijn:
Van Zonneveld 1992a en b; Sturm 1995a en b; Duinhoven 1998c.
35 Hoewel de zin structureel in orde zou moeten zijn, is die niet voor iedereen aanvaardbaar,
vermeldt de ANS. ‘Bij gebrek aan voldoende duidelijkheid over de aanvaardbaarheid van dit
soort zinnen is het niet mogelijk een definitieve oplossing voor het hier gestelde probleem te
geven’ (ANS 1997, p. 1589). De zin is wel grammaticaal (zo meent ook Sturm 1995a, p. 220),
maar verwarrend. De constructie vereist een oppositioneel accent op blijft, dat echter niet in
focus staat. Zie Duinhoven 1998c, inz. p. 123-124.
36 De voorbeelden zijn ontleend aan Van de Ketterij 1981a, teksten 53 en 61 en Van der Horst
1981, p. 96.
37 Vgl. ook de uiteenzetting van Van der Horst 1981, die tot vergelijkbare inzichten komt.
38 Ook invoeging achter Vf is mogelijk, doch met betekenisverschil; vgl. (79) en (80).
39 De meningen verschillen over de vraag, of we vanwege de ongelijke volgorde (Vf S resp. s Vf)
een samentrekking moeten aannemen. Sturm (1995b) meent van wel en neemt met een wat
lossere identiteitseis genoegen (p. 338-339). Maar kenmerkend voor dit soort SGF-constructies
is juist de duidelijke fasering: de twee leden worden niet als een eenheid gepresenteerd, wat
een voorwaarde is voor samentrekking. Van Zonneveld (1992a en b; 1994, hfst. 8) meent dat
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het niet om een samentrekking gaat doch om een ongelijke nevenschikking met deletie van het
subject. Met deletie echter hebben we niet te doen. De tweede persoonsvorm heeft nog zijn
oorspronkelijke zelfstandige status.
40 Ook Van Zonneveld (1994, p. 176) en vooral Sturm (1995a, p. 217-220) hebben de fasering
tussen de twee werkwoorden herkend; zij spreken van ‘finaal’. De parafrase d.m.v. ‘continuatieve
om-zinnen’ (Sturm) legt de fasering bloot, die de oude woordgroepstructuur eigen is; vgl. (73).
De subjectloze persoonsvorm is te beschouwen als een rest van de oorspronkelijke analytische
dus gefaseerde structuur.
41 De SGF-constructie komt dus niet alleen voor bij inversie in de voorzin. Tegenover elkaar staan
een synthetische (86a) en een analytische zinsverbinding (86b):
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Wim van Anrooij
Liederen over de moord op Floris V (1296)
*

Op weg naar een nieuwe editie

Abstract - The murder of Floris V, Count of Holland, has been sung of in many ways.
Among the lyrics that survive, we traditionally distinguish a ‘longer’ and a ‘shorter’
version (the ‘shorter’ being an adaptation of the ‘longer’). Preparatory to a new
edition of the ‘long’ lyric plus the later reworkings, this article discusses the tradition.
The textual tradition of the ‘short’ lyric turns out to derive fully from Leiden, University
Library, MS Ltk. 194 (second half C 15). Medieval users of this manuscript tried their
pens by writing down some verses from the ‘short’ lyric from memory. A newly
discovered manuscript - the so-called Jochems Manuscript (medio C 16) - contains
an adaptation of the ‘short’ lyric of circa 1500, probably originating from Alkmaar.
Two versions of the ‘long’ lyric were known so far, but now a third one can be added
(published in 1699). An adaptation of the ‘long’ lyric was made by a rhetorician from
Leiden circa 1600.

1. Inleiding
De geschiedenis van de Lage Landen biedt een rijk palet aan interessante
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Door historisch onderzoek worden regelmatig
nieuwe gegevens aan het licht gebracht, waardoor het beeld van het verleden
veelzijdiger wordt en soms ook moet worden bijgesteld. Anderzijds zijn er
gebeurtenissen die - om welke reden dan ook - deel uitmaken van het collectieve
geheugen. De betekenis van een voorval in het verloop van de geschiedenis,
traditievorming, onderwijs: het is vaak moeilijk uit te maken hoe het proces van
historische beeldvorming precies in zijn werk gaat. Dat Floris V, graaf van Holland,
op 27 juni 1296 is vermoord door Gerard van Velzen is zo'n gebeurtenis uit de
vaderlandse geschiedenis die al ruim zeven eeuwen tot de verbeelding spreekt,
van jong tot oud. De moord is talloze keren afgebeeld, op schilderijen en prenten,
in school- en kinderboeken, ja, recent nog in het Nederlandse paspoort. De
beeldvorming is al in een vroeg stadium op gang gekomen door middel van
middeleeuwse teksten: liederen, gedichten en kronieken.
In die beeldvorming omtrent de moord speelt het verkrachtingsverhaal een
overheersende rol. Floris V zou zich hebben vergrepen aan de vrouw van Gerard
van Velzen, en laatstgenoemde zou uit wraak de graaf om het leven hebben
gebracht. Melis Stoke doet kort na 1296 uitgebreid verslag van de moord en de
aanloop ertoe in zijn Rijmkroniek maar over een verkrachting rept hij met geen
woord. Toch is er al vroeg een gerucht van deze strekking in omloop geweest. Dat
blijkt onder meer uit een kort gedicht in het Stoke-handschrift Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, 128 E 3 (ca. 1330/40):

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

50
Al dede Gherijt van Velsen quaet,
Dat quam alleen bi sulker daet
Dat sijn wijf was jammerlike vercraft.
Daertoe dede de grave sijn macht
Ende onsuverde sijn goede wijf:
Hi had se liever dan sijn lijf.
Daer na, mi ghelovet,
Smeet hijn met ene roede opt hovet,
Dat hem de huve boven spleet.
Doe dochte Gheraert om dat leet,
Dat hem de grave hadde ghedaen,
Ende hem niet ten besten mochte vergaen.
Daer men de waerheit wil verstaen
Ende redene te redene mach gaen,
So wast misdaen herde sere
Van enen groten lantshere.
Wat soude hier meer of ghesproken
1
Dat sijnt so seer wert ghewroken?

De auteur begint met de vaststelling dat Gerard van Velzen weliswaar onjuist
handelde toen hij Floris V van het leven beroofde, maar in één adem voegt hij eraan
toe dat de graaf het er wel naar had gemaakt: deze had Gerards echtgenote
jammerlike vercraft. Lodewijk van Velthem was ook het een en ander ter ore
gekomen. In de Voortzetting van Maerlants Spiegel historiael, die Velthem in 1315
voltooide, stond hij uitgebreid stil bij het tragische einde van Floris V. Na de moord
eerst vanuit de politieke context van een verklaring te hebben voorzien, vervolgde
hij:
Ander secgen dat om I vrouwe quam
Datmen hem sijn leven nam,
Daer hi met soude hebben te doene,
Die wijf was I van sinen baroene,
Ende datten diegene daerom lagen
2
Leiden van der stont alle dagen.

Het is zelfs mogelijk dat de geruchtenmachine al op gang kwam voordat Floris V
werd vermoord. Wilhelmus Procurator deelt in zijn Chronicon (voltooid omstreeks
1332) mee dat Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woerden nog tijdens Floris'
leven zijn goede naam probeerden te schaden door middel van een verhaal (pravitatis
3
carmine denigrare). E. Hattinga van 't Sant vraagt zich af of dit verhaal (zij spreekt
4
overigens van een lied) al zinspeelde op de verkrachting.
De verkrachting is weliswaar historisch niet bewijsbaar, maar aantonen dat de
geruchten uit de lucht gegrepen zijn, is ook niet mogelijk. Sommige moderne historici
houden dan ook op zijn minst rekening met de mógelijkheid dat Floris V zich aan
5
de vrouw van Gerard van Velzen heeft vergrepen. De aanleiding voor de ontvoering
van de graaf zoekt men (ook) tegenwoordig in de internationale politiek, waarbij de
plotselinge ommezwaai van Floris van het Engelse naar het Franse kamp een
plausibele reden vormt. Toen de ontvoerders tot actie waren overgegaan en ze
onderweg onverwacht op hevige tegenstand stuitten, kan bij Van Velzen een
persoonlijk motief de overhand hebben gekregen, met alle noodlottige gevolgen
vandien.
De mening dat Floris V de vrouw van een van zijn onderdanen had verkracht en
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(alleen) daarom door haar echtgenoot werd vermoord, heeft echter zijn grootste
verspreiding gekregen door enkele liederen, waarvan er één gedurende vele eeuwen
gezongen is. In historisch onderzoek wordt betrekkelijk vaak verwezen naar deze
teksten, zij het dat dat gepaard gaat met de nodige verwarring. Dit laatste duidt erop
dat er behoefte bestaat aan een op filologische leest geschoeide nieuwe editie,
waarin rekening wordt gehouden met de gevarieerde overlevering en
tekstgeschiedenis. In dit artikel kom ik tot een voorstel over hoe zo'n uitgave eruit
zou kunnen zien.

2. Stand van zaken
De bekendste editie is nog altijd die van C.C. van de Graft uit 1904 (fotomechanische
6
herdruk in 1968). Sindsdien zijn er twee zelfstandige publicaties gewijd aan de
materie (A.C. Bouman in 1934 en H.S. Lucas in 1957), en zijn de liederen her en
7
der zijdelings ter sprake gebracht. In Wi Florens..., een recent boek over Floris V,
bestaat verwarring over aard en overlevering van de teksten, zodat het zinvol lijkt
8
de zaken op dit punt nog eens kort op een rijtje te zetten. Als uitgangspunt kies ik
het Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen van M.
9
Carasso-Kok (bij verwijzing naar het Repertorium afgekort tot C-K).
Onder nr. 248 neemt Carasso-Kok het achttienregelige gedicht op dat in de
inleidende paragraaf in extenso is geciteerd. Ik sta er hier even bij stil omdat het
soms als ‘lied’ wordt omschreven. Als dat gebeurt, dan moet dat op een misverstand
berusten: er is namelijk geen enkele reden te bedenken waarom deze tekst ooit
gezongen zou zijn. Het bericht is vanwege zijn vroege datering interessant in verband
met de beeldvorming omtrent de moord op Floris V, van een inhoudelijke of formele
relatie met de liederen (voorzover die althans het persoonlijke motief van de
10
verkrachting te boven gaat) is geen sprake. Het gedicht kan hier dus verder buiten
beschouwing blijven.
11
Dan is er C-K 249 (aldaar in de kop betiteld als ‘gedicht’). Het betreft een lied
van dertig strofen waarin de aanleiding tot de moord, de moord zelf en de straf van
12
Gerard van Velzen worden beschreven. Iedere strofe telt vier versregels. De
schrijver van het lied is onbekend, als plaats van ontstaan ligt Holland voor de hand.
Carasso-Kok (p. 249) volgt de datering van R.C. Boer (die zich op p. 280 op
Jonckbloet beroept) en A.C. Bouman, die op basis van de inhoud van de tekst en
vergelijking met contemporaine bronnen uitgaan van het begin van de veertiende
13
eeuw, waarschijnlijk vóór 1320, dus niet al te lang na de moord. Deze vroege
datering staat in schril contrast met de overlevering: van een handschriftelijke bron
is geen sprake, er zijn alleen oude drukken, waarvan de vroegste uit 1591 stamt.
Het lied is namelijk opgenomen in de editie van de Rijmkroniek van Melis Stoke
14
door Jan van der Does uit Leiden. Daarna figureert het in diverse liedboeken en
15
andere bronnen.
Carasso-Kok brengt ook het volgende onder de aandacht: ‘De teksten van dit lied
[...] verschillen in de oudere drukken onderling enigszins’ (p. 272). In haar opsomming
van edities maakt ze dan ook onderscheid tussen een A- en een B-versie. De
A-versie is de versie die door Van de Graft als uitgangspunt voor haar editie is
genomen, van de B-versie heeft laatstgenoemde in haar notenapparaat
16
verantwoording afgelegd. De verschillen zijn inderdaad groot genoeg om van twee
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A zowel in de strofen 6 als 23 een vers (telkens het tweede) is geïnterpoleerd. Ik
geef eerst strofe 6:
[A-versie]
Gheraert van Velsen dorst het laten niet,
Hy deed dat syn lantsheer hem riet,
Hy reed an gheen landsdouwe.
Dewijl sliep die graef al van Hollandt, by syne over schoone vrouwe.
[B-versie]
Geeraert van Velsen dorst het laten niet
Hy reedt aen gheen landouwe,
Terwijl sliep de grave van Hollandt,
Al by zijn overschoone vrouwe.

In strofe 23 is iets dergelijks aan de hand:
[A-versie]
Geraert van Velsen was rat ter hant.
Hy greep een becken van de want,
Hy wies graef Floris van den bloede.
‘Segt my, o graef al van Hollant, hoe is u nu te moede?’
[B-versie]
Geeraert van Velsen was rat ter hant
Hy wies graef Floris van den bloede,
Seght my, o grave van Hollandt!
En hoe zijt ghy nu doch te moede?

De verschillen zijn duidelijk, over de chronologische volgorde kan weinig verschil
van mening bestaan: de B-versie is oorspronkelijker dan de A-versie. Van de Graft
heeft de A-versie uitgegeven omdat ze heeft gekozen voor ‘den oudst bekenden
tekst van 1591’ (p. 50). Over deze keuze valt natuurlijk te twisten. Hij is er in elk
geval de oorzaak van dat Carasso-Kok de meest oorspronkelijke versie als B-versie
heeft betiteld, en de bewerking als A-versie. Dit kan verwarring wekken. Om een
Babylonische spraakverwarring te voorkomen, sluit ik me vooralsnog maar aan bij
de benoeming in het Repertorium: in het vervolg van dit artikel is de A-versie dus
de latere versie.
Na C-K 249 is er C-K 250 (in de kop aldaar ook weer aangeduid als ‘gedicht’).
Het betreft andermaal een lied, nu van 22 strofen, waarin alleen de aanleiding tot
17
de moord en de aanloop ertoe worden beschreven. Dit lied telt vier versregels per
18
strofe. De 22 strofen lopen inhoudelijk parallel met de eerste veertien strofen van
het 30-strofige lied (C-K 249). Het 22-strofige lied eindigt nogal abrupt en is - naar
19
het zich laat aanzien - aan het slot niet volledig overgeleverd. Het korte lied houdt
verband met het lange, dat blijkt al direct in strofe 2:
[C-K 249]
Graef Floris tot Geraert van Velsen sprak:
‘Gheraert van Velsen, ghy moet hijlicken
Al an een weeuwtgen heeft ghoets ghenoech,
En sy is also suyverlijke.’
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[C-K 250]
Die grave sprac in sijn ghevoch:
‘Gheert van Velsen, ghij moet trouwen;
Ic sal u geven guots ghenuch
Met Ysabeele, mijns harssen vrouwe.’

In strofe 3 zijn de overeenkomsten nog duidelijker:
[C-K 249]
‘Die schand en schieter mijn nemmermeer,’
Sprack Geraert van Velsen tot synen lantsheer,
‘Eer ghy my sout brengen in sulk verdriet,
U ouwe versleten schoenen en wil ick niet.’
[C-K 250]
‘Die scande en valt mi nimmermeer,
My selven te bringen in dat verdriet,’
Sprac Gheert van Velsse tot sinen heere,
‘Uwer loddinginnen en willic niet.’

Hoewel C-K 250 dus in absolute zin korter is dan C-K 249, wordt de stof aanmerkelijk
uitgebreider behandeld. In nr. 250 wordt bijvoorbeeld vrij omstandig uitgelegd dat
de Hollandse graaf Gerard van Velzen bij zich roept (strofe 7) en hem op dienstreis
stuurt naar Bergen in Henegouwen (strofe 8). Nadat Van Velzen nietsvermoedend
op pad is gegaan, ziet Floris V zijn kans schoon, rijdt naar Velzen (strofe 9) en
vergrijpt zich aan Gerards vrouw (strofe 10 en 11). Vervolgens wordt weer expliciet
vermeld dat Van Velzen uit Henegouwen komt om over Den Haag huiswaarts te
keren (strofe 12). Het patroon van verplaatsingen blijft in het lange lied uiterst vaag.
De buitenlandreis van Gerard van Velzen wordt niet eens genoemd, zodat de indruk
kan ontstaan dat Floris Van Velzens echtgenote verkracht op het moment dat haar
echtgenoot juist van Velzen naar Den Haag onderweg is. Hoe dit ook zij, duidelijk
is de precieze toedracht niet in het lange lied. Het lange lied telt in de
overeenkomstige passage dan ook twee strofen minder (vgl. de strofen 5-8). Het
korte lied is in zijn oorspronkelijke vorm dus zo goed als zeker langer geweest dan
het lange lied. Wie de 22 bewaard gebleven strofen van het korte lied afzet tegen
de veertien strofen van het lange lied die er inhoudelijk mee corresponderen, komt
uit op een geschatte omvang (van het korte lied) van 47 strofen.
De schrijver van het lied is opnieuw onbekend, als plaats van ontstaan ligt Holland
weer voor de hand. De eerste strofe maakt een datering in de vroege vijftiende (vgl.
Carasso-Kok) of late veertiende eeuw waarschijnlijk:
Et viel in eenen tijt voerleden,
Verstaet mijn redene si es claer,
In Scravenhage ter selver stede,
Het es gheleden bet dan C jaer.

Deze datering ligt wat meer dan bij het lange lied in de buurt van de vroegste bron:
Leiden, UB, Ltk. 194, een handschrift van kort na het midden van de vijftiende eeuw.
Dit handschrift bevat een afschrift van de Nieuwe doctrinael (ook wel Spiegel der
sonden) van Jan de Weert uit Ieper en vormde tot in het tweede kwart van de negen-
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tiende eeuw een geheel met Ltk. 168, waarin de Rijmbijbel (Scolastica en Wrake
20
van Jerusalem) van Jacob van Maerlant is overgeleverd.
Het 22-strofige lied bevindt zich op f. 15r [zie afb. 1]. Het werd waarschijnlijk
opgeschreven in de tweede helft van de vijftiende eeuw, door een andere kopiist
dan die de voorafgaande teksten had neergepend. F. 15 maakt op organische wijze
deel uit van het handschrift (Ltk. 194 bestaat uit één katern): het blad hangt samen
21
met f. 2 (het bindgaren is zichtbaar tussen f. 8 en f. 9). F. 1 is een afzonderlijk blad
22
dat vermoedelijk deel heeft uitgemaakt van het laatste katern van Ltk. 168.
Het lied is niet de enige latere toevoeging in het handschrift. Zowel voor het lied
als erna treffen we nog andere aantekeningen aan. Zo komt op f. 14v een vluchtige
schets voor van het menselijk lichaam, met omschrijvingen van de tekens van de
23
dierenriem en de maanden van het jaar. Deze ‘zodiakman’ is niet van de
24
hoofdkopiist en ook niet van degene die het lied opschreef. Op f. 15v [zie afb. 2]
komt een reeks aantekeningen voor, waaronder een aantal pennenprobeersels (ik
kom daar verderop nog op terug). Een datering van deze aantekeningen in de
tweede helft van de vijftiende en deels in de vroege zestiende eeuw lijkt het meest
plausibel. Het korte lied is verder overgeleverd in diverse oude drukken: het komt
op zijn vroegst voor in de Naleesingen en verbeeteringen in eenige van myne
25
uytgegevene werken [...] van Isaäc le Long (Amsterdam, 1760).
C-K 249 is sinds de Middeleeuwen dus veel populairder geweest dan C-K 250.
Hoewel Petrus Scriverius laatstgenoemd lied gekend schijnt te hebben, is het in
26
feite pas in de achttiende eeuw herontdekt. Le Long verantwoordde zijn uitgave
dan ook als volgt:
Vermits nochtans dit liedt, uyt sulk een oudt handtschrift ontleent is, en
sulke historische omstandigheden van dit beruchte geval behelst, die,
onses wetens, by geene andere Nederlandtsche historie-schryvers tot
noch toe gevonden zyn; soo hebben wy niet konnen nalaaten den inhoudt
27
hier getrouwelyk meede te deelen.
Het ging Le Long, zoals duidelijk zal zijn, niet om de literaire kwaliteiten van de tekst,
maar om de unieke historische gegevens die erin voorkomen. Deze houding past
in het algemene beeld van de achttiende-eeuwse belangstelling voor
Middelnederlandse teksten: de aandacht ging veel meer uit naar kronieken dan
28
naar geschriften in strikt literaire zin.
De stand van zaken tot aan het verschijnen van het Repertorium van Carasso-Kok
in 1981 kan als volgt worden samengevat. Er zijn twee liederen over de moord op
Floris V, een lang lied (C-K 249) en een kort (C-K 250). Het korte lied is een
bewerking van het lange, maar helaas niet volledig overgeleverd. Het lange lied is
bekend in twee versies, de zgn. B- (de vroegste) en A-versie (de latere). Het korte
lied is eigenlijk pas in de achttiende eeuw herontdekt, het lange is sinds de
Middeleeuwen populair gebleven.
Maar het onderzoek heeft sinds 1981 niet stilgestaan. L.P. Grijp heeft sindsdien
betoogd dat Pieter Corneliszoon Hooft zich op het lange lied inspireerde toen hij
29
een bepaald gedeelte van Geeraerdt van Velsen (1613) schreef. Aan het eind van
het eerste bedrijf zingen de Amstellandse Jofferen een lied over Floris V en de
verkrachting, waarin diverse passages voorkomen die afkomstig zijn uit het lange
30
lied. Maar wat meer is: Grijp laat tevens zien dat het nieuwe lied zo is geschreven
dat het op de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

55

Afb. 1 - Het korte lied over de moord op Floris V (Leiden, UB, Ltk. 194, f. 15r).
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Afb. 2 - Aantekeningen, waaronder een aantal pennenprobeersels (Leiden, UB, Ltk. 194, f.
15v).
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melodie van het oude lied paste. In 1996 was het J.W. Verkaik die het onderzoek
vooruit hielp met het bijeenplaatsen van een hele reeks gegevens die de secundaire
31
receptie van de liederen over Floris V - vooral het lange lied - documenteren. Zo
toonde hij aan dat een van de liederen (het lange, als ik goed zie) van invloed was
op het Gouds kroniekje (ca. 1440) en dat sinds die tijd het verkrachtingsmotief
32
gemeengoed werd in de geschiedschrijving van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Hierna sta ik stil bij een viertal nieuwe bevindingen, waaronder de vondst van een
nieuwe tekst.

3. Nieuwe observaties
[1] In het najaar van 1999 is in privé-bezit een los blad aangetroffen met een tot nog
33
toe onbekend lied over de moord op Floris V. Het blad - dat thans wordt aangeduid
als het handschrift-Jochems - stamt uit het midden van de zestiende eeuw. Een
zestiende-eeuwse bezitter noteerde op de voorzijde van het blad in de
linkerbovenhoek dat hij het op 20 december 1577 ontving van Augustijn van
Teijlingen Jacobsz. uit Alkmaar. Er zijn inhoudelijke aanwijzingen die erop duiden
dat het lied ook in Alkmaar is ontstaan, vermoedelijk omstreeks 1500. Dat het om
een lied gaat, blijkt zonneklaar uit het opschrift waarin onder meer wordt gesproken
van Een oudt liedeken van grave Floris de V, die XVI grave van Hollant, ende heere
Gerrit van Velzen, een vroom sterck ridder ter wapenen.
Hoe past dit lied in de traditie? Dat blijkt duidelijk uit een vergelijking van de eerste
strofe met de eerste strofe van het korte lied:
[C-K 250] (ca. 1400)
Et viel in eenen tijt voerleden,
Verstaet mijn redene si es claer,
In Scravenhage ter selver stede,
Het es gheleden bet dan C jaer.
[Bewerking in het handschrift-Jochems]
Het geschiede in eenen tijt voorleden,
Verstaet mijn reden, dije zijn waer,
In sGraven haghe ter selver steden,
This bet geleden als tweehondert jaer.

Het nieuw gevonden lied kan worden gekarakteriseerd als een bewerking van het
korte lied die ongeveer honderd jaar later is ontstaan. Het zeldzame korte lied is nu
dus met een tweede handschrift gedocumenteerd. En wat belangrijker is: waar het
korte lied tot nu toe alleen bekend was in een gehavende versie van 22 strofen, is
het nieuw gevonden lied compleet overgeleverd, getuige het onderschrift: Finis. Het
telt maar liefst veertig strofen, en is daarmee het langste lied over de moord op
Floris V dat thans bekend is. De lengte van veertig strofen komt een heel stuk in de
buurt van de eerder in dit artikel geschatte lengte van 47 strofen van het korte lied.
In verband met de bestudering van de tekstgeschiedenis en de onderlinge
verhoudingen van de verschillende liederen en versies van liederen biedt het lied
in het handschrift-Jochems tal van aanknopingspunten. Ik beperk me tot een
voorbeeld. Als Floris V in het begin van het lied tegen Gerard van Velzen zegt dat
hij wel een
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vrouw voor hem weet (een van zijn eigen liefjes namelijk), luidt Gerards reactie in
het handschrift-Jochems: Want uwen versleeten scoenen en wil ick niet (strofe 3).
In het korte lied, waar de Jochems-versie een bewerking van is, lezen we: Uwer
loddinginnen en willic niet (strofe 3). De Jochems-versie blijkt echter beter aan te
sluiten bij de overeenkomstige regel in het lange lied, die als volgt luidt: U ouwe
versleten schoenen en wil ick niet (strofe 3). Uit deze distributie van varianten kan
worden afgeleid dat het woord loddinginnen (hoer, lichtekooi) niet voorkwam in de
oorspronkelijke versie van het korte lied. De Jochems-versie heeft hier dus de
originele lezing bewaard. Maar in andere gevallen ging de auteur van de
Jochems-versie duidelijk zijn eigen gang. Een voorbeeld daarvan is dat hij Gerard
van Velzen systematisch als edelman en ridder voorstelt. Daarmee sluit hij aan bij
een voorstelling van zaken die vanaf de late vijftiende eeuw opgang maakte in de
historiografie.
Over de receptie van de Jochems-versie van het lied is alleen iets bekend uit de
achttiende eeuw. Gerard Meerman, pensionaris van Rotterdam, sprak in een brief
aan Balthazar Huydecoper van 16 september 1754 met veel enthousiasme over:
Nog een oud Nederduytsch liedeken op graef Floris, different van die
twee, dewelken Alkemade gevoegd heeft achter syne editie, dog meest
overeenkomende met 't eerste. Dit myne begind met de woorden: Het
geschiede in eenen tyd voorleden, en eyndigt Met ten swaerde van myn
34
syde.
De door Meerman geciteerde slotregel is alleen bekend uit het handschrift-Jochems.
Hij had destijds de beschikking over een historiografisch/genealogisch
verzamelhandschrift, dat we nu niet meer kennen. Verdere vroege sporen van
receptie van de Jochems-versie van het lied zijn niet bekend.
[2] In verband met de receptie van het lange lied (dat omstreeks 1400 van invloed
is op het korte lied) is het de moeite waard eens nader te kijken naar een aantal
pennenprobeersels op f. 15v van het Leidse handschrift Ltk. 194. Onder tal van
aantekeningen komen daar de volgende vier tekstfragmenten voor:
A [n]v salic seggen eer iet lanc
[v]anden graue van hollant
B Inden groenen velden quam
[.]endehaghen staen daen daer
slach hem een stuck van sinen
hoeft gheslachghen [van]
C Een stic van sinen[..]
D Een stic van sinen hoefde
segt my graue van hollant
hoe is v nu te moede
ic sal v voeren op cronen borrch
ic sal sal comen moghen
35
comen

De vier tekstfragmenten zijn geschreven in drie handen: C en D zijn van dezelfde
hand (gezien de eensluidende bewoordingen kan D worden opgevat als een nieuwe
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poging om datgene op te schrijven wat in C kennelijk niet naar wens verliep). Geen
van de drie hier bedoelde handen komt overeen met de hand waarin het lied is
geschreven of de hand die de zodiakman van verklarende bijschriften voorzag.
A, vs. 1-2 herinnert aan de eerste twee regels van strofe 17 van het korte lied op
de foliumzijde ervoor: Nu sal ic u seggen, sijt becant, / Vanden grave van Hollant.
De groenen velden in B, vs. 1, lijken een echo te zijn van de groenen grase, opnieuw
uit het korte lied (strofe 20, vs. 2). In beide gevallen biedt de Jochems-versie geen
parallel. B, vs. 1 correspondeert echter ook met het begin van het openingsvers van
een liedje (geschreven vanuit een ik-persoon) waarin een wildeman een maagd
36
ontmoet, waarvan de eerste strofe en het begin van het refrein er direct onder staan.
B, vs. 3-4 keert met enige variatie terug in C en D (openingsvers). Het ‘stuk van zijn
hoofd’ dat al dan niet wordt ‘afgeslagen’ (in B, C en D) heeft alleen een pendant in
de Jochems-versie (strofe 20):
Hij hadde een swaert in sijnen hant
Daer hij hem naemaels tleven mede beroof[de].
Hij sloech graef Floris uuijt Hollant
Een stuck van zijnen hoofde.

Dat betekent dat degene die B opschreef zich bij benadering een paar verzen van
het korte lied herinnerde die niet voorkwamen in de gehavende versie op de
voorafgaande foliumzijde. Hier zien we dus opnieuw dat de Jochems-versie een
oudere lezing representeert. Degene die na verloop van tijd C en D schreef, las B,
herinnerde zich de versregel beter, schreef C, brak zijn poging af, en begon opnieuw
(D). Dat riep bij hem een volgende herinnering op aan het korte lied (ik citeer
nogmaals D, vs. 2-3):
segt my graue van hollant
hoe is v nu te moede

De corresponderende versregel in de Jochems-versie luidt (strofe 25, vs. 4): Hij
vraechde graef Floris uuijt Holl[an]t: ‘Hoe zijt gij nu te moede?’. D, vs. 2-3 roept bij
nader inzien echter veeleer strofe 23, vs. 4 van het lange lied in herinnering! De
overeenkomst is het grootst met de A-versie: ‘Segt my, o graef al van Hollant, hoe
is u nu te moede?’ (de B-versie luidt: Seght my, o grave van Hollandt! / En hoe zijt
ghy nu doch te moede?). In dit voorbeeld zien we dus dat de Jochems-versie niet
de lezing van het korte lied representeert die de schrijver van C en D zich kennelijk
herinnerde. D, vs. 4 (ic sal v voeren op cronen borrch) bevat blijkbaar een herinnering
(i.c. het werkwoord en de naam van het kasteel) aan het korte lied, gerepresenteerd
door de Jochems-versie, strofe 21, vs. 4 (Doen voerden zij hem vant huijs te
Cronenburch op het huijs te Muijen), met onder meer dit verschil dat de informatie
in de directe rede wordt gegeven.
Bij de pennenprobeersels gaat het dus om receptiegetuigenissen van het korte
lied. Wat is er precies gebeurd op f. 15v van hs. Ltk. 194? Uit de editie die Le Long
verzorgde kan worden afgeleid dat de editeur meende dat de tekstfragmenten A en
D deel uitmaakten van het door hem uitgegeven korte lied. Tussen strofe 22 en
tekstfragment A en ná D zou tekst verloren zijn gegaan (‘Dus verre dit historie-liedt,
't overige was defect, daar wy de *** geset hebben, 't geene jammer is’ (p. 17), aldus
Le Long). Latere editeurs hebben allen alleen de tekst op f. 15r uitgegeven.
Carasso-Kok stelt dus ten onrechte dat in de editie van Le Long twee strofen meer
voorko-
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men dan in het handschrift. De mogelijkheid dat Le Long zich uitgerekend op het
38
Leidse handschrift baseerde, werd hier over het hoofd gezien.
De tekstfragmenten A en D behoren dus niet tot het lied. Maar hoe zit het dan
wel? Een definitief antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Men zou zich de
gang van zaken ongeveer zo kunnen voorstellen. Nadat de kopiist het handschrift
kort na het midden van de vijftiende eeuw had voltooid, werd al spoedig daarna het
lied opgeschreven, niet door hemzelf, maar door iemand anders. Kort daarop wekte
het handschrift de interesse van een volgende gebruiker; deze las het lied op Floris
V, en met het gelezene in het achterhoofd probeerde hij zijn pen (tekstfragment A).
Spoedig daarna was er een volgende gebruiker van het handschrift die hetzelfde
deed, zij het dat deze zich eerst richtte op het lied van de wildeman en de maagd,
en zich daarna een paar regels van het korte lied over de moord op Floris V
herinnerde die hij niet op de vorige foliumzijde was tegengekomen (tekstfragment
B). En nog was het niet gedaan, want kort daarna was er weer een geïnteresseerde,
die C en direct daarna D schreef. Deze nam vermoedelijk eerst kennis van het korte
lied, om vervolgens met B, vs. 3-4 als uitgangspunt eerst een mislukte aanzet (C)
en daarna tekstfragment D neer te pennen. En dit alles voltrok zich in de tweede
39
helft van de vijftiende eeuw.
[3] Zoals gezegd, is het lange lied overgeleverd in twee versies. Er is echter nog
een derde versie, versie C stel ik voor, overgeleverd in de Stoke-editie van Cornelis
40
van Alkemade uit 1699. Carasso-Kok is versie C niet tegengekomen, omdat ze
Van Alkemade niet gebruikt heeft als bron. Het bijzondere van de C-versie zit hem
in het rijm: de bewerker heeft gestreefd naar een regelmatig rijmpatroon met gekruist
rijm. Om dit te bewerkstelligen heeft hij in tientallen gevallen een nieuw rijmwoord
moeten verzinnen. Vgl. strofe 2:
[C-K 249] (versie A)
Graef Floris tot Geraert van Velsen sprak:
‘Gheraert van Velsen, ghy moet hijlicken
Al an een weeuwtgen heeft ghoets ghenoech,
En sy is also suyverlijke.’
[C-K 249] (versie C)
Graef Floris tot Gheraert van Velsen vroech,
Gheraert van Velsen gy moet hylijken
Al an een weeuwtjen, heeft ghoets ghenoech,
En sy is also suyverlijke.

De introductie van een nieuw rijmwoord had soms ook gevolgen voor de formulering
in de versregels zelf. Ter illustratie volgt hier strofe 12, waarin Gerard van Velzen
wordt toegesproken door zijn echtgenote:
[C-K 249] (versie A)
‘Geraert van Velsen mijn lieve man,
Nu isset al verloren,
Te slapen aen u groene sy:
Graef Floris heeft mijn eer ghenomen.’
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[C-K 249] (versie C)
Gheraert van Velsen mijn lieve man,
Nu is'et alles omgekomen,
Te slapen ick niet meer by u kan,
41
Graef Floris heeft mijn eer ghenomen.

Over de identiteit van de maker tasten we in het duister. Dat geldt ook voor de
datering en de plaats van ontstaan. Zoals eerder opgemerkt, is strofe 6, vs. 2 uit de
A-versie (Hy deed dat syn lantsheer hem riet) toegevoegd ten opzichte van de
B-versie. Het vers komt ook voor in de C-versie (strofe 6, vs. 3: Hy deed dat sijn
lands-heer hem hiet), waaruit kan worden afgeleid dat versie C teruggaat op versie
A.
Gerard Meerman verwijst in zijn eerder aangehaalde brief aan Balthazar
Huydecoper van 16 september 1754 naar de twee liederen in de Stoke-editie van
Van Alkemade, maar hij gaat nogal gemakkelijk voorbij aan het feit dat het in beide
42
gevallen om bijzondere varianten van het bekende lied gaat (zie ook hierna). A.H.
Hoffmann von Fallersleben merkte de C-versie wel op in de vorige eeuw, getuige
het volgende citaat:
Alkemade hat am Schlusse seines Stoke denselben Text wiederholt,
aber die Wörter oder Verszeilen anders gestellt, um überschlagende
Reime regelmäßig in das Ganze hineinzubringen, auch neue Reimwörter
eingeschwärzt, wodurch freilich das alte Lied hie und da an metrischer
Correctheit gewonnen, meist aber an Kraft und alterthümlichen Klang
43
eingebüßt hat.
Hieruit blijkt dat de negentiende-eeuwse geleerde Van Alkemade zélf aanzag voor
de bewerker, en dat zijn voorkeur uitging naar de oudere lezing.
[4] Het lange lied vormde omstreeks 1400 het uitgangspunt voor het korte lied en
werd in de vroege zeventiende eeuw door Hooft als inspiratiebron gekozen toen hij
Geeraerdt van Velsen (1613) schreef. Aan het eind van de zestiende, of mogelijk
in de vroege zeventiende eeuw, ontstond echter nog een zeer vrije bewerking,
44
waaraan in het moderne onderzoek tot voor kort geen aandacht is besteed.
Hoffmann von Fallersleben kende deze versie in de vorige eeuw, maar oordeelde
vrij negatief over de esthetische waarde:
Gar keine Rücksicht verdient ein anderer jüngerer Text, welchen Alkemade
zum Überfluss auf seinen ersten folgen lässt; es ist eine Bearbeitung aus
der Schule der Rederijkers im 17. Jahrh. [...] und hat gar keinen poetischen
45
Werth.
W.G. Brill verwees in 1879 nog kort naar dit lied, toen hij sprak van ‘eene omwerking
46
[...] van hetzelfde thema, van kennelijk later dagteekening’. Maar sindsdien raakte
47
deze bewerking zo goed als in de vergetelheid.
Hoewel het aantal tekstuele overeenkomsten in zekere zin gering is, wordt de
associatie met het lange lied al direct in de eerste strofe opgeroepen door een hoge
graad van overeenkomst:
[C-K 249] (versie A)
Wie wil horen een nieu liet,
Hoort toe, ick salt u singen,
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't Syn also wonderlijke dinghen.
[Nieuwe bewerking]
Wil yemant hooren een nieu liet
Die luystert wel ick salt hem singhen.
Hoe Gerard van Velsen doorstiet
48
Graeff Floris 'tzijn vreemde dinghen.

De nieuwe bewerking wordt voorafgegaan door een vijfregelige inleidende strofe
waarin het onderwerp van het lied wordt aangekondigd en waarin wordt aangegeven
dat het int ghesang na doude wijs [dat wil zeggen, de melodie van het lange lied]
wert vertelt. Het gaat dus om een contrafact. Na de inleidende strofe volgen dertig
49
vierregelige strofen, evenveel dus als in het lange lied.
De laatste strofe, die net als de voorlaatste strofe geen pendant heeft in het lange
lied, luidt als volgt:
Ghy PRINCEN al siet ende let
Op den staet van groote heeren
Waer mede elck een is besmet
En 'tongheluck niet connen weeren.

De aanspreking Ghy PRINCEN zet ons op het spoor van een rederijker als auteur.
Hoffmann von Fallersleben dacht, zoals we hiervoor zagen, ook al in die richting.
Voor de duidelijkheid kunnen we in het vervolg dus spreken van de rederijkersversie
van het (lange) lied op Floris V. Er zijn thans twee redacties bekend: afgezien van
Van Alkemades Stoke-editie uit 1699 kennen we sinds het proefschrift van Verkaik
ook Oudt Batavien nu ghenaemt Holland (Leyden, 1606) als bron (het lied komt
50
voor in het gedeelte dat op naam staat van Jacob Duym). In deze pas ontdekte
bron is het lied ondertekend met de zinspreuk: Verstoot niemandt. Op basis hiervan
zou de identiteit van de auteur te achterhalen moeten zijn. Tot nu toe is dat echter
niet gelukt. Wel is thans bekend in welke richting verder gezocht dient te worden.
In het Leidse Gemeentearchief komen in de Gildenarchieven, inv.nr. 1473, drie
afdelingen met liederen voor van leden van de Leidse rederijkerskamer ‘de Witte
51
Acoleyen’. De liederen zijn ontstaan tussen 1600 en 1606. Hieronder bevinden
zich zes liederen die met Verstoot niemant (dus niet met dt) zijn ondertekend (afd.
I, f. 22r; afd. II, f. 24r en f. 26v; afd. III, f. 37r, f. 40r en f. 46r). De auteur van het
rederijkerslied was dus een Leidse rederijker. Hij zal het lied hebben geschreven
in de late zestiende of vroege zeventiende eeuw. Raakte hij mogelijk geïnspireerd
door de Stoke-editie van 1591, die door zijn stadsgenoot Jan van der Does was
bezorgd? Daarin was C-K 249 immers voor het eerst geëditeerd. Contact tussen
de Leidse auteur van het rederijkerslied en Jacob Duym is overigens goed denkbaar.
52
Duym was omstreeks 1600 al geruime tijd woonachtig te Leiden. Als ‘keizer’ van
de plaatselijke rederijkerskamer ‘Orainge Lelie’ (opgericht in 1590) maakte hij deel
uit van het Leidse literaire circuit.
De inhoudelijke accenten komen in het rederijkerslied heel anders te liggen. In
deze bewerking wordt veel uitgebreider stilgestaan bij de voorgeschiedenis, waarin
Floris V Gerard van Velzen erop wijst dat hij zou moeten trouwen met zijn (Floris')
liefje. Van Velzen wenst echter niet op het voorstel in te gaan. De verkrachting wordt
relatief kort en in oppervlakkige termen beschreven. Aan de moord worden in de
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bewerking zes strofen minder besteed. In afwijking van het voorbeeldlied wordt de
straf van de overige samenzweerders gememoreerd en wordt het lied besloten met
een korte moralisatie.
C-K 249

Rederijkerslied

Proloog

1

1

Voorgeschiedenis

2-4

2-8

Gerard van Velzen trouwt 5

9-10

Floris begint wraakactie

5-6

11

Verkrachting

6-9

12

Gerard van Velzens
thuiskomst

10-13

13-17

De moord

14-26

18-24

Straf Gerard van Velzen

27-30

25-28

Straf samenzweerders

-

29

Moralisatie

-

30

Ook op inhoudelijk niveau is er sprake van een aantal veranderingen. Ik geef een
voorbeeld. In de rederijkerstekst vernemen we waar de straf van Gerard van Velzen
werd voltrokken (de overlevering wil dat hij geruime tijd werd rondgerold in een ton
die met spijkers was beslagen) (strofe 26):
Hy werd' ghesteecken in een vat
Vol scharpe spijckeren doorslaghen
Men rold' hem door Leyden de stadt
By naest in elcx aensien drie daghen.

De situering van Gerards straf in Leiden wordt hier overigens niet voor het eerst
vermeld, maar was al bekend in de vijftiende eeuw. Het lied in het
handschrift-Jochems heeft de volgende lezing (strofe 38):
Door die stad van Leijden sij heer Gerrit rolden
In een vat geslagen vol spijckers,
Door straten ende stegen sij hem daer solden.
Dit aen saegen daer die droevige kijckers.

Een vroegere bron waarin het gegeven opduikt, is de tweede versie van het
Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (ontstaan tussen
53
1486 en 1494) van Jan Gerbrandsz. van Leiden. Ook hier gaat het om een auteur
54
die iets met Leiden te maken heeft. Vermoedelijk kunnen we trouwens nog een
stap verder terug in de tijd. Volgens Jan Jansz. Orlers, die zich beriep op
aantekeningen van Petrus Scriverius, werd Van Velzens straf ook in het korte lied
55
(ca. 1400) namelijk al in Leiden gesitueerd. Wat de situering van de straf in de
Sleutelstad betreft, volgde de Jochems-versie dus naar alle waarschijnlijkheid
gewoon de voorbeeldtekst. De Leidse rederijker stonden omstreeks 1600 dus diverse
bronnen ter beschikking - schriftelijke zowel als mondelinge - waarin de naam van
de stad voorkwam waar Van Velzen uiteindelijk werd gestraft.
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4. Contouren van een toekomstige editie
De observaties die in dit artikel zijn beschreven, geven aan dat er behoefte is aan
voortgaand onderzoek. Dit onderzoek zou moeten resulteren in een nieuwe uitgave
van de liederen over de moord op Floris V. Afgezien van een inleiding, waarin de
tekstgeschiedenis uit de doeken wordt gedaan en waarin de (verdere) receptie en
invloed van de liederen wordt beschreven, zou zo'n uitgave de volgende teksten
beschikbaar moeten stellen:
- Het lange lied (C-K 249), met versie B als uitgangspunt. De varianten
van versie A kunnen in een variantenapparaat worden ondergebracht. In
het geval van een standaardeditie is het wenselijk Carasso-Koks
benoeming van de versies A en B aan te passen: haar versie A is nu
eenmaal secundair ten opzichte van haar versie B. Om verwarring te
voorkomen, spreken we in plaats van B over α en in plaats van A over β.
- Het lange lied (C-K 249), versie C.
Versie B/A - α/β als de aanduiding wordt aangepast - en versie C zouden parallel
gepresenteerd kunnen worden zodat de opvallende bewerking die versie C kenmerkt
in een oogopslag zichtbaar zou zijn.
Afgezien van de drie versies van het lange lied, dient een nieuwe uitgave ook
plaats te bieden aan de drie thans bekende bewerkingen daarvan. Het gaat, in
chronologische volgorde, om de navolgende teksten:
- Bewerking I: het korte lied (C-K 250).
- Bewerking II: het rederijkerslied.
- Bewerking III: het lied uit Hoofts Geeraerdt van Velsen.
Ook de bewerking van het korte lied hoort natuurlijk in een nieuwe uitgave thuis:
- Bewerking I*: het lied volgens het handschrift-Jochems.
Waar het zinvol is, dienen de teksten vergezeld te gaan van de varianten die
voorkomen in de overige (oude) drukken. Dat betekent dat er om te beginnen een
lijst moet worden opgesteld van alle relevante bronnen.
De liederen zijn alleszins de moeite waard. Ze vormen een rode draad door zeven
eeuwen Hollandse, later Nederlandse geschiedenis en zijn al die tijd - tot op de dag
van vandaag - van invloed geweest op de beeldvorming omtrent Floris V.

Adres van de auteur: Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands/NLCM,
Postbus 9515, NL-2300 RA Leiden.
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Nederlandsche Letterkunde. Lugduni Batavorum, 1948.
Vander Linden, De Vreese & De Keyser 1906-1938 - Lodewijk van Velthem's
Voortzetting van den Spiegel historiael (1248-1316). Ed. H. vander Linden, W.
de Vreese, P. de Keyser [e.a.]. Brussel, 1906-1938, 3 dln.
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Le Long 1729 - I. le Long: Historische beschryvinge van de reformatie der stadt
Amsterdam. [...]. Amsterdam, 1729. (Ex. Leiden, UB, 607 A 4)
Le Long 1732 - I. le Long: Boek-zaal der Nederduytsche bybels [...]. Amsterdam,
1732. (Ex. Leiden, UB, 190 D 19)
Le Long 1760 - I. le Long: Naleesingen en verbeeteringen in eenige van myne
uytgegevene werken [...]. Amsterdam, 1760. (Ex. Leiden, UB, 1365 G 54)
Le Long 1762 - I. le Long: Seer gewichtige geguygen [sic] der waarheit [...].
Alkmaar, 1762. (Ex. Leiden, UB, 1114 G 29)
Lucas 1957 - H.S. Lucas: ‘The problem of the poems concerning the murder
of count Floris V of Holland.’ In: Speculum 32 (1957), p. 283-298.
MNW - E. Verwijs & J. Verdam: Middelnederlandsch woordenboek.
's-Gravenhage, 1885-1952, 11 dln.
Oosterhuis 1999 - T. Oosterhuis: De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd
onderzoek naar de ware schuldigen. [Z.pl.].
Orlers 1614 - J.J. Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden. [...]. Leyden, 1614.
(Ex. Leiden, UB, 1122 A 17)
Oudt Batavien 1606 - Oudt Batavien nu ghenaemt Holland. [...]. Leyden, 1606.
(Ex. Leiden, UB, 1157 F 22)
Peeters 1966 - H.C. Peeters: De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis
Stoke. Antwerpen, 1966.
Petit 1888-1910 - L.D. Petit: Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en
letterkunde. Leiden, 1888-1910, 2 dln.
Pijnacker Hordijk 1904 - Willelmi capellani in Brederode postea monachi et
procuratoris Egmondensis, Chronicon. Ed. C. Pijnacker Hordijk. Amsterdam,
1904. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, derde serie, nr.
20)
Siegenbeek 1817 - M. Siegenbeek: Proeven van Nederduitsche
welsprekendheid. 2e dr. Leyden, 1817.
Strijbosch 1997 - C. Strijbosch: ‘Vogelnestjes in de marge. De overlevering
van Middelnederlandse liederen in bronnen tot 1500.’ In: Veelderhande
liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Symposium Antwerpen
28 februari 1995 [=1996]. Red. F. Willaert. Leuven, 1997 (Antwerpse studies
over Nederlandse literatuurgeschiedenis, 2), p. 10-29.
Verkaik 1996 - J.W. Verkaik: De moord op graaf Floris V. Hilversum, 1996.
(Middeleeuwse studies en bronnen, 47)
Visscher 1835 - L.G. Visscher: Bijdragen tot de oude letterkunde der
Nederlanden. Utrecht, 1835.
Visscher 1839 - L.G. Visscher: Bijdragen tot de oude letteren der Nederlanden.
Utrecht, 1839, 2 dln.
Van Vloten 1852 - [J. van Vloten]: Nederlandsche geschiedzangen, naar
tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste bundel 863-1572. Amsterdam,
1852.

Eindnoten:
* Mijn dank gaat uit naar prof. dr. J.P. Gumbert (Leiden), die bereid was samen met mij de
handschriften Ltk. 168 en Ltk. 194 te bekijken. Beide handschriften behoren tot de collectie van
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de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek
(hierna: UB) te Leiden. Ook de eigenaar van het handschrift-Jochems, dat zich in privé-bezit
bevindt, bedank ik voor de bijzonder ruimhartige manier waarop hij zijn eigendom voor onderzoek
beschikbaar heeft willen stellen.
Brill 1885: dl. 2, 380. Voor de datering van het Haagse Stoke-handschrift, vgl. Gumbert 1990:
18. Klein 1995: 9 gaat uit van het tweede kwart van de veertiende eeuw.
Vander Linden, De Vreese & De Keyser 1906-1931: bk. 3, kap. 43, vs. 67-72. Het gerucht komt
ook naar voren in een marginale aantekening door een latere hand bij een vervolg op de
wereldkroniek van Martinus von Troppau (Burgers 1998: 16 n. 53 voor nadere verwijzingen).
Dit vervolg is ontstaan omstreeks 1320 in de abdij van Sint-Truiden (Brabant). De datering van
de marginale aantekening verdient nader onderzoek.
Pijnacker Hordijk 1904: 47.
Hattinga van 't Sant 1988: 149. Prof.dr. J.P. Gumbert wees me erop dat de vertaling ‘verhaal’
of ‘betoog’ de voorkeur geniet boven ‘lied’. De passage bevat dus geen aanwijzing dat het lied
over de moord op Floris V (gedoeld wordt op het lange lied, zie hierna) al omstreeks 1320 in
omloop was, zoals Burgers 1998: 14 beweert.
Dit standpunt is recent verwoord in De Boer 1996: 17 n. 23. Oosterhuis 1999: 35 zet de klok
een flink stuk terug door te spreken van ‘het roddelverhaal’ dat in het ‘volksliedje’ wordt verteld.
Van de Graft 1904: 48-58. Tenzij anders aangegeven, wordt in het vervolg van dit artikel gebruik
gemaakt van deze editie. Voor kritiek op de uitgave van Van de Graft, vgl. MNW, dl. 10, nr. 606,
1a.
Verwijzingen naar de relevante literatuur komt men gemakkelijk op het spoor via de noten bij
het eerste hoofdstuk in Verkaik 1996. Zie sindsdien ook Burgers 1998.
De Boer, Cordfunke & Sarfatij 1996. Vgl. de bespreking van dit werk Van Anrooij 1998, met
name p. 50. Burgers 1997: 315 wekt ten onrechte de indruk dat het slechts om één lied zou
gaan.
Carasso-Kok 1981.
Peeters 1966: 144-172 betoogt dat het achttienregelige gedicht van invloed was op het ‘Lied
van Geraert van Velsen’ (bedoeld wordt C-K 249, zie hierna). Hij neemt ook invloed aan van
het achttienregelige gedicht op de passage bij Velthem. Mijns inziens denkt Peeters te ‘schriftelijk’
en houdt hij te weinig rekening met de mogelijkheid van een gerucht dat op verschillende
momenten en onder uiteenlopende omstandigheden zijn neerslag heeft gevonden.
Van de Graft 1904: 50-55.
Het rijmschema neigt pas in de loop van het lied tot het schema van de tweede strofe (a b c b).
Het gaat daarbij om wisselend mannelijk en vrouwelijk rijm; alleen de vrouwelijke uitgangen
rijmen, hetzij volledig of alleen consonant. Er is sprake van gemiddeld vier accenten per versregel.
Vgl. Grijp 1987: 88.
De verwijzing van Boer naar Jonckbloet is niet uitgewerkt, maar te denken valt aan Jonckbloet
1889: 290. Ook Kalff 1883: 116-124 kiest voor zo'n vroege datering.
Het lied komt niet voor in de herdruk van dit werk (Hollandtsche Riim-kroniik 1620); vgl. tevens
Petit 1888-1910: dl. 1, nr. 544f.
Voor alle duidelijkheid zij hier opgemerkt dat de opgave van edities door Carasso-Kok niet
volledig is. De auteur merkt dit ook zelf op in een noot, waarbij ze zegt dat het ‘gedicht’ ook
voorkomt ‘in talloze bloemlezingen’ (p. 273). Maar ook de lijst van oude drukken (vóór 1801) is
niet compleet. Zo ontbreekt een verwijzing naar het door E.F. Kossmann gesignaleerde blaadje
van omstreeks 1700 met drie historieliederen - waaronder dus het lied op Floris V -, waarvan
thans twee exemplaren bekend zijn (vgl. Kossmann 1928 en Kossmann 1938-1939: 144 (vel
102), met een facsimile tussen p. 122 en 123). Ook de Stoke-editie van Cornelis van Alkemade
uit 1699 ontbreekt in het overzicht, ik kom daar verderop nog op terug.
Op de CD Pacxken van minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden van Camerata
Trajectina (Globe GLO 6016), verschenen in 1992, is de A-versie als uitgangspunt genomen.
Kalff 1883: 122-123 vraagt zich af of hier wel sprake is van een lied; hij denkt veeleer aan een
sproke. Hogenelst 1997: dl. 1, 68 heeft echter kritiek op dit standpunt. Zie in deze zin ook al
Jonckbloet 1889: 294. Het lied in het onlangs opgedoken handschrift-Jochems (dat verderop
ter sprake zal worden gebracht) onderstreept het gelijk van Jonckbloet en Hogenelst.
17 van de 22 strofen hebben gekruist rijm (de strofen 6, 9, 17, 18 en 22 wijken daarvan af). Het
rijm vertoont de nodige afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm: v m v m (strofe 1, 3, 21),
m v m v (strofe 2, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 20), v v v v (strofe 4, 6, 12, 13, 15, 16), m m m m
(strofe 5), v m v v (strofe 9), m m v m (strofe 17), m v v v (strofe 22). Zowel de mannelijke als
de vrouwelijke uitgangen rijmen, in de regel volledig, bij uitzondering alleen consonant (mannelijk
strofe 14 trat / sprac; vrouwelijk strofe 4 beleggen / hebben, strofe 7 vergheten / spreken, strofe
18 vermeten / doersteken, strofe 19 daghe / grave). Er is sprake van gemiddeld vier accenten
per versregel.
Zie reeds Van Lelyveld 1784: 370 noot 1, en recenter bijvoorbeeld Kalff 1883: 121 en Verkaik
1996: 37.
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20 Lieftinck 1948: 1 (Ltk. 168) en 15-16 (Ltk. 194). Ada Vos maakte in 1984 een beschrijving van
hs. Leiden, UB, Ltk. 168. Een exemplaar daarvan bevindt zich in Leiden, UB, afd. Westerse
handschriften, WS 14. Omtrent de watermerken, vgl. Jacobs 1915: 178.
21 Vgl. Strijbosch 1997: 18 (iets minder precies).
22 F. 1 volgde echter niet direct op het huidige laatste blad uit genoemd handschrift: de Wrake van
Jerusalem is aan het eind niet compleet overgeleverd.
23 Jansen-Sieben 1989: L250.
24 Nader over de zodiakman bij Jansen-Sieben 1994: 251. Een dergelijke afbeelding illustreert de
rol van de astrologie in de medische praktijk.
25 Le Long 1760: 13-17. Voor het korte lied geldt hetzelfde als voor het lange: Carasso-Kok merkt
op dat ze niet alle edities opgeeft. Dat is in het geval van het korte lied ook niet zo erg: de acht
edities waar ze naar verwijst, gaan direct of indirect (via elkaar) terug op het Leidse handschrift
Ltk. 194. Drie gaan er direct terug op het handschrift (Le Long 1760: 13-17, Van Lelyveld 1784:
371-375 en Van de Graft 1904: 55-58), de resterende vijf (Siegenbeek 1817: 1-5, Hoffmann von
Fallersleben 1856: 24-25 (alleen de strofen 1-16), Visscher 1839: dl. 2, 376-378, Van Vloten
1852: 15-18 en Brill 1879: 107-110) indirect. Ook Boer 1899: 275-278 gaat indirect terug op het
handschrift. Omdat het handschrift nog steeds beschikbaar is, zijn alle hier genoemde edities
voor de tekstkritiek verder van weinig of geen belang.
26 Met betrekking tot de kennis van Scriverius, vgl. Orlers 1614: 235 en 240.
27 Le Long 1760: 17.
28 Buijnsters 1984: 41.
29 Grijp 1987.
30 Dit was op zich overigens al bekend in de zeventiende eeuw, vgl. Commelin 1693: dl. 1, 60. Zie
ook Jonckbloet 1885: 296.
31 Verkaik 1996, hoofdstuk 1.
32 Verkaik 1996: 38 maakt geen keuze tussen het lange en korte lied. Zie sindsdien ook
Ebels-Hoving 1996: 287-288.
33 De vondst van het handschrift-Jochems zal door mij in een afzonderlijk artikel worden beschreven.
In dat artikel wordt tevens een uitgave opgenomen van het nieuwe lied. Voor een nadere
verantwoording van het volgende verwijs ik kortheidshalve naar deze toekomstige publicatie.
Foto's van het handschrift-Jochems berusten thans in de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
van de Leidse Universiteitsbibliotheek, afdeling Westerse handschriften.
34 Ett 1948: 106. Meerman schreef Huydecoper in zijn brief dat hij het handschrift waarin het lied
voorkwam desgewenst kon lenen. Huydecoper is kennelijk op dit aanbod ingegaan. In een latere
brief van Meerman (6 december 1754) lezen we immers: ‘Hier neevens gaet nu dit geringe MS.
waer in UEWelEdGestr. ter plaetse daer een vouwtje gelegd is, sult vinden de
leevensbeschryvingen der eerste graven, mitsg. 't veersje op de dood van graef Floris 't welk
na gebruyk te rugge versoeke.’ (p. 111) In de brief van 16 september 1754 komt een nadere
omschrijving voor van de inhoud van het handschrift, dat opende met ‘verscheyde genealogien’
(p. 105). Het ‘vouwtje’ zou erop kunnen duiden dat het om een papieren handschrift ging. Het
lijkt me bij uitstek een handschrift dat nog eens op zou kunnen duiken in privé-bezit.
35 De vet afgedrukte woorden zijn in een lichtere kleur inkt geschreven dan de rest van tekstfragment
D, en zijn - naar het zich laat aanzien - niet van dezelfde hand.
36 Inden groenen veelde quam ick gegaen daer vandick ick eenen soe wijlden man staen meet
sinder koluen sloch hij deen bal dije wijlde man sprack deer magheet toe lijef wijlstu mijnen wijle
ghaen doen dats waer ghecken wijl soe en doe ick niet van eer io (Leiden, UB, Ltk. 194, f. 15v).
Naar het zich laat aanzien, vormen de regels de gebrekkige herinnering aan het begin van een
lied. In kritische vorm luidt de tekst:

Inden groenen veelde quam ick gegaen,
Daer vandick eenen soe wijlden man staen.
Meet sinder kolven sloch hij deen bal.
Dije wijlde man sprack deer magheet toe:
‘Lijef wijlstu mijnen wijle ghaen doen?’
‘Dats waer ghecken wijl, soe en doe ick niet.’
Van eer io [etc.]
Een aantekening van dezelfde hand op dezelfde foliumzijde (het betreft de op één na onderste
aantekening) stamt uit Antwerpen. Dat zou erop kunnen duiden dat ook het begin van het lied
in Antwerpen is genoteerd. Dr. J.B. Oosterman (Leiden) deelde me mee dat het lied niet van
elders bekend is. Dat op deze plaats in het handschrift associatief het begin van een lied werd
opgeschreven, kan als aanvullend argument worden opgevat voor het idee dat C-K 250 inderdaad
een lied is en geen sproke (vgl. n. 17 hiervoor).
37 Verkaik 1996 spreekt, in de geest van Carasso-Kok, over ‘enkele regels meer’ (p. 37).
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38 Le Long 1760: 17 presenteert het lied als een aanvulling op Le Long 1729: 150 e.v. Blijkens Le
Long 1732: 216 (vgl. het achtste exemplaar van de Rijmbijbel) kende hij het handschrift (Ltk.
168 en Ltk. 194 in één band) ook toen nog niet. Le Long weet op dat moment dat Albertus
Bentes, schepen te Amsterdam, het in zijn bezit heeft gehad en dat het in 1702 op de
veiling-Bentes werd gekocht door zekere heer ‘Van Castricom’. Nadien (maar wanneer precies?)
verwierf Simon Emtinck het handschrift, in 1753 kocht Balthazar Huydecoper het op de
veiling-Emtinck (Lieftinck 1948: 16). Van welke van de drie laatsten Le Long het handschrift ter
inzage heeft gekregen, is niet duidelijk. Gegeven het verschijningsjaar van Le Long 1760 en
gezien Le Long 1762, waarin op p. 3-26 talrijke verzen worden aangehaald uit de Nieuwe
doctrinael van Jan de Weert uit een handschrift ‘wel eêr berust hebbende, in de bibliotheek van
wylen den heere scheepen Bentes te Amsterdam’ (p. [1]), ligt Huydecoper misschien het meest
voor de hand. Le Long woonde sinds 1744 overigens weer in Duitsland (De Bruin 1983: 81-84).
39 Het is opmerkelijk dat zoveel mensen in zo korte tijd - op zijn hoogst een halve eeuw - toegang
hadden tot het handschrift. De opmerking komt nog iets steviger te staan tegen de achtergrond
van het feit dat op f. 15v ook nog andere dan de door mij gesignaleerde handen voorkomen.
Sommige daarvan kunnen overigens best uit de vroege zestiende eeuw stammen. Voorts zijn
er nog twee bezittersaanduidingen uit de zestiende eeuw, de vroegste uit 1521.
40 Van Alkemade 1699: Bylagen betreffende de samen-sweeringe en uitspattende woede [enz.],
f. Jiii2r-Kkkkr. In het vervolg wordt steeds naar deze editie geciteerd.
41 Zoals de gekozen citaten al suggereren, gaat het in versie C net als in de voorbeeldtekst om
wisselend mannelijk en vrouwelijk rijm, met als uitzondering de strofen 3 (m m m m), 4 (v m v
m) en 30 (m m m m). Hierbij rijmen zowel de mannelijke als de vrouwelijke uitgangen, in de regel
volledig, bij uitzondering consonant (dit laatste bij de mannelijke rijmen in de strofen 5 lang / an,
19 middernacht / lach en 20 dach / dacht, en bij het vrouwelijke rijm in strofe 14 rijden / ontlyven).
Er is sprake van gemiddeld vier accenten per versregel.
42 Ett 1948: 106.
43 Hoffmann von Fallersleben 1856: 22.
44 Verkaik 1996: 32 herinnerde onlangs aan het bestaan ervan en liet de tekst in een bijlage van
zijn proefschrift afdrukken (p. 66-68).
45 Hoffmann von Fallersleben 1856: 22.
46 Brill 1879: 35.
47 Korte verwijzingen treft men aan bij Petit 1888-1910: dl. 1, nr. 845b en Ett 1948: 106 n. 3.
48 De nieuwe bewerking wordt hier en in het vervolg van dit artikel geciteerd naar Verkaik 1996:
66-68.
49 Alle strofen hebben gekruist rijm, wisselend mannelijk en vrouwelijk. Zowel de mannelijke als
vrouwelijke uitgangen rijmen volledig. Er is sprake van gemiddeld vier accenten per versregel.
50 Zie resp. Van Alkemade 1699: Bylagen betreffende de samen-sweeringe en uitspattende woede
[enz.], f. Kkkkr-[Kkkk2r] en Oudt Batavien 1606: 106-109.
51 Ik dank deze verwijzing aan dr. J.M. Koppenol (Amsterdam).
52 Voor een biografische schets, zie Haitsma Mulier, Van der Lem & Knevel 1990: nr. 153 en
Koppenol 1998: 118-119 (in noot 67 kondigt de auteur een artikel aan over Duym).
53 Verkaik 1996: 41 n. 91. Voor de datering, zie Ebels-Hoving 1985: 32. Commelin 1693: dl. 1, 87
bevat een ets waarop Gerard van Velzen in een met spijkers beslagen ton door de Leidse straten
wordt gerold (vgl. het Leidse stadswapen - twee gekruiste sleutels - op de borst van een van de
voltrekkers van de straf). Een afbeelding van dezelfde ets ook in Hugenholtz 1977: 49. Hugenholtz
1966: 102 wijst op het legendarische aspect van het verhaal.
54 Leiden had historisch gezien een nauwe band met Floris V: de graaf was er op 24 juni 1254
geboren (De Boer & Cordfunke 1995: 71). Orlers 1614: 240 veronderstelde reeds een verband
tussen de straf van Gerard van Velzen in Leiden en de geboorte van Floris V aldaar.
55 Orlers 1614: 240.
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Boekbeoordelingen
Alkmaar binnen de veste: straatnamen in historisch perspectief / Els
Ruijsendaal. - Amsterdam: uitgeverij Ruijs & Daal, 1998. - 224 p.: 24 cm
ISBN 90-75745-07-9 Prijs: ƒ 27,50
Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het makelaars- en taxateurskantoor
Van der Borden ontving mevrouw E. Ruijsendaal de uitnodiging straten die binnen
de veste van Alkmaar liggen, in een historisch kader te plaatsen en de namen mede
daaruit te verklaren. Ze aanvaardde de opdracht en het resultaat is een bijzonder
leuk boek met een inleiding van ruim 30 bladzijden en een alfabetische straatnamen
behandeling van 160 bladzijden. Noten, bibliografie en register completeren het
werk.
In de oudste bronnen (eerste helft 11de eeuw) staat Alkmaar als Almere en
Allecmere vermeld. De plaats kreeg in 1254 stadsrechten. De stad had een
strategische ligging en militaire waarde in de strijd tussen de graaf van Holland en
de eigenzinnige West-Friezen. Ze bezat bovendien een economische waarde als
marktplaats voor landbouw- en veeteeltproducten. De straatnamen getuigen hiervan.
In ‘Globale indeling van de straatnamen’ vinden we een heldere beschrijving van
verschillende typen naamgeving. Ik noem er enkele: Hoogstraat (naar ligging),
Langestraat (naar vorm), Nieuwegracht (naar opvallende eigenschap), Kerkstraat
(voerend naar een belangrijk gebouw), Keizerstraat (genoemd naar herberg),
Bakkerstraat (naar ambachten of beroepen), Vismarkt en Botermarkt (naar handel
in vis en agrarische producten).
De ‘Lijst van aanduidingen als tweede lid van de naam’ bevat de etymologie van
buurt tot weg. Soms citeert de auteur zonder nauwkeurige bronvermelding, zoals
bij dam. Het woord kan naast de betekenis ‘waterkering’ of ‘wal’ ook de betekenis
‘vijver, plas’ hebben. Deze betekenis speelt echter geen rol bij de straatnaamgeving
en roept bij de lezer slechts vragen op. Deze paragraaf is overigens een geslaagde
popularisering van de historische taalkunde.
Op de bladzijden 23-31 zijn 14 kaartjes van Alkmaars binnenstad in zwart-wit
afgedrukt. Het oudste kaartje stamt uit 1560, het jongste uit 1996. Hier mist de lezer
een introductie. Verder zijn de afbeeldingen zozeer verkleind dat de leesbaarheid
voor een groot deel verloren gaat, zoals bij afbeelding 8 (J.C. Philips, 1747) en
afbeelding 14 (Cito-plan 1996). Het is te betreuren dat er niet een grote uitklapbare
kaart in het boek zit of er los aan toegevoegd is, waarop alle behandelde straten,
steegjes, glippen en buurten goed leesbaar vermeld staan. Ook afbeelding 37 op
p. 97 voldoet niet aan die eis.
De ‘Gebruiksaanwijzing’ op p. 32 vermeldt de systematisch gebruikte bronnen
met jaartal en de betekenis van in de tekst gebruikte tekens. Hier wil ik twee
opmerkingen bij plaatsen. (1) Met de Overzichtslijst monumentale bebouwing
gemeente Alkmaar is een publicatie van het Bureau monumentenzorg en archeologie
gemeente Alkmaar bedoeld, zie ‘Geraadpleegde literatuur’. (2) Een woord dat in de
tekst in superscript vermeld staat, is een verwijzing naar een trefwoord in het tweede
deel van het boek, namelijk ‘De straatnamen van de historische binnenstad’. Op p.
10 stuit de lezer echter al voor het eerst op zo'n superscript. De gebruiksaanwijzing
had dus beter als ‘Lijst van afkortingen en gebruikte tekens’ aan de inleiding vooraf
kunnen gaan.
De aanduiding ‘Straatnamen in de historische binnenstad’ is misleidend, omdat
hieronder ook bolwerken, bruggen, molens, stegen enz. begrepen zijn. Bij de indeling
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van het materiaal is de auteur consequent. Ze behandelt de categorieën bouwwerken
als groep (‘Bolwerken’, ‘Bruggen en sluizen’, ‘Molens’, ‘Poorten’), straten, pleinen,
stegen en dergelijke staan door elkaar in alfabetische volgorde.
De behandeling van de straatnamen (in verruimde betekenis) is bijzonder
informatief. Onder de thans geldende naam staan de oudere naamgevingen in
chronologische volgorde vermeld. Hier blijkt bijvoorbeeld dat de Achterdam
oorspronkelijk Afterdam werd genoemd en na een periode van wisseling vanaf 1716
Agterdam heet en vanaf 1823 als Achterdam gespeld wordt. De commentaar is
historisch en bevat ook historisch-taalkundige informatie. Geregeld besluiten
anekdotische gegevens, die aan andere werken ontleend zijn, (in kleine
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letter) het artikel. Soms is er aanleiding voor een historisch-literair exposé. (Ten
onrechte is echter de tekst over Maria Tesselschade, die aan de Kennemerstraatweg
woonde, onder de Langestraat terechtgekomen. De afbeelding van het geboortehuis
van Truitje Toussaint (Mient 6) staat op p. 112, terwijl de behandeling pas op p. 131
volgt.) Zwart-wit illustraties, deels naar prentbriefkaarten, verluchten de tekst.
Een zaken- en persoonsregister besluit dit geslaagde boek, dat uitnodigt om eens
een wandeling door Alkmaars binnenstad te maken.
J.A. van Leuvensteijn

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; nr. 9)
ISBN 90-70389-56-8 Prijs: ƒ 19,75
De samenhang van de bundel Vervoegde voegwoorden is bijzonder geslaagd te
noemen. In zes bijdragen krijgt de lezer een goed beeld van het verschijnsel dat
voegwoorden in bepaalde dialecten een uitgang krijgen. Een Hollands voorbeeld:
‘de meide gaan uit azze ze zin hebbe’ (p. 9).
In het inleidend woord tot het symposium, ‘Weg van de standaardtaal’, breekt
Van Marle terecht een lans voor de niet-prestige varianten. Hierin wijst hij er onder
andere op dat deze natuurlijker zijn dan de standaardtalen, die immers op de scholen
onderwezen worden en in directe interactie met de schrijftaal staan. Het gehoor van
dialectologen zal hiermee hebben ingestemd.
Eric Hoekstra en Caroline Smits bieden in ‘Vervoegde voegwoorden in de
Nederlandse dialecten’ een beeld van de geografische spreiding. Deze voegwoorden
komen voor in het westen langs de kust en in het oosten vanaf Friesland en
Groningen tot in Limburg. Ze ontbreken in Utrecht, Noord-Brabant, delen van
Gelderland en in de Belgische provincies Antwerpen en Brabant.
In de behandeling van eerder onderzoek van de vervoegde voegwoorden komen
Eric Hoekstra en Caroline Smits tot de volgende aanvulling op Van Haeringens
beschouwing van het verschijnsel: ‘voegwoordcongruentie treedt alleen op wanneer
de agreementuitgang van het werkwoord in inversie in o.t.t. en o.v.t. identiek is’ (p.
28). Er zijn echter ook dialecten met voegwoordcongruentie waarin ‘in de o.v.t. niet
steeds een agreementuitgang op het werkwoord zit’ (p. 28; de kwaliteit van dit
Nederlands laat ik voor rekening van de auteurs.). Dat brengt m.i. met zich mee dat
de o.t.t. = o.v.t.-generalisatie een voldoende, maar niet een noodzakelijke eis is voor
het optreden van voegwoordvervoeging. De auteurs draaien voldoende en
noodzakelijk echter om. Een oplossing voor alle gevallen biedt deze overigens
grondige bijdrage niet.
Georges de Schutter behandelt de ‘Incorporatie-in-C in de Vlaamse en Brabantse
dialecten’. Hij plaatst de voegwoordcongruentie in een ruime context, waarbij hij
uitvoerig ingaat op de reduplicatie van het subject en de agglutinatie van objectclitics.
Hier tekent zich een duidelijk gradueel verschil tussen de Vlaamse en Brabantse
dialecten af: in de Vlaamse ‘kon C uitgroeien tot een vluchthaven voor “losse”
morfologische elementen’, terwijl in de Brabantse alleen ‘de gedeeltelijke incorporatie
van zwakke subjectspronomina’ (p. 47) voorkomt. De Schutter neemt dus een
samenhang tussen de drie verschijnselen aan. Naar mijn mening zou de
consequentie van dit onderzoek zijn dat de vervoegde voegwoorden niet op zichzelf

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

bestudeerd moeten worden, maar steeds als onderdeel van een onderzoek naar
incorporatieverschijnselen. Ook de herkomst van de uitgang zou hieruit verklaard
moeten worden.
Van de oostelijke groep dialecten krijgt het Fries in de bundel veel aandacht.
Studies over andere oostelijke dialecten treffen we jammergenoeg niet in de bundel
aan. Germen J. de Haan levert in ‘Voegwoordcongruentie in het Fries’ een sterke
argumentatie voor een nieuwe benadering: niet de overeenkomst tussen werkwoord
en voegwoord plaatst hij centraal, maar de relatie subject - voegwoord, naast de
relatie subject - werkwoord. De toevoegingen
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-sto, -ste en -st bij Friese voegwoorden vat hij op als het flectie-element -st + het
pronominaal subject do, de of ‘pro’.
In de bijdrage ‘Pro-drop, clitisering en voegwoordcongruentie in het Westgermaans’
schenkt Jarich Hoekstra aandacht aan tal van Friese dialecten, het West-Vlaams,
het Züritüütsch, het Beiers en nog enkele dialecten. Hij komt tot de voorzichtige
conclusie dat ‘een clitiseringsaanpak van pro-drop in het Westgermaans meer
perspectief biedt dan [...] de onduidelijke notie “rijke” flectie’ (p. 84).
Ton Goeman wijst op ‘De zeldzaamheid van Comp-agreement in taaltypologisch
en historisch opzicht’. Twee volstrekt verschillende thema's. Het eerste behandelt
hij kort, het tweede uitvoerig. Dit laatste voert tot het verrijkte inzicht dat
voegwoordcongruentie niet een jong verschijnsel is, maar reeds in
vroeg-middelnederlandse dialecten in de kustgebieden voorkwam. (In noot 12 wil
de auteur niet uitsluiten dat in ‘“Ende daer wort dat kint ghescuwet, dattet die priester
sijn biecht niet hooren en wilde” (het kind wordt nl. verdacht van pest)’ de vorm
dattet het objectsencliticum ‘het’ bevat. Mijns inziens is dat veruit de meest
waarschijnlijke interpretatie.)
De bundel besluit met een voortreffelijke ‘Historiografie van het onderzoek naar
voegwoordvervoeging [...]’, waarin Ton Goeman een beschouwing levert van de
studies over dit onderwerp in Nederland en (beknopter) in Duitsland in de periode
1821 - 1996. De bibliografie bevat een kleine 200 nummers (!). Zo kan de lezer
achteraf de andere artikelen in deze bundel een plaats in de discussie toewijzen.
Vervoegde voegwoorden is een veelzijdige en goed doordachte bundeling van
tot artikel omgewerkte voordrachten over een minor subject in de taalkunde. Voor
de lay-out, de keuze van het lettertype en de verdere vormgeving van de bundel
verdient Ineke Meijer alle lof, zoals mij bij navraag bleek. Ten onrechte wordt zij in
het boek niet bij name genoemd.
J.A. van Leuvensteijn

Das Buch der Visionen / Hadewijch. - Stuttgart-Bad Cannstatt:
Frommann-Holzboog, 1998. - 2 dln.: 212 + 294 p.; 24 cm. - (Mystik in
Geschichte und Gegenwart. Texte und Untersuchungen. Abteilung I
Christliche Mystik; 12-13) Teil I: Einleitung, Text und Uebersetzung /
von Gerald Hofmann.
Teil II: Kommentar / von Gerald Hofmann.
ISBN 3-7728-1863-3 Prijs: DM 48, Vlak voor dit millennium sluit, staan de Visioenen van Hadewijch weer volop in de
belangstelling. In 1996 verscheen bij Prometheus in de reeks Nederlandse Klassieken
een editie met commentaar (door Frank Willaert) en modern Nederlandse vertaling
(door Imme Dros) met als doelstelling deze mooie maar moeilijke teksten toegankelijk
te maken voor een breed publiek. Eén jaar voor het verschijnen van dit boek, in
1995, promoveerde Gerald Hofmann onder leiding van Ernst Hellgarth aan de
Ludwig-Maximilians-Universität in München op een editie met Duitse vertaling en
commentaar van Hadewijchs Buch der Visionen. De geredigeerde - maar niet
geupdate: bovenvermelde editie Willaert werd door Hofmann niet verwerkt - versie
van zijn proefschrift verschijnt nu als Band 12 in de prestigieuze reeks Mystik in
Geschichte und Gegenwart. De ontstaansgeschiedenis en het publicatiekanaal
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geven aan dat de doelstelling van dit boek een heel andere is dan die van de editie
Willaert: Hofmanns tweedelige boek is voer voor specialisten.
Deel 1 vat aan met een korte inleiding waarop ik straks terugkom en bevat
daarnaast de Middelnederlandse tekst van de Visioenen met een Duitse vertaling.
Wat de editie betreft heeft Hofmann bescheiden ambities. Hij laat de
standaarduitgave van Van Mierlo in zijn recht: voor de veertien Visioenen neemt hij
haar over, voor de Lijst der Volmaakten vult hij haar aan door het in 1963 door
Reypens gesignaleerde, en dus uit de aard der zaak door Van Mierlo niet verwerkte,
ms. R - dat (enkel) de Lijst bevat - diplomatisch uit te geven, waarbij hij de verschillen
met de editie Van Mierlo signaleert. Met zijn nieuwe Duitse vertaling - de vertaling
van Plassmann uit 1923 is niet meer in de handel verkrijgbaar - zegt Hofmann
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een hernieuwde belangstelling voor het werk van Hadewijch op te willen wekken
bij de Duitse literaire en theologische mediëvistiek die haar onderzoeksobject, aldus
Hofmann, teveel laat bepalen door in de middeleeuwse context onbestaande taalen staatsgrenzen.
Deel 2 bevat het commentaar bij de Visioenen en biedt, naast een overzichtelijk
gelede bibliografie, een driedelige index: één op Hadewijchs werken, één op
personen en één op zaken. Het pièce de résistance van Hofmanns boek is
overduidelijk het kritisch commentaar. Het beslaat ruim 240 pagina's en ambieert
niet minder dan in te gaan op alle aspecten van het werk. Zelf onderscheidt Hofmann
vier types van commentaar. ‘Filologisch commentaar’ levert hij bij syntactisch
onduidelijke of meerduidige passages en die zijn er in de Visioenen heel wat. Na
enig werk terzake van pionier Van Mierlo is geen van de Visioenen-editeurs
(Mommaers, Vekeman en Willaert) nog ingegaan op de complexe en vaak
anakoloetische syntaxis van de Visioenen. Hofmann legt alle variante zinsanalyses
en -vertalingen naast elkaar en attendeert de lezer zo op de talige densiteit van
Hadewijchs Visioenen. Zijn eigen opties terzake zijn zichtbaar in zijn vertaling die
in Deel 1 is opgenomen.
Hofmann biedt verder een uitgebreid ‘Hadewijchcommentaar’: woorden, zinnen
en gedachten uit de Visioenen worden verhelderd door ze te confronteren met
passages uit Hadewijchs hele literaire oeuvre. Gezien het onsystematische karakter
van Hadewijchs mystiek, blijft dit een zeer vruchtbare methode om vat te krijgen op
haar gedachtegoed. Het is een methode die ook door Van Mierlo en Mommaers in
hun editie van de Visioenen en door Spaapen in zijn studie over het vijfde Visioen
met succes werd toegepast. De afwezigheid van een expliciete systematisering is
volgens Hofmann een bewuste keuze van de mystica. Precies daardoor fungeert
het trachten te doorgronden van haar teksten voor het geïntendeerde publiek als
een mystiek leerproces. Hofmann noemt, in navolging van Wilhelm Breuer,
Hadewijchs oeuvre in deze zin ‘hermetisch’.
Onder de noemer ‘historisch commentaar’ vat Hofmann drie types commentaar.
Zich baserend op de verworvenheden van het Hadewijch-onderzoek terzake
signaleert hij de bekende bronnen: de bijbel - Hofmann vermeerdert de bijbelcitaten
die Columba Hart in het notenapparaat bij haar Engelse vertaling opnam met een
derde, al betreft het over het algemeen bijbelreminiscenties en geen citaten Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry en Richard van Saint-Victor. Met
Jo Reynaerts studie De beeldspraak van Hadewijch als vertrekpunt, verankert
Hofmann voorts zoveel mogelijk beelden en concepten uit de Visioenen in de
middeleeuwse literatuur, theologie, mystiek, antropologie, mystiek en ascese.
Hofmann wijst ook op verwantschap met apocriefe en Byzantijnse bronnen en met
de Joodse Merkaba-mystiek (bijv. de lege troon in Vis. 6, 13). In de beelden die zich
moeilijk laten traceren (bijv. het beeld van de trinitaire God als ‘abysse’ in Vis. 11,
2-9) ligt dan Hadewijchs originaliteit. De grootste contributie van het historisch
commentaar lijkt mij te liggen in de terminologische en mystieke parallellen die
Hofmann - voortbouwend op Reynaert en op De Gancks editie van Beatrijs van
Nazareths Van seven manieren van minnen - aangeeft tussen Hadewijchs Visioenen
enerzijds en teksten van en vitae over contemporaine vrouwen uit de regio anderzijds.
De parallellen in beelden en motieven zijn opvallend (de eucharistie, de heilige
Augustinus, de adelaarsymboliek, de hechte relaties tussen kringgenoten,...) en
Hadewijch wordt zo, mét haar eigenheid, meer dan ooit verankerd in de context van
de dertiende-eeuwse mulieres religiosae.
Uit het voorgaande is gebleken dat een belangrijk deel van Hofmanns commentaar
is gewijd aan het bieden van een status quaestionis. Inderdaad worden ‘alle Stellen,
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zu deren Erhellung und Interpretation sich in der Forschung Beiträge finden,
angezeigt oder mitgeteilt’ (p. 15). Daardoor functioneert dit dikke
commentaargedeelte als toegang tot de twintigste-eeuwse Hadewijchforschung en
vestigt het zich - mede door de uitvoerige index - als baken voor het onderzoek naar
de Visioenen in de eenentwintigste eeuw. Het enige wat afdoet aan deze status is
dat Hofmann de editie Willaert - die, ondanks beperkte opzet eigen aan de reeks,
enige nieuwe inzichten biedt, ik wijs bijv. op de verklaring van de term heimelike in
vers 3 van Visioen 1 - niet heeft kunnen verwerken.
De sterkte van het commentaar is meteen ook de zwakte. Anders dan de
commentaren van Mommaers, Vekeman en Willaert die hun lezers een coherente
- en dus selectieve - inhoudelijke analyse en duiding bieden van elk Visioen, kan
Hofmanns immense en dispa-
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rate commentaar niet als leidraad fungeren om de Visioenen te begrijpen. In zijn
korte slotbeschouwing bij het commentaar thematiseert Hofmann deze ‘zwakte’:
‘Indem das Kunstwerk in seiner Ganzheit die realistischen Möglichkeiten des
Zeilenkommentars als einer hermeneutischen Methode übersteigt, wird eben durch
die bewusste Erfahrung der eigenen Begrenztheit die tatsächliche Dimension des
Werks jenseits der Grenzen des punktuellen Erklärens und Analysierens spürbar
und sichtbar’ (p. 243). Ondanks deze schroomvolle houding, heeft ook Hofmann de
intellectuele inspanning geleverd om een eigen perspectief op het Visioenenboek
te ontwikkelen. De vluchtlijnen daarvan tekent hij uit in de Inleiding (Deel I, p. 21-41)
waaruit ik hier die elementen signaleer die mijns inziens een contributie betekenen
voor het onderzoek.
Hofmann gaat in op twee onderwerpen die de specialisten - getuige daarvan
Warnars recensie van de editie Willaert in TNTL 104 - blijven bezighouden: de
verhouding in de Visioenen tussen authenticiteit en topicaliteit en tussen autorisering
en didactiek. Beide vragen worden behandeld onder het kopje ‘intentie en visionaire
retoriek’. Ik kan de argumentatie van Hofmann hier niet in extenso weergeven. Als
focus op het probleem neemt hij de opvallende rol die het geïntendeerde publiek
speelt in de Visioenen van Hadewijch. Met name in de Visioenen 1, 5, 8, 10 en 13
wordt Hadewijch door de hemelbewoners die ze ontmoet aangeproken op de
‘heilsvermittelnde Funktion’ (Hofmann p. 27) die ze heeft voor de ‘dode sondere’
(Vis. 10, r. 47, de term refereert naar hen die een mystieke roeping hebben maar
nog ver van God verwijderd zijn). De andere rode draad die door het Visioenenboek
loopt, nl. Hadewijchs (moeizame) integratie van Gods wil waardoor zij ‘met God
haat en met Hem bemint’, is met de eerste verweven: slechts wanneer die integratie
is voltooid, is zij godgelijk en kan zij een weg voor anderen worden. De boodschap
van het Visioenenboek aan de geadresseerde vriendin - en mét haar ook aan de
overige kringgenoten die toegang tot het Visioenenboek hebben gehad - is duidelijk:
voor haar persoonlijke verlossing moet/kan zij de door God gesanctioneerde weg
van Hadewijch volgen.
Een relatief groot deel van de korte inleiding besteedt Hofmann aan een bespreking
van het - inhoudelijk en structureel van de overige Visioenen afwijkende - veertiende
Visioen. Sinds Van Mierlo wordt het als een ‘aanvulling’ (zie bijv. Willaert 1996, p.
207) beschouwd op het dertiende Visioen, dat zo met zijn beschrijving van de
opname van Hadewijch in de ‘nieuwe hemel [der serafijnen]’ en van haar
sanctionering als ‘moeder der minnen’ het hoogste punt van het Visioenenboek
blijft. In een mijns inziens nodeloos polemisch betoog - Hofmann lijkt me lijnen die
al door eerdere onderzoekers, en het duidelijkst door Kurt Ruh in deel 2 van zijn
Geschichte der abendländische Mystik, zijn uitgezet, tot hun uiterste consequentie
door te trekken - stelt Hofmann dat de ‘nieuwe troon’ van Visioen 14 (r.7) een nog
hogere plek is dan de ‘nieuwe hemel’ van Visioen 13 (r. 13) en geen andere metafoor
ervoor. Refererend aan verschillende visioenen waarvan sommige in het
Visioenenboek zijn opgenomen en andere niet, vertelt Hadewijch de
geadresseerde(n) in Visioen 14 dat het volle mystieke leven zich niet afspeelt op
de hemelse Bühne die de achtergrond vormde van de Visioenen 1 tot en met 13,
maar op aarde. Daar, op aarde, vallen voor Hadewijch ‘lijden’ en ‘leiden’ samen:
‘lijden’ als ontbreken van het gelukzalige gebruken dat zij in Visioen 13 in zijn meest
intense vorm heeft geproefd, en ‘leiden’ als het leiden van de nog onvolwassen
minnaressen van God. Visioen 14 is dan een mystagogisch slotakkoord waarin
Hadewijch haar vriendin(nen) de illusie ontneemt dat de gelukzalige eenheidservaring
het hoogste mystieke goed is, en haar tegelijkertijd bevestigt dat zij, Hadewijch, er
altijd voor haar zal zijn als spirituele gids.
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Net zo zal de editie Hofmann zich - in de eerste plaats door de status quaestionis,
maar daarnaast ook door de vele voorzetten voor verdere studie die ze biedt vestigen als onmisbaar referentiewerk voor elkeen die onderzoek verricht, niet alleen
naar de Visioenen, maar ook naar Hadewijchs overige werken en naar de
dertiende-eeuwse vrouwenmystiek. Op het vlak van de mystiek leverde de
germanistiek de medioneerlandistiek al eerder mooie diensten (ik denk bijv. aan
Kurt Ruh en Peter Dinzelbacher). Hofmann doet het weer.
Veerle Fraeters
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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. (548 p., [100] p. pl.).: ill.; 30 cm Oorspr. verschenen (in 3 dl.) als proefschrift Universiteit Utrecht, 1995.
ISBN 90-6831-943-4 (dl. 1); ISBN 90-6831-934-5 (dl. 2) Prijs: BEF 2950
De Spiegel historiael is met zijn ongeveer 184.000 verzen de langste berijmde
Middelnederlandse tekst. Deze wereldkroniek werd geschreven door drie auteurs,
twee uit Vlaanderen en een uit Brabant, voor verschillende opdrachtgevers. Jacob
van Maerlant schreef van circa 1283 tot omstreeks 1288 aan de bewerking van
Vincent van Beauvais' Speculum Historiale. Hij verdeelde zijn werk, dat hij opdroeg
aan graaf Floris V van Holland, in vier Partieën. Maerlant voltooide dit project niet;
hij sloeg de Tweede Partie over en stopte na het derde boek van de Vierde Partie.
De Vlaming Philip Utenbroeke dichtte rond 1300 de nog ontbrekende Tweede Partie.
De Brabantse priester Lodewijc van Velthem voltooide op verzoek van Maria van
Berlaar in 1315 de Vierde Partie en voegde in 1316 op eigen initiatief nog een Vijfde
Partie toe, die hij opdroeg aan Gerard van Voorne.
In de handelseditie van zijn dissertatie stelt Jos Biemans niet de tekst maar de
handschriftelijke overlevering van de Spiegel historiael centraal. Onderzoek waarbij
handschriften een belangrijke rol spelen dient uiteraard te beginnen bij de
manuscripten zelf. Toch is het nu pas voor het eerst dat er een zo volledig mogelijk
overzicht van de handschriftelijke overlevering van de Spiegel historiael wordt
gegeven. Het corpus bestaat uit 9 (vrijwel) complete codices en 252 fragmenten,
veelal snippers, die na vakkundige analyse worden ondergebracht in 55
handschriften. Er moeten dus minstens 64 manuscripten met de Spiegel historiael
geweest zijn. Toch is de tekst niet volledig bewaard gebleven.
Het eerste deel van het boek heeft de vorm van een onderzoeksverslag dat stap
voor stap weergeeft wat de gevolgde methode is en tot welke deelresultaten dat
telkens leidt. Deze benadering is bijzonder waardevol, zeker voor diegenen die nog
niet veel ervaring hebben met handschriftenonderzoek, en het bevordert bovendien
de controleerbaarheid van het betoog. Deze opzet heeft als keerzijde dat het verhaal
vrij langzaam op gang komt en, zoals Biemans zelf al opmerkt, dat het niet altijd
vlot leesbaar is. Door het herhaaldelijk opmaken van een tussenbalans worden
conclusies soms erg vaak herhaald. Hoewel de eigenlijke ‘resultaten’ van het
onderzoek pas ter sprake komen in de laatste hoofdstukken, wordt in de daaraan
voorafgaande gedeelten ook ongelofelijk veel waardevolle informatie gegeven.
In het tweede hoofdstuk behandelt Biemans de gevolgde werkwijzen met de
bijbehorende moeilijkheden om de handschriften en fragmenten te inventariseren.
Biemans blijkt hier een begaafd ‘detective’ die zijn speurwerk uiterst nauwgezet
verricht met een grote alertheid en bekwaamheid in het vinden en herkennen van
Spiegel historiael-fragmenten. Biemans ontdekte bijvoorbeeld Maerlantfragmenten
die schuilgingen onder misleidende noemers en die daardoor onbekend waren bij
neerlandici. Aan de hand van deze ‘nieuwe’ fragmenten kunnen enige tekstlacunes
in de Spiegel historiael worden opgevuld. Verloren gewaande fragmenten uit
Straatsburg werden door Biemans in Gent gevonden, aan de rechtmatige eigenaar
geretourneerd, en raakten daar vervolgens bijna weer zoek omdat ze zonder
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signatuur in een bureaula waren verdwenen. Met fragmenten wordt nogal eens
onzorgvuldig omgesprongen.
Het derde hoofdstuk stelt de fragmenten centraal. Identificatie van fragmenten
was vaak mogelijk aan de hand van zwart-wit foto's of microfilms. Een fragment dat
in 1914 in de bibliotheek van Leuven verbrandde, bleek bewaard als nog goed
reproduceerbare opname (het fragment is vastgezet met punaises!) op een
glasnegatief. Biemans onderscheidt pure Spiegel historiael-handschriften en
verzamelhandschriften waarin ook andere teksten overgeleverd zijn. Deze
verzamelhandschriften bevatten wel kapittelopschriften maar niet de gangbare
kapittelnummers. Aan de hand van dergelijke kennis kan vaak van kleine fragmenten
nog gereconstrueerd worden tot wat voor soort handschrift ze behoord hebben.
Hoofdstuk vier is gewijd aan de verzamelhandschriften. Soms zijn excerpten uit
de Spiegel

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

77

historiael opgenomen in codices met Maerlants Rijmbijbel of in combinatie met
teksten als de Lekenspiegel van Boendale. Florilegia gelden als een aparte categorie
verzamelhandschriften. De librarius van Rooklooster selecteerde bijvoorbeeld
uitspraken van klassieke auteurs en enkele kerkvaders uit de Spiegel historiael.
Het gebruik van de handschriften komt ter sprake in hoofdstuk 5. Biemans levert
hier een belangrijke bijdrage aan de discussie over voorleeshandschriften door
aannemelijk te maken dat Maerlant waarschijnlijk bewust doelde op divers gebruik.
Maerlants tekst bevat toespelingen op zowel het zelf lezen als het voorlezen van
zijn werk; het een sluit het ander niet uit. Door de buitengewone lengte van de tekst
zal het voorlezen van de integrale Spiegel historiael of zelfs van een Partie niet vaak
gebeurd zijn. Waarschijnlijk werden wel afgeronde onderdelen zoals een reeks
kapittels over een bepaalde persoon of een bepaald onderwerp voorgelezen.
Daarnaast had Maerlants wereldgeschiedenis een duidelijke functie als naslagwerk.
De datering en lokalisering van de handschriften worden behandeld in het zesde
hoofdstuk. Hier wordt helder en overtuigend uiteengezet waarom een interdisciplinaire
werkwijze onontbeerlijk is om een handschrift goed te kunnen plaatsen. Slechts 2
manuscripten bevatten een datering, en dat zijn dan nog ‘groeihandschriften’ waaraan
lang is gewerkt. De datering kan meestal bij benadering bepaald worden door een
combinatie van paleografische kenmerken (textualis of hybrida, lettervormen die
‘oude’ trekken vertonen), codicologische aspecten (watermerken of gebruik van
katernsignaturen), en kunsthistorische elementen (grotesken, penwerk, gedecoreerde
initialen en verluchting). Geen enkel handschrift vermeldt expliciet de plaats van
vervaardiging. Aan de hand van dialectkenmerken, vooral de ‘verstoorde rijmen’,
kan het materiaal globaal gelokaliseerd worden. De schilderstijl van de eventuele
verluchting is ook belangrijk voor de lokalisering, zoals Biemans illustreert aan de
hand van het enige daadwerkelijk verluchte handschrift van de Spiegel historiael
(Hs. 1).
De kunstgeschiedenis heeft echter meer te bieden dan stijlonderzoek, en dat mis
ik hier. Juist bij dit handschrift geven de iconografie (met een prominente rol voor
de Vlaamse graven) en in het bijzonder de heraldiek binnen de miniaturen (Roeland
die het wapen van het geslacht Gavere voert) bijzonder waardevolle informatie voor
de lokalisering in Gent. Het belang van iconografie blijkt ook in de catalogus bij de
omschrijving die Biemans overneemt van De Vreese. Deze omschrijft een voorstelling
in een initiaal (Hs. 57) als een wezen dat half mens en half dier is ‘en een karaf met
wat wijn er in, in zijn rechterhand uitsteekt naar een drolerie die likkebaardt’. Biemans
oppert dat het een wildeman is omdat wildemannen veel van wijn houden. Het
wezen heeft echter niets gemeen met de iconografie van een wildeman. Er is ook
helemaal geen karaf met wijn afgebeeld; het is een glazen (want doorzichtig)
voorwerp dat door de bolle bodem geduid moet worden als een kolf. Deze voorstelling
is een variant van de artsen-iconografie: het hybride wezen is een piskijker met een
urinaal en het is allerminst waarschijnlijk dat de zijn tong uitstekende draak hiervoor
likkebaardt!
In het zevende hoofdstuk gaat Biemans in op de productie en receptie. Er zijn
geen dertiende-eeuwse Spiegel historiael-handschriften overgeleverd. De drie
oudste kopieën (ca.1300) komen uit Vlaanderen. Meer dan de helft van de
handschriften werd daar vervaardigd, met name in eerste kwart van de veertiende
eeuw. Biemans brengt deze omvangrijke handschriftproductie in verband met de
nawerking van Guldensporenslag van 1302. Maerlants aandeel is vergeleken met
dat van Utenbroeke en Velthem het best bewaard gebleven. Verrassend is dat
Velthems tekst (hoewel zelf Brabander) op één handschrift na, dat een apograaf
van Velthems kladtekst zou kunnen zijn, in Vlaamse afschriften is overgeleverd. De
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Spiegel historiael-handschriften komen vooral uit Vlaanderen, maar de
verzamelcodices stammen overwegend uit Brabant. Na 1350 neemt de productie
van handschriften in Vlaanderen en Brabant sterk af, maar komt dan pas op gang
in Holland. Een deel van de grootschalige Vlaamse productie kan bestemd geweest
zijn voor de export naar andere gewesten.
Biemans stelt dat een set handschriften van de Spiegel historiael alleen al door
de omvang van het werk bijzonder kostbaar geweest moet zijn. Als bezitters zijn
vooral kapitaalkrachtige burgers bekend. Slechts het voor een adellijke opdrachtgever
vervaardigde Haagse handschrift (Hs. 1) is daadwerkelijk van miniaturen voorzien.
Dit suggereert dat er weinig geïllustreerde Spiegel historiael handschriften bestonden;
verluchte manuscripten worden
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immers geacht beter bewaard te blijven dan ongeïllustreerde boeken. Biemans
concludeert dat het bezitters primair om de inhoud en minder om de opsmuk ging,
maar er lijken mij ook andere verklaringen mogelijk. Als een ongeïllustreerde kopie
van de Spiegel historiael al zo kostbaar was, moet een verlucht exemplaar helemaal
onbetaalbaar geweest zijn. De meeste stedelijke opdrachtgevers hadden daar
waarschijnlijk het geld niet voor. Bovendien speelt er nog de vraag: in hoeverre
waren de handschriften waarvan alleen fragmenten resteren oorspronkelijk verlucht?
Biemans signaleert dat de kopiist van een fragmentarisch overgeleverde Spiegel
historiael (Hs. 40) ook een volledig bewaarde Rijmbijbel kopieerde (Den Haag, KB,
76 E 16). De formaten van beide handschriften en de indeling in drie kolommen
komen onderling overeen. Daarmee is het verhaal voor Biemans afgedaan. Deze
Rijmbijbel is echter op de openingsfolia van het Oude- en het Nieuwe Testament
voorzien van illustratie, dus is het niet ondenkbaar dat het verwante Spiegel
historiael-handschrift in zijn oorspronkelijke vorm ook (bescheiden) verluchting
bevatte. De aanwezigheid van illustratie in een codex bood geen garantie om
versnijden te voorkomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Florimont-fragment te Den
Bosch.
Het tweede deel van het boek bevat een gedetailleerde catalogus op de
handschriften en fragmenten. De codex wordt in zijn geheel behandeld, wat
lovenswaardig is, zodat ook eventuele fragmenten met andere teksten opgenomen
zijn. In deze band zijn ook de registers, bibliografie en het platendeel ondergebracht.
De kwaliteit van de illustraties is bijzonder goed. Voor zover mogelijk is van alle
beschreven handschriften een afbeelding op ware grootte opgenomen en ook dat
is prijzenswaardig. De afbeeldingen in de lopende tekst zijn zeer functioneel, alleen
de tekeningen van penwerk-specimina zijn helaas weinig verhelderend. Ze zijn zo
slordig getekend dat de structuur van het penwerk vaak niet meer klopt en dat het
kleurcontrast van het origineel wegvalt. Biemans had er beter aan gedaan naar de
foto's met dezelfde voorbeelden in het platendeel te verwijzen.
Voor het eerst wordt de handschriftelijke overlevering van een Middelnederlands
werk zo volledig in kaart gebracht en zo grondig onderzocht. Het gedegen onderzoek
getuigt van geduldig speurwerk, een goed geheugen, een scherp oog voor belangrijke
details en een brede visie. Regelmatig betrekt Biemans andere Middelnederlandse
werken bij zijn beschouwingen. Het boek is educatief goed bruikbaar als voorbeeld
voor codicologisch onderzoek van een teksttraditie, en illustreert eens te meer hoe
belangrijk handschriftenkunde is voor iedereen die zich, direct of indirect, met
manuscripten bezighoudt.
Martine Meuwese

Boeken in de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw / Marika
Keblusek. - [Haarlem]: Historische Vereniging Holland; Hilversum:
Verloren, 1997. - 382 p.: ill.; 24 cm. - (Hollandse studiën, ISSN 0929-9718;
33)
- Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
ISBN 90-70403-38-2 Prijs: ƒ 67,50
De Historische Vereniging Holland heeft er goed aan gedaan het prachtige
proefschrift van Marika Keblusek getiteld Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur
in de Gouden Eeuw als deel 33 in haar reeks ‘Hollandse Studiën’ uit te geven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

In dit boek beantwoordt Keblusek de vraag in hoeverre het specifieke karakter
van Den Haag van invloed was op de productie, distributie en consumptie van
drukwerk. Door enerzijds te lacuneus bronnenmateriaal (geen bedrijfsarchieven
voor onderzoek naar de boekproductie, geen boedelinventarissen voor een analyse
van het particulier boekenbezit) en anderzijds een onoverzichtelijke hoeveelheid
aan mogelijk interessante bronnen moest het onderzoek voor de beantwoording
van die vraag overigens wel worden ingeperkt. Daardoor bestaat de studie - behalve
uit enkele inleidende hoofdstukken - uit een aantal casussen.
Als onderzoekster heeft Keblusek nadrukkelijk gekozen voor de ‘nieuwe
boekgeschiedenis’, waarbij boekproductie, distributie (handel in boeken) en
consumptie (het kopen, verzamelen en lezen van boeken) in samenhang worden
bestudeerd. Keblusek definieert boekcultuur in de inleiding van haar studie als ‘het
boek als communicatie binnen een
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bepaalde groep of gemeenschap’ (p. 13). Pas in het ‘Tot Besluit’ werkt zij haar
opvattingen hierover verder uit. Stedelijke boekcultuur is volgens haar namelijk de
optelsom - niet de algemene deler - (cursivering door mij) van de verschillende
manieren waarop burgers in die stad het boek als middel van communicatie
gebruikten (p. 308). Daarmee wordt ook de keuze van Keblusek voor de presentatie
van enkele casussen verklaard en verantwoord. De lezer moet dus geen theoretische
modellen en uitgebreide kwantitatieve analyses als methode voor het zoeken naar
‘gemiddelden’ verwachten. De (boekhistorische) discussie over het begrip boekcultuur
wordt niet echt gevoerd (vgl. daarentegen bijvoorbeeld de studie van Han Brouwer
Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849,
over boekcultuur in Zwolle in de negentiende eeuw). De auteur definieert weliswaar
innerlijke leescultuur (het hoe en waarom van het lezen) en uiterlijke leescultuur
(het wat, waar en wanneer van het lezen) (p. 157), maar getuigenissen hierover zijn
zeldzaam. Bovendien speelt voor haar het klassieke probleem van het nauwelijks
overgeleverde gebruiksdrukwerk. Uit de analyse van honderd boedelinventarissen
bleken in veertig ook boeken geregistreerd, echter voor het merendeel betrof het
hier minder dan tien boeken, voornamelijk een bijbel en enkele psalmboekjes.
Daardoor kiest zij voor de rol van het boek binnen verschillende groepen die samen
onderdeel uitmaakten van de Haagse samenleving.
Allereerst beschrijft Keblusek in drie hoofdstukken de opkomst, ontwikkeling en
organisatie van het boekbedrijf in Den Haag in de zestiende en eerste helft
zeventiende eeuw. De bestuurlijke tweedeling - het ‘dorp’ Den Haag, waar zich pas
in 1517 een drukker vestigde, en het Hof van Holland en de rekenkamer, met eigen
jurisdictie - was ook bepalend voor de ontwikkeling van het boekbedrijf in Den Haag.
Op het Binnenhof was de Grote Zaal (de tegenwoordige Ridderzaal) het
handelscentrum: van vrije marktplaats groeide dit in het begin van de zeventiende
eeuw uit tot een georganiseerde winkelgalerij. De boekverkopers die zich hier
vestigden richtten zich vooral op de verkoop van het wat duurdere wetenschappelijke
en juridische boek. De Zaal werd onder leiding van Louis Elzevier en zijn opvolgers
een belangrijke plaats voor boekenveilingen in Holland. Aan de hand van het dagboek
van de Haagse schoolmeester David Beck beschrijft Keblusek hoe Den Haag begin
zeventiende eeuw door de aanwezigheid van de regeringscolleges was veranderd
in een echte hofstad, waar ‘gezanten, ambassadeurs, klerken en leden van
bestuurlijke colleges zich over het Binnenhof spoedden’. Toen Prins Frederik Hendrik
zijn intrek nam in het stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof ontstond een bloeiende
hofcultuur.
Opvallend is de uitkomst van de analyse van het Haagse drukwerk uit die tijd.
Ondanks het kapitaalkrachtige publiek werden slechts weinig luxe boeken
geproduceerd; de productie van opiniërend en informerend nieuws was verreweg
het belangrijkste: pamfletten, semiofficiële overheidsuitgaven en
gelegenheidsdrukwerk. Het betrof vooral actueel politiek drukwerk voor niet alleen
de lokale markt, maar veeleer een nationaal afzetgebied. De boekenhandel was
vooral in de kramen op het Binnenhof en op de Zaal levendig: het duurdere,
wetenschappelijke, antiquarische boek werd daar verkocht. In de hoofdstukken over
boekenbezit/leescultuur, hofcultuur, literair leven, nieuws- en boekendiplomatie en
Engelse royalisten in Den Haag beschrijft Keblusek aspecten die samen de optelsom
van de Haagse zeventiende-eeuwse boekcultuur vormen. Het politieke karakter van
Den Haag was zeer van invloed op het boekbedrijf. Niet alleen voor, maar juist ook
door de aanwezigheid van het specifieke Haagse publiek van politici en juristen.
Volksboeken en almanakken werden nauwelijks in Den Haag geproduceerd. Terwijl
de hofcultuur bloeide, de paleizen fraai werden ingericht en tal van schilders
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kunstopdrachten kregen, was de stadhouderlijke bibliotheek vooral een
gebruiksbibliotheek voor het Hof. Na analyse van de stadhouderlijke collectie kon
worden geconcludeerd dat Frederik Hendrik vooral geïnteresseerd leek te zijn in
historische en (Franse) literaire werken, waaronder veel toneelstukken.
Het literaire leven in Den Haag werd bepaald door toevallige factoren. De
teloorgang van de oude Rederijkerskamer ‘De Corenbloem’ en de opkomst van een
dichterskring ‘Ionghe Batavieren’, waarin de drukker-dichter Isaac van Burchhoorn,
de schilder-dichter Adriaen van de Venne, de toneelschrijver Pieter Nootmans een
hoofdrol speelden in de periode 1629-1636. Daarnaast bepaalden ambtenaren die
tevens dichterlijke kwaliteiten hadden (Jacob Cats, Constantijn Huygens, Dirck
Graswinckel, Willem van de Velde, Jacob
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Westerbaen en Cornelis Boey) het literaire leven in de hofstad. Zij waren niet naar
Den Haag gekomen vanwege het literaire klimaat, maar om professionele redenen.
Daaruit blijkt duidelijk dat het de min of meer toevallige aanwezigheid van verwante
geesten was die het letterkundig leven van Den Haag bepaalde.
Buitengewoon boeiend is het hoofstuk ‘Makelaars in nieuws en boeken’, waarin
wordt beschreven hoe diplomaat, nieuwsagent en geschiedschrijver Lieuwe van
Aitzema (1600-1669) zijn activiteiten in Den Haag organiseerde en kon organiseren:
de hofstad bood voldoende gelegenheid op (al dan niet illegale wijze) nieuws te
vergaren, alsmede boeken te kopen op de vele veilingen en bij gerenommeerde
boekhandelaren voor zijn broodheer - hertog August van Wolfenbüttel. Actueel
drukwerk kocht hij vooral bij Jan Veely, boeken ook bij Anthony Tongerloo. In het
archief van de Herzog August Bibliothek en in het Niedersächsiches Staatsarchiv
te Wolfenbüttel wist Keblusek brieven, boekenlijsten en veilingcatalogi terug te
vinden, waaruit de rol en de werkwijze van de boekenagent kon worden
gereconstrueerd. Aitzema komt als nieuwsagent vooral tot leven in de bijna 400
brieven, waarin het politieke nieuws centraal stond en de bibliofiele nieuwtjes veelal
in een postscriptum of in een bijlage stonden. Duidelijk blijkt ook de actieve rol die
Herzog August zelf bij de collectionering heeft gespeeld. De door Aitzema voor hem
gekochte boeken werden in kisten naar Hamburg verscheept.
Het uitbreken van de Engelse burgeroorlog en de terechtstelling van koning Karel
I in 1649 bracht gevluchte Engelse royalisten naar de Republiek. Het Haagse Hof
van Mary Stuart, de Princesse Royale, dochter van Karel I en vrouw van Willem II
werd ontmoetingsplaats voor de Engelse vluchtelingen. Op advies van de Engelse
predikant Thomas Browne vestigde diens broer Samuel Browne zich als
boekhandelaar in Den Haag. Hij gaf royalistische vlugschriften uit in verschillende
talen en ook een meer objectief nieuwsbulletin, Le Mercure Angloise. Bovendien
gaf hij werken van royalistische auteurs in ballingschap uit.
Keblusek heeft een gedegen en zeer goed gedocumenteerde studie geschreven.
Het boek is goed geschreven, hoewel soms wat veel van detail naar detail. De
passages uit het dagboek van schoolmeester Beck geven een voortreffelijke
sfeertekening van Den Haag in de zeventiende eeuw. De vraag op pagina 309, noot
2 of de boekcultuur van de hofstad verschilde van die in andere Hollandse steden,
heeft Keblusek in feite met haar boek zelf overtuigend beantwoord: het politieke
karakter van de stad heeft nadrukkelijk de Haagse boekcultuur in de zeventiende
eeuw bepaald. Geen twijfel over mogelijk dat Den Haag op dat punt uniek was in
de Republiek. Dat betreft zeker ook de mogelijkheden voor de selectie en keuze
van bronnenmateriaal. Mede daardoor kon een dergelijke studie geschreven worden.
Het is duidelijk dat de auteur de kansen heeft gegrepen en een enorme hoeveelheid
werk voor deze studie heeft verzet. De bewerking van de bronnen en de verwerking
van de gegevens tot dit boek dwingen respect af.
Els F.M. Peters

The pure language of the heart: sentimentalism in the Netherlands
1775-1800 / Annemieke Meijer. - Amsterdam [etc.]: Rodopi, 1998. - 197
p.; 22 cm. - (Textxet, ISSN 0927-5754; 14) - Eerder verschenen als
proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, 1995.
ISBN 90-420-0370-7 Prijs: ƒ 65, -
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We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan zover. Met The
pure language of the heart is - zoals de flaptekst zelfbewust vermeldt - de eerste
moderne monografie over het sentimentalisme in Nederland verschenen. Meteen
al in de introductie slaagt auteur Annemieke Meijer erin de lezer mee te nemen in
haar fascinatie voor het sentimentele: met enkele goedgekozen citaten laat ze zien
dat de stroming van het sentimentalisme in de Nederlandse literaire kritiek ongekend
heftige reacties heeft opgeroepen. Haar verwondering over deze extreem negatieve
oordelen zal voor de rest van het boek de centrale leidraad vormen. Meijer is open
over haar uitgangspunten en helder in haar keuzes. Haar subtiele, bij tijd en wijle
licht ironische stijl, verraadt een vorming als angliciste en maakt The pure language
of the heart tot prettige lectuur.
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In hoofdstuk 1 wordt het sentimentalisme door middel van een begripshistorische
analyse van de sleutelwoorden geïntroduceerd: het Engelse ‘sentimental’, het Duitse
‘empfindsam’ en het Nederlandse ‘sentimenteel’. Vervolgens beschrijft Meijer de
belangrijkste karakteristieken van het sentimentele. Overeenkomstig de op dit
moment gangbare interpretatie stelt ze dat ‘the Sentimental’ gekenmerkt wordt door
een inhoudelijke verwevenheid van het emotionele met het morele én het rationele.
Daarnaast onderscheidt het sentimentalisme zich als een literaire stijl die een expliciet
beroep doet op de gevoelens van de lezers en daarvoor speciale verteltechnieken
gebruikt. Appendix A biedt de lezer verder inzicht in het door Meijer uitgevoerde
woordenboeken-onderzoek naar de opkomst van het Nederlandse woord
sentimenteel. Dit woord duikt pas in 1824 in een woordenboek op, nadat het in 1776
voor het eerst door de Nederlandse Sterne-vertaler Brunius was gebruikt.
Meijer heeft een scherp oog voor de verschuivende connotaties van ‘sentiment’
en ‘sentimenteel’. Maar ze toont een wat eenzijdige fixatie op deze (uit het Engels
overgenomen) woorden. Ze besteedt weinig aandacht aan het voorhanden zijnde
Nederlandse vocabulair: analyses van de verschuivende betekenissen van het
Nederlandse ‘gevoelen’ en ‘aandoenlijk’ lijken voor een onderzoek naar het
Nederlandse sentimentalisme evenzeer op hun plaats maar ontbreken in dit boek.
Hoofdstuk 2 geeft op basis van secundair literatuuronderzoek een overzicht van
(de debatten over) het sentimentalisme in het Engeland en Duitsland van de
achttiende eeuw. Meijer steunt voor Engeland wel erg zwaar op de studie van
Tomkins (1932) en voor Duitsland op Sauder (1974-1980) en Doktor (1975). Niet
de meest recente literatuur. In de literatuurlijst miste ik onder andere de belangrijke
1
studies van Armstrong en Pikulik. Maar feitelijk functioneert dit hoofdstuk ook slechts
als inleiding voor waar het in dit boek uiteindelijk om draait: het debat over het
sentimentalisme in Nederland. Als op p. 64 in het derde hoofdstuk eindelijk een
begin wordt gemaakt met dit onderwerp, zijn we bijna halverwege de lopende tekst
van het boek.
In de Nederlandse discussie over het sentimentalisme kent Meijer een zeer
belangrijke plaats toe aan de polemiek die Feith en Perponcher in de jaren 1786-1789
met elkaar over het sentimentele voerden. Het is - zo stelt zij - de enige substantiële
polemiek die in het Nederlands over het sentimentalisme is gevoerd en ze verwondert
zich erover dat deze zo weinig (en bovendien bevooroordeelde) aandacht heeft
gekregen van de literatuurhistorici. Doelstelling van haar derde hoofdstuk is daarom
de eerste gedegen analyse te geven van dit debat. Meijer begint met een 28 pagina's
lange beschrijving ervan, die naar haar mening zo uitgebreid moet zijn omdat zij
anders geen recht kan doen aan alle zijpaden, inconsistenties, omtrekkende
bewegingen, wederzijdse irritaties en misverstanden die de betekenis van de
polemiek mede bepalen (p.71). Dat het hier feitelijk om een schijndebat gaat, heeft
de lezer al snel in de gaten - al wacht Meijer tot het volgende hoofdstuk met dat
openlijk te constateren (p.103).
In haar analyse signaleert Meijer naast een aantal overeenkomsten ook twee
verschillen tussen Feith en Perponcher. Ten eerste stelt zij dat Feith het niet eens
is met Perponchers stelling dat de verfijning van het gevoel te vér kan worden
gedreven (p.100). Toch heeft Meijer eerder (op p.85) beweerd dat Feith de
mogelijkheid van een overdreven gevoeligheid wel degelijk erkent, al benadrukt hij
het uitzonderingskarakter daarvan. Het meningsverschil is dus niet zo groot als het
wordt gepresenteerd. Het tweede punt betreft volgens Meijer de mate waarin beide
auteurs oog hebben voor het maatschappelijk belang. Meijer typeert Feith als gericht
op het individuele heil en Perponcher als de sociale denker (p. 102). Maar ook hier
blijkt het meer om een gradueel dan om een soortelijk verschil te gaan: Feith heeft
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ook met zijn sentimentele werk wel degelijk het grotere heil van de samenleving op
het oog gehad, getuige opnieuw eerdere opmerkingen van Meijer (p.87 en p.100).
Naar mijn idee laat Meijer zich hier in haar conclusie te veel leiden door
schijntegenstellingen die door anderen gecreëerd zijn. Dat zij in Appendix B (waar
ze een overzicht geeft van het sentimentele jargon dat Feith en Perponcher in deze
polemiek hanteerden) eerst constateert dat het sleutelwoord ‘gezellig’ (sociabel of
sociaal) bij Perponcher wél en bij Feith niét voorkomt (p.167), terwijl bovenaan op
de volgende bladzijde blijkt dat Feith het wel degelijk gebruikt, lijkt in dit kader bijna
geen toeval meer. Op deze punten spreekt Meijer zichzelf net iets te vaak tegen
om te overtuigen.
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Iets soortgelijks ervoer ik bij hoofdstuk 4. Hierin worden eerst de Nederlandse
productie van sentimentele lectuur en vervolgens de contemporaine reacties op
deze en (vertaalde) buitenlandse sentimentele werken besproken. Zowel Meijers
correcties op de bestaande canon als het onderscheid van verschillende fasen in
de literaire kritiek, getuigen van een grondige kennis van de materie. Het
bronnenonderzoek voor dit hoofdstuk kan dan ook uitvoerig genoemd worden:
behalve romans zijn ook dichtbundels en bijdragen in letterkundige en spectatoriale
tijdschriften bestudeerd. Als belangrijkste thema's in de kritiek signaleert Meijer
achtereenvolgens het modieuze element in het sentimentalisme, de onorthodoxe
invulling van het geloof, de geringe belangstelling van de personages voor sociale
problemen, het verraad aan de sekserollen, het zedelijk verval dat een belangrijke
rol zou spelen in de betreurenswaardig slechte toestand van de Nederlandse natie
aan het einde van de achttiende eeuw. Als zij in haar conclusies dan vervolgens
constateert dat niet alleen de Nederlandse auteurs maar ook de Nederlandse critici
van het sentimentalisme meer gepreoccupeerd waren met het religieuze dan met
het maatschappelijke (p.147-148), treft dat de lezer in het licht van bovenstaande
opsomming wel als merkwaardig.
Meijer distantieert zich zeer nadrukkelijk van het idee dat de sociaal-politieke
context van invloed is geweest op de Nederlandse discussie over het sentimentalisme
- een invloed die in het buitenland wel herkenbaar is (p.150). Voor een deel kan ze
tot dat oordeel komen omdat ze zich voor haar inhoudelijke analyses hoofdzakelijk
op het handjevol Nederlandse romans heeft geconcentreerd (p.110) en de andere
sentimentele genres buiten beschouwing heeft gelaten: mijn eigen onderzoek naar
(de kritiek op) het sentimentele in de Nederlandse spectators toonde bijvoorbeeld
2
wel degelijk de invloed van sociaal-politieke factoren, al kan de buitenlandse
herkomst van een deel van deze teksten daarin een rol hebben gespeeld. Daarnaast
denk ik dat er een wisselwerking bestaat tussen de door Meijer gehanteerde methode
en haar wat eenzijdige conclusie dat het Nederlandse sentimentalisme overwegend
‘theologisch-sentimenteel’ van karakter was (p.112, 150). Meijer zelf beschrijft haar
benaderingswijze als ‘tekstgericht’ (p.7) en neigend naar een ‘traditioneel empirisme’
tegenover meer theoretisch-geïnspireerde benaderingswijzen (p.104): voor haar
vormen de teksten het enige uitgangspunt, verklaringen over de sociale en politieke
context vindt ze alleen gewenst wanneer daar in dezelfde teksten expliciet aan
gerefereerd wordt. Wie vroegmoderne teksten op een dergelijke manier benadert,
zal inderdaad onvermijdelijk wel de openlijk beleden godsdienstige uitgangspunten
opmerken, maar minder oog hebben voor de meer verhulde (sociale, politieke of
andere) betekenislagen van een tekst.
Ondanks de onmiskenbaar aanwezige kwaliteit, is The pure language of the heart
niet het standaardwerk geworden waarop ik onwillekeurig gehoopt had. De
comparatief-opgezette studie biedt voor ons eigen taalgebied vooral een eerste
terreinverkenning van het sentimentele. Meijer is bescheiden geweest in haar
ambities. Té bescheiden wellicht. Het ontbreekt haar niet aan analytische vermogens,
maar ze reserveert die voor details en houdt zich wat de grotere verbanden aangaat
nadrukkelijk op de vlakte. Daardoor ontbeert het boek ook een duidelijke these die
de verschillende hoofdstukken met elkaar verbindt. Maar als goedgeschreven
inleiding in het Nederlandse sentimentalisme biedt The pure language of the heart
zeker uitkomst aan al diegenen die vertwijfeld op zoek zijn naar méér dan de vijf
3
pagina's van Stouten in Nederlandse literatuur (die overigens niet in Meijers
literatuurlijst te vinden zijn).
Dorothée Sturkenboom
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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: ƒ 120, Als ik een hoed of pet droeg, zou ik die afnemen voor Van Eijnatten. Dit boek over
de ideeënwereld van Bilderdijk voorziet, zoals de auteur zelf al opmerkt, in een
hardnekkige leemte. Sinds Bavincks knappe overzichtstudie uit 1906, Bilderdijk als
denker en dichter, heeft niemand het meer aangedurfd een ook maar enigszins
integrale weergave van Bilderdijks denkwereld te geven. Van Eijnatten heeft dit
waagstuk ondernomen, en het resultaat is een bijzonder erudiete, veelomvattende
en informatieve kijk op de laatste grote universalist van Nederland.
Natuurlijk ontkomt ook Van Eijnatten niet aan een vleugje ironie hier en daar.
Inderdaad is niet alles wat Bilderdijk geschreven, gedacht en gedicht heeft even
belangwekkend, dramatisch of wereldschokkend. De dichter zelf was zich hier
trouwens vaak van bewust. In zijn brieven geeft hij al op tamelijk jeugdige leeftijd
aan dat sommige van zijn bedenksels gezien moeten worden als de stokpaardjes
van een ‘oude paai’. Maar wat dit boek uitermate sympathiek maakt, is dat Van
Eijnatten Bilderdijk op een volwassen, wetenschappelijke wijze benadert en hem in
essentie volledig serieus neemt. Hij getroost zich dan ook enorm veel moeite om
de ideeën en de beweegredenen van zijn onderzoeksobject recht te doen. We zien
hier niet het populaire beeld van de gedrogeerde excentriek, die geen groter
genoegen kende dan met hete theeschoteltjes op zijn kop rond te dansen. Bij Van
Eijnatten komt Bilderdijk primair naar voren als de zeldzaam erudiete, getalenteerde
en creatieve man die hij ongetwijfeld was.
Over de achterliggende opzet van deze studie kan men van mening verschillen.
Hier en daar getuigt het boek naar mijn idee van een wat ver doorgevoerd
wetenschapsoptimisme. Van Eijnatten tracht alle opvattingen van Bilderdijk te
herleiden tot vroegere of contemporaine denktradities. Soms doet dit wat geforceerd
aan; de auteur wekt wel eens de indruk dat hij hoopt Bilderdijks ideeënwereld
uiteindelijk te kunnen herleiden tot een optelsom van onderdelen. Alsof Bilderdijk
zichzelf, als een soort van bouwpakket, in elkaar heeft gezet uit bestaande
elementen. In zoverre is de opzet misschien niet geheel geslaagd. Zoals de auteur
ook wel toegeeft, blijft Bilderdijks denkwereld uiteindelijk een raadsel dat de
samenstellende delen ontstijgt.
Maar wat heeft dit streven, hoezeer ook per definitie gedoemd te mislukken, een
rijkdom aan gegevens, interpretaties en ideeën opgeleverd! Bilderdijk noemt een
bepaalde auteur of bespreekt een bepaald onderwerp, en steevast blijkt dat Van
Eijnatten zo'n beetje alles heeft gelezen wat er van of over die auteur is gepubliceerd,
of wat er in de loop der eeuwen over dat onderwerp aan belangwekkends is
verschenen. Van Bilderdijk zelf zijn bovendien niet alleen de gedrukte werken
bestudeerd, maar ook de manuscripten en kladaantekeningen. Dit alles levert een
zeer rijk geschakeerd beeld op. De bescheiden relativeringen van de auteur moeten
we doorgaans met een flinke korrel zout nemen. Zo stelt hij dat hij de literaire, de
historiografische en de juridische kanten van Bilderdijk goeddeels buiten beschouwing
heeft gelaten, evenals diens houding inzake de beeldende kunsten. Van Eijnatten
miskent hier zijn eigen intellectuele gulzigheid. Tot plezier van de lezer biedt hij ook
over die onderwerpen wel degelijk veel informatie van hoog gehalte.
De hoofdgedachte in deze studie is dat Bilderdijk geen pionier van de romantiek
was, maar veeleer een man die als het ware met zijn rug naar de nieuwe tijd stond.
De uiteenlopende aspecten van zijn denk- en belevingswereld zijn volgens Van
Eijnatten te herleiden tot een kern die bestaat uit drie elementen. Ten eerste de
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‘augustiniaanse’ traditie waarin zonde en genade centraal staan. Deze traditie wordt
bij Bilderdijk aangevuld met mystieke trekjes. Die verwijzen al naar de ‘theosofische’
traditie (intuïtieve kennis van het ‘hogere’, ‘inwendig licht’, etc.), die bij Bilderdijk zo
ruim vertegenwoordigd is. Ten derde wijst Van Eijnatten op een ‘Romeins’,
‘aristocratisch’ of ‘classicistisch’ element (dat sterk doet denken aan de kring rond
Jeronimo de Bosch).
Samenvattend merkt Van Eijnatten op: ‘Als er in dit boek een etiket op Bilderdijk
wordt geplakt, dan is het niet dat van romanticus, maar dat van christelijk
conservatief.’ Terecht
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tekent hij hierbij aan dat Bilderdijk geen ‘calvinist’ in eigenlijke zin was. De reguliere
geloofsbeleving van zijn tijd was veel te beperkt voor Bilderdijks zelf- en godservaring.
Hij was eerder een universele renaissancist dan een gereformeerde ouderling. Maar
dan wel een renaissancist die bijzonder goed op de hoogte was van de
ontwikkelingen in het achttiende-eeuwse denken. Die ontwikkelingen interpreteerde
hij echter vooral in het licht van het verleden. Bilderdijks opvattingen, zo stelt Van
Eijnatten, waren uitdrukkelijk niet bedoeld als poort naar de toekomst maar als poort
naar het verleden, ‘al waren veel van haar bouwstenen ontleend aan de
contemporaine gedachtenwereld van de architect’. Deze stelling wordt met
bekwaamheid, zorg en liefde uitgewerkt in hoofdstukken over Bilderdijks studieuze
vormingsjaren, esoterica, moraal, wijsbegeerte, poëzie, geschiedenis en religie. Het
boek vertelt ons trouwens niet alleen iets over Bilderdijk. Wie de registers en
bibliografische gegevens zou doornemen zonder de titel te kennen, zou denken dat
het hier ging om een intellectuele geschiedenis van de hele 18de eeuw in Europa.
Specialisten op elk van de talloze deelgebieden die de auteur behandelt, zullen
in dit boek ongetwijfeld wel wat vinden om over te zeuren. Zelf hoop ik bij gelegenheid
nog eens met Van Eijnatten slaags te mogen raken over aspecten van Bilderdijks
literaire opvattingen. Verder kan men natuurlijk discussiëren over de vraag of de
auteur met de genoemde drie aspecten werkelijk de kernpunten te pakken heeft.
Maar het aardige van dit boek is nu juist dat de auteur zulke vragen bespreekbaar
maakt. Als een van de weinigen die over Bilderdijk hebben geschreven, verkondigt
hij vaak heldere én voor discussie toegankelijke meningen. Hij doet dit zonder
religieuze of ideologische vooringenomenheid, en gelukkig ook zonder de
tegenstrijdigheden in Bilderdijks denken weg te schrijven als ‘romantische
gespletenheid’. Overigens constateerde ik bij sommige deelaspecten dat Van
Eijnatten niet alleen alle bronnen weer zelf heeft geraadpleegd, maar dat hij ook
vele bladzijden besteedt aan zijn verslag daarvan, om vervolgens op de proppen
te komen met geen beduidend andere gegevens en conclusies dan die welke reeds
voorhanden waren. Wat dat betreft had ik hier en daar wel eens het
spreekwoordelijke ‘onsje minder’ gewenst.
Maar dit imposante boek ligt er, en men kan er niet omheen. Het brengt ons
Bilderdijk veel nader, het legt onvermoede verbanden en het maakt zinvolle
discussies op tal van terreinen mogelijk. Mijn liefje, wat wil je nog meer?
Gert-Jan Johannes

Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen
1880 en 1914 / A.B.G.M. van Kalmthout. - Hilversum: Verloren, 1998. 776 p.: ill.; 24 cm - Ook verschenen als proefschrift Universiteit van
Amsterdam.
ISBN 90-6550-591-1 Prijs: ƒ 144, ‘Mijn aard is om naar niemand zijn gezelschap te verlangen,’ verklaarde Johan de
Meester ooit tegenover E. d'Oliveira. ‘Maar ben ik eenmaal in gezelschap, dan ben
ik de luidruchtigste.’ Dezelfde paradox werd, zij het wat bedachtzamer, ook verwoord
door Frans Bastiaanse: ‘Wat nu mijn levenshouding betreft - ik sta hoofdzakelijk op
het standpunt van den aristocratischen eenling. Ik vind dat het geestesaristocratisme
steunen moet op een bijzonder groote mate van kennis en op het diepste menschelijk
gevoel. Een gevoel echter, dat nooit mag leiden tot den ondergang van het individu.
[...] Maar het spreekt van zelf dat ik geen kind zou zijn van mijn tijd, wanneer ik niet
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ook op gegeven oogenblikken de behoefte in mij had gevoeld naar aansluiting bij
de massa van gelijkgezinden.’
Beide citaten zijn overgenomen uit het monumentale proefschrift Muzentempels.
Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914 van A.B.G.M. van
Kalmthout. Sinds het optreden van de Tachtigers, betoogt Van Kalmthout in zijn
slotbeschouwing bij deze vuistdikke studie, overheerst in de Nederlandse literatuuren kunstbeschouwing het romantische beeld van de kunstenaar als ‘een uitzonderlijke
figuur die zich als solitair wezen distantieert van de gemeenschap, een krachtige
persoonlijkheid die in eenzaamheid zijn eigen waarheid zoekt en zijn eigen normen
bepaalt, geen genoegen nemend met de gemakkelijke waarheden en conventies
van de massa. Tot een geregeld maatschappelijk leven is hij niet in staat, zelfs al
zou hij dat willen’ (p. 660-661).
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Wat de Tachtigers betreft, komt deze voorstelling niet overeen met de toenmalige
werkelijkheid. De Nieuwe Gids-generatie kenmerkte zich juist door onderlinge
vriendschap en hechte sociale contacten en daarnaast lonkte de geborgenheid van
het verenigingsleven. (Na 1895 lijken de hoogtijdagen van het zuivere individualisme
trouwens voorbij en ruimt de hoogstpersoonlijke sensatie het veld voor een bredere,
door socialisme, katholicisme of Middeleeuwse mystiek ingegeven
gemeenschapsgeest.) Terugkijkend moet de toch vaak voor een verstokte
individualist versleten Lodewijk van Deyssel, bijvoorbeeld, in 1936 vaststellen dat
hij voorzitter is of is geweest van meer dan zestig verenigingen, commissies en
congressen!
In Muzentempels onderzoekt Van Kalmthout de rol die een bepaalde vorm van
kunstzinnige sociabiliteit, de multidisciplinaire kunstkring, heeft gespeeld in het
sociale en culturele leven van de jaren 1880-1914. Onder ‘multidisciplinaire
kunstkring’ verstaat Van Kalmthout verenigingen van kunstenaars en kunstliefhebbers
waarin de vier belangrijkste kunstvormen: muziek, literatuur, toneel en beeldende
kunst, in principe gelijkelijk aan bod kwamen. Volgens Van Kalmthout bestonden
er in de door hem bestudeerde periode minstens dertig van zulke verenigingen.
Voor zijn studie, die aansluit bij het sinds een tiental jaren in opkomst zijnde
onderzoek naar rederijkerskamers en andere ‘monodisciplinaire’
kunstgenootschappen, baseerde Van Kalmthout zich op een schat aan
archiefmateriaal, verslagen in de contemporaine dag- en weekbladpers en andere
eigentijdse publicaties met betrekking tot het kunstzinnige verenigingsleven. Al deze
bronnen werden gescreend op informatie over mogelijke voorlopers en verwante
organisaties, oprichting, doelstellingen en idealen, formele regelingen, organisatie,
lidmaatschap, werkzaamheden (uitgesplitst naar de verschillende disciplines) en
externe betrekkingen (relaties met pers, overheid, kunsthandel en andere
verenigingen). Na een korte theoretische inleiding (hoofdstuk 1) geeft Van Kalmthout
in hoofdstuk 2 eerst een veralgemeniserend beeld van hoe het er bij zulke
multidisciplinaire kunstkringen overal in den lande aan toeging. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met een aantal varianten op het algemene beeld, waarvan de
zogenaamde ‘volksverheffende’, de katholieke, de koloniale en de federatieve
kunstkringen de belangrijkste zijn. In hoofdstuk 3 en 4 behandelt Van Kalmthout
dezelfde aandachtspunten nóg eens, maar nu toegespitst op de twee meest
invloedrijke voorbeelden: de Haagsche Kunstkring en de Rotterdamsche Kunstkring.
Deze twee hoofdstukken, die ook als afzonderlijke studies gelezen kunnen worden,
eindigen telkens met de bespreking van vier belangrijke evenementen uit de
geschiedenis van de behandelde kunstkring. In hoofdstuk 5 komt de auteur met zijn
hierboven al even geciteerde eindbeschouwing. In de bijlagen is een overzicht van
alle bekende multidisciplinaire kunstkringen in Nederland en Nederlands-Indië uit
1880-1914 opgenomen, een inventaris van leestafel en bibliotheek van de Haagsche
Kunstkring, alsmede lijsten van alle werkzaamheden van de Haagse en Rotterdamse
kunstkringen uit de bestudeerde periode.
Wat Van Kalmthout vooral voor ogen lijkt te hebben gestaan, is om te laten zien
dat het Nederlandse culturele leven rondom 1900 niet alleen bepaald werd door
een handjevol avant-gardistische kunstenaars. De multidisciplinaire kunstkringen,
tenminste, werden vaak wel opgericht als een vereniging voor en door kunstenaars,
maar al gauw bleek dan dat zo'n groep te klein was om te kunnen voortbestaan.
Gelukkig leefde er onder de gegoede burgerij een toenemende belangstelling voor
allerlei kunstuitingen en het bleek niet moeilijk om in deze kringen bekwame
bestuurders te vinden, die bovendien vaak over voldoende financiële armslag
beschikten om hier de nodige uren voor vrij te kunnen maken.
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De plaats die de kunstlievende leden in het bestuur van de kringen gingen
innemen, zou bepalend blijken voor het aanbod van de activiteiten die werden
georganiseerd. Wat resulteerde, was geen belangenvereniging voor kunstenaars,
maar een gezelligheidsvereniging die de interessen van de niet-kunstenaars
vooropstelde. De gemiddelde kunstliefhebber wist traditionele kunstuitingen te
waarderen, maar wilde eveneens op de hoogte gebracht worden van belangrijke
artistieke innovaties. De betekenis van de kunstkringen ligt volgens Van Kalmthout
dan ook vooral in hun mediërende functie: ‘zij behoorden tot de distributiekanalen
waarlangs zowel oudere als nieuwere verschijnselen in de kunst, die in Nederland
nog slechts in beperkte kring opgang maakten, bij een breder publiek geïntroduceerd
konden
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worden en op die manier gepopulariseerd. Zo fungeerden vooral de grotere
genootschappen tevens als toegangspoort tot de Nederlandse kunstwereld, met
name voor Franse en Belgische kunst’ (p. 653).
Hoe deze kennismaking met vertegenwoordigers van buitenlandse
avant-garde-stromingen verliep, wordt duidelijk uit de aan de bespreking van de
Haagse en Rotterdamse kunstkringen toegevoegde ‘case studies’ over bezoeken
van internationale koplopers als Sâr Peladan, Emile Verhaeren, August Vermeylen
en Filippo Tomasso Marinetti, alsmede over de eerste Nederlandse
overzichtstentoonstelling van het werk van beeldhouwer Auguste Rodin. Van
Kalmthout beschrijft op grond van contemporaine brieven, krantenberichten en
circulaires hoe het idee voor zo'n manifestatie ontstond, hoe het contact met de
kunstenaar tot stand kwam, welke publiciteit er vantevoren aan besteed werd, hoe
het evenement verliep en wat achteraf de reacties waren. Het is interessant om te
vernemen welke kunstenaars van naam zo'n gelegenheid bijwoonden en welke
discussies er werden losgemaakt.
Hoewel ook in de rest van dit helder geschreven boek regelmatig goedgekozen
citaten en geestige anecdotes opduiken, is het vooral in de acht paragrafen over
deze excentrieke buitenlanders, dat de petit histoire een kans krijgt. Vermakelijk
zijn bijvoorbeeld de perikelen rond het optreden van Marinetti. Als kort voor zijn
komst bekend wordt dat de Futuristen in Rome bij een vechtpartij betrokken zijn
geraakt en dat ook Marinetti zelf het er niet zonder kleerscheuren van afgebracht
heeft, staat er in de notulen van de Rotterdamsche Kunstkring dat het bestuur alleen
nog maar hoopt ‘dat wij misschien van hun komst verschoond blijven’ (p. 642).
Muzentempels is de neerslag van een breed opgezet onderzoek naar de
multidisciplinaire kunstkringen als onderdeel van de cultuurhistorische context waarin
het optreden van bekende kunstenaars en het ontstaan van individuele kunstwerken
gezien moet worden. Dat betekent dat die kunstenaars en hun werk zelf weinig reliëf
krijgen. Ook de interdisciplinaire aanpak, waarbij de verschillende kunstvormen in
principe in gelijke mate aan de orde worden gesteld, staat de diepte-analyse van
één enkel kunstwerk in de weg. Wel worden er verschillende interessante tendensen
aangestipt, zoals het verdwijnen van het dilettantisme in de kunst, de
professionalisering van de voordrachtskunst en de daarmee samenhangende
populariteit van de monoloog en, in de paragraaf over de koloniale kunstkringen die
in Nederlands-Indië van de grond werden getild, de (noodgedwongen) waardering
voor inheemse kunst.
Maar het is Van Kalmthouts grote verdienste, dat hij, voor wat de multidisciplinaire
kunstkringen betreft, de achterkant van het tapijt zichtbaar heeft gemaakt. Vrijwel
elke kunstenaar van naam die tussen 1880 en 1914 actief was, wordt in het
voorbijgaan wel één of meerdere malen genoemd. Maar bijna net zo belangrijk voor
het culturele leven in die periode waren enkele inmiddels in vergetelheid geraakte
kunstenaars en vooral zekere leden van de gegoede burgerij die volgens Van
Kalmthout ‘als bemiddelaars in de wereld van kunst en letteren’ eveneens
afzonderlijke bestudering verdienen (p. 656).
Ingrid Glorie

Doe nooit wat je moeder zegt: Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis
van haar schrijverschap / Joke Linders. - Amsterdam: Querido, 1999. 490 p.: ill.; 25 cm ISBN 90-214-7344-5 geb. Prijs: ƒ 85, -
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Op de valreep van de twintigste eeuw is dan eindelijk de eerste monografie over
Annie M.G. Schmidt verschenen. Weliswaar zijn er inmiddels ontelbare recensies
en essays aan Schmidts werk gewijd, maar dit zijn bijna allemaal korte, snelle stukjes
zonder al te veel breedte of diepgang. Met het verschijnen van Joke Linders' lijvige
en informatieve boek is nu een basis gelegd voor een meer bezonken en
diepgravende benadering. Linders heeft zich ten doel gesteld om de volledige
geschiedenis van Schmidts schrijverschap te boekstaven, vanaf haar allereerste
jeugdversje tot haar fragmentarische memoires in Wat ik nog weet (1992). Het is
echter geen tekstgerichte studie over de ontwikkeling van Schmidts oeuvre. Het
boek bevat naast beschrijvingen van het primaire werk veel biografische informatie.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

87
Bovendien gaat het in op de literatuuropvatting van Schmidt, de receptie van haar
werk, en de voortdurend veranderende literair-culturele context waarbinnen Schmidt
zich gedurende een periode van veertig jaar met wisselend succes heeft weten te
handhaven.
Gezien het feit dat Linders niet heeft kunnen voortbouwen op eerdere
monografieën is het begrijpelijk dat zij heeft besloten tot de productie van een
overzichtswerk. Ook een overzichtswerk heeft echter een scherpe, coherente
vraagstelling nodig en die ontbreekt hier. Volgens de summiere methodologische
verantwoording in het ‘Woord vooraf’ zoekt Linders haar ingang tot het fenomeen
Schmidt via een ‘paradox tussen leven en werk’ (p. 11). Volgens Schmidt kan haar
werk het beste worden samengevat in de versregel ‘Doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht’. Schmidt zou zelf echter voortdurend tegen haar
eigen motto hebben gezondigd door precies datgene te doen wat haar moeder haar
had aangeraden. Uit deze discrepantie vloeien volgens Linders een aantal
onderzoeksvragen voort, zoals ‘Wat weten we eigenlijk van de auteur Annie M.G.
Schmidt? Wat dreef haar? Bij wie of wat zocht ze haar inspiratie? Wat wilde ze
bereiken en valt er iets te zeggen over haar betekenis of invloed? Was zij in de
eerste plaats journalist of schrijver?’ (p. 11). Deze vragen vertonen helaas weinig
onderlinge samenhang en de relatie tussen leven en werk vormt alleen een zinvolle
invalshoek als men er van uit kan gaan dat het leven het werk verklaart, of andersom.
Deze aanname blijft discutabel en een voorbeeld uit Linders' boek kan verhelderen
waarom dit het geval is.
Linders stipt meerdere malen de opvallende ondervertegenwoordiging van de
moederfiguur in Schmidts kinderboeken aan. Moeders zijn ofwel domweg afwezig,
of uiterst onsympathiek. De moeder van Jip en Janneke vormt één van de schaarse
uitzonderingen op deze regel. Linders zoekt de verklaring voor dit verschijnsel in
Schmidts verhouding tot haar eigen vader en moeder. Schmidt zou een ambitieuze
moeder gehad hebben die haar dadendrang niet kon verwezenlijken binnen de
beperkte actieradius van de huiselijke kring. Haar gefrustreerde ambitie uitte zich
in het voortdurend kleineren van haar echtgenoot en de projectie van haar eigen
strevingen op haar dochter. Dat dit niet gemakkelijk zou zijn geweest zou blijken uit
Schmidts werk, waarin vaders meestal minder competente figuren zijn, terwijl de
bedreigende moederfiguur zo veel mogelijk wordt weggemoffeld, aldus Linders'
redenering. Schmidts hoogst persoonlijke beproevingen bieden echter onvoldoende
verklaring voor de dominantie van het motief van de afwezige moeder in Schmidts
kinderboeken. Zeker in het geval van een publieksgevoelige auteur als Schmidt ligt
het meer voor de hand dat een topos pas boek na boek kan terugkeren wanneer
het verschijnsel in kwestie herkenbaar is voor grote groepen lezers. De geknechte,
in haar maatschappelijke ambities gekortwiekte moeder, die op haar beurt haar
eigen huisgenoten knecht en kortwiekt was een wijd verspreid maatschappelijk
fenomeen tijdens de gehele periode van Schmidts schrijverschap. Het hiermee
gepaard gaande mother blaming, dat wil zeggen, de hardnekkige neiging om
moeders aan te wijzen als de bron van al het kwaad dat een kinderleven kan
bederven, was eveneens gebruikelijk, getuige onder andere de door vrouwen
geschreven autobiografische bekentenisliteratuur die populair werd tijdens de tweede
feministische golf. Dit verklaart waarom grote groepen lezers het bevredigend vonden
als moeders worden doodgezwegen of belachelijk gemaakt en niet zozeer de
bijzonderheden van Schmidts biografie. Men mag zelfs veronderstellen dat haar
verbeeldingskracht zodanig was dat ze ook problematische moederfiguren in het
leven had kunnen roepen wanneer de relatie met haar eigen moeder volledig
harmonieus was geweest. De vraag naar de meerwaarde van de overvloedige
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biografische informatie in Linders' studie blijft zodoende onbeantwoord. Deze vraag
is des te prangender omdat Linders zich ook al zoveel andere taken op de hals
heeft gehaald en daarmee komen we op het tweede bezwaar dat men tegen deze
studie kan uiten. Naast gebrek aan methodologische helderheid heeft Linders zichzelf
door de wel zeer brede opzet van haar boek gedoemd tot de oppervlakkigheid
waaraan de Schmidt-kritiek ook volgens haar eigen waarneming mank gaat. Nergens
treft men een systematische analyse aan van thema's, motieven en literaire
kunstgrepen die het literaire werk van Schmidt in zijn totaliteit kenmerken en men
zoekt tevergeefs naar gedetailleerde interpretaties van individuele teksten, terwijl
dit nu juist zo'n welkome aanvulling zou zijn op de beschouwingen die reeds aan
haar werk zijn gewijd.
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Moeten we Linders' studie dan maar terzijde schuiven? Beslist niet! Doe nooit wat
je moeder zegt biedt interessante informatie aan een ieder die zich interesseert voor
de veranderende verhouding tussen ‘hoge’ en ‘lage’ Nederlandse literatuur tijdens
het naoorlogse tijdperk. Linders toont aan dat de opwaardering van de kinder- en
jeugdliteratuur een zeer belangrijk aspect vormt van het dichten van de kloof tussen
literatuur en lectuur. De schrijversloopbaan van Schmidt zoals beschreven door
Linders vormt een perfecte illustratie van de ‘demobilisatie van de moderne schrijver’,
1
die indringend is beschreven door Frans Ruiter en Wilbert Smulders. Het feit dat
deze Neerlandici geen woord aan Schmidt hebben gewijd, toont eens te meer aan
hoe hardnekkig de neiging is van de academische literatuurbeschouwing om de blik
te beperken tot een canon van ‘grote’ mannelijke auteurs, zelfs in het geval van
onderzoekers die juist willen beargumenteren dat het onderscheid tussen canonieke
2
en populaire cultuur is vervaagd.
Een tweede verdienste van Doe nooit wat je moeder zegt schuilt in het feit dat
Linders weliswaar zelf niet aan een systematische bespreking van het werk toekomt,
maar daar wel diverse aanzetten toe geeft in de vorm van voortdurend terugkerende,
terloopse opmerkingen. Hiermee reikt Linders bruikbare handvaten aan voor
vervolgonderzoek. Om een paar voorbeelden te noemen:
- het moederbeeld in het werk van Schmidt (zie o.a. p. 11, 174, 258-259, 294,
366)
- de impact van de psychologisering van de ouder-kindrelatie op het werk van
Schmidt (o.a. p. 63, p. 73, 77, 135, 153, 181, 259, 264)
- Schmidts adaptaties van de conventies van het sprookje (o.a. p. 119, 186-7,
280)
- de dier-mens verhouding in het werk van Schmidt (o.a. p. 113)
Tenslotte kan men opmerken dat het verhaal van de veranderende receptie van
Schmidts werk natuurlijk nog lang niet afgelopen is. Zoals Linders constateert in
een van haar intrigerende, maar tergend korte observaties, kan de oorzaak van
Schmidts aanhoudende populariteit niet langer worden gezocht in haar
(anti-)pedagogische visie (p. 376) Het ‘lekker stout zijn’ verliest zijn
aantrekkingskracht nu de roep om meer strengheid en structuur in de opvoeding
steeds luider begint te klinken. Hoe dit zal uitwerken op de waardering voor Schmidts
werk zullen toekomstige letterkundigen moeten onderzoeken.
Zo kan men concluderen dat Doe nooit wat je moeder zegt ondanks - of misschien
wel dankzij - een gebrek aan diepgang en systematiek een rijke en vruchtbare
Fundgrube vormt voor nader onderzoek. Het is te hopen dat de academische
letterkunde bereid zal zijn om hierin af te dalen, zodat verdere bemoeienis met de
literaire nalatenschap van Schmidt niet volledig in handen van de Hema wordt
gelegd.
Lies Wesseling

Eindnoten:
1 N. Armstrong: Desire and domestic fiction. A political history of the novel. New York en Oxford,
1987; Lothar Pikulik: Leistungsethik contra Gefühlskult. Über das Verhältnis von Bürgerlichkeit
und Empfindsamkeit in Deutschland. Göttingen, 1984.
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2 D. Sturkenboom: Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw.
Hilversum, 1998, p.295-358.
3 Johanna Stouten: ‘De sentimentele scène’. In: Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Red.
M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen, 1993, p.345-351.
1 Frans Ruiter en Wilbert Smulders: ‘De demobilisatie van de moderne schrijver: Waarom de
naoorlogse “grote drie” niet opgevolgd zullen worden.’ In: Maatstaf 40/4 (1992), p. 1-26. Zie ook
hun Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990, Amsterdam, 1992.
2 Deze merkwaardige blinde vlek is uitvoerig besproken in Erica van Booven, Maaike Meijer en
Agnes Andeweg, ‘Een campobsessie met het katholicisme: Literatuur en moderniteit in Nederland,
1840-1990 van Frans Ruiter en Wilbert Smulders in genderkritisch perspectief.’ In: SpL 41 (1999),
p. 57-68.
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Signalementen
Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niederländisches Werkstattgespräch zur
Mediävistik / Hgg. Von Urban Küsters, Angelika Lehmann-Benz, Ulrike
Zellmann. Essen: Item-Verlag, 1997 - 137 p.; 21 cm - (Item Mediävistische
Studien/Item Medieval Studies, 6)
ISBN 3-929151-16-2 Prijs niet opgegeven.
De belangstelling voor de literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en het
aangrenzende Duitstalige gebied is groeiende. Van de samenwerking op dit terrein
tussen Nederlandse en Duitse germanisten kan hetzelfde worden gezegd. Binnen
het tijdsbestek van een jaar werden aan de Duits-Nederlandse Kulturnachbarschaft
immers twee colloquia gewijd (Die spätmittel-alterliche Rezeption niederländischer
Literatur im deutschen Sprachgebiet., hgg. von Rita Schlusemann und Paul Wackers,
Amsterdam: Rodopi, 1997; Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Bd 47).
Het hier te signaleren boek is de gedrukte weergave van het op 14 juni 1996 in
Düsseldorf gehouden ‘Werkstattgespräch zur Mediävistik’.
Tijdens het colloquium werden de voordrachten paarsgewijs door een
discussieronde afgesloten. Beide, zowel voordrachten als discussies, zijn in dit
boekwerk opgenomen. Aan de hand van een drietal werkterreinen wordt hierin het
culturele nabuurschap van de Nederlandse en de Duitse mediëvistiek zichtbaar
gemaakt.
Het eerste terrein, ‘Religiöse Bewegungen und Literatur’, wordt bestreken door
Thom Mertens, ‘Zur Erforschung mittelniederländischer geistlicher Literatur’, J.
Reynaert, ‘Laien, Ethik und moralisch-didaktische Literatur’, Anton G. Weiler,
‘Hausgemeinschaften der Brüder vom gemeinsamen Leben: Institutionelle
Entwicklungen in den Niederlanden’ en Urban Küsters, ‘Mystik und Körper. Einige
Anmerkungen zu einem schwierigen Verhältnis’.
Het tweede aandachtsgebied geldt ‘Mentalitätsgeschichtliche Aspekte der Hofund Stadtliteratur’. Willem P. Gerritsen behandelt daarin ‘Mittelniederländische
Artusliteratur und Hofgesellschaft’ en Ludo Jongen het thema ‘Hofliteratur und
Mentalitäten. Jacob van Maerlant’. Petty Bange schrijft over ‘Spätmittelalterliche
Spiegelliteratur’; van Annelies van Gijsen tenslotte is een samenvatting van haar
voordracht ‘Genre und Moral’ opgenomen.
De bijdragen aan het derde ‘Arbeitsfeld’ zijn de ‘Medienproblematik im
Spätmittelalter’ gewijd. Paul Wackers maakt enkele opmerkingen over ‘Latein und
Volkssprache’ en Angelika Lehmann-Benz bespreekt ‘Positionen zum Medienwechsel
- Spätmittelalter / Frühe Neuzeit’. De band wordt afgesloten met een bijdrage van
Wim van Anrooij: ‘Die Nachfolge Maximilians und Karls V. als Grafen von Holland:
Wort und Bild’.
In hun openingsvoordracht bieden Orlanda Lie en Wim van Anrooij suggesties
voor ‘Neue Wege der Medioniederlandistik’. Een van deze nieuwe wegen zou een
geheel nieuwe literatuurgeschiedenis moeten zijn. Hoe die eruit moet zien of zelfs
wat haar uitgangspunten moeten zijn, daarover heerst nog geen heldere voorstelling.
Maar één ding is wel zeker: de literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en het
naburige Rijnland moeten daarin een vaste plaats krijgen.
Bob Duijvestijn

Het Comburgse handschrift: Hs. Stuttgart, Württembergische
Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2 22 / diplomatische ed. bezorgd
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door Herman Brinkman en Janny Schenkel. - Hilversum: Verloren, 1997.
- 2 dl. (1562 p.).: ill.; 25 cm. - (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit
de Nederlanden, ISSN 0929-9866; dl. 4) ISBN 90-6550-025-1 geb. Prijs:
ƒ 137, In 1997 verscheen als deel IV in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften
uit de Nederlanden de eerste integrale editie van het Comburgse handschrift, bezorgd
door Herman Brinkman en Janny Schenkel. Toen ik de uitgave in handen kreeg,
vroeg ik mij onder meer af of zij in het universitaire onderwijs bruikbaar zou zijn.
Zouden studenten zich niet laten afschrikken door
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de omvang (1562 bladzijden, verdeeld over twee banden) en/of de tekstpresentatie
(diplomatisch)? Om de proef op de som te nemen organiseerde ik in de maanden
mei en juni 1999 onder de titel ‘Verborgen schatten?’ een doctoraalcollege over de
korte teksten in het Comburgse handschrift. De ervaringen die tijdens het college
met de editie opgedaan werden, heb ik in deze bespreking verwerkt.
De uitgave opent met een omvangrijke inleiding (p. 9-96), waarin na een korte
karakteristiek van het handschrift de geschiedenis van het onderzoek geschetst
wordt en de codex beschreven wordt. Het handschrift is een convoluut (en hoort
dus strikt genomen niet thuis in de reeks; laten we de projectcommissie evenwel
dankbaar zijn dat men zich niet rigide heeft opgesteld). Het bestaat uit zes
zelfstandige delen, die aan het einde van de veertiende eeuw en in de eerste
decennia van de vijftiende eeuw door meerdere kopiisten afgeschreven zijn. Het
convoluut is geen resultaat van een vooropgezet plan, maar sommige kopiisten,
die vermoedelijk in Gent werkzaam waren, hebben wel samengewerkt. Zo hebben
hand A, die handschrift I gekopieerd heeft, en hand E, die handschrift IV en een
deel van handschrift V vervaardigd heeft, gedeelten van handschrift VI voor hun
rekening genomen. De afzonderlijke eenheden werden omstreeks 1540 voor het
eerst in een band samengebonden. Het convoluut werd waarschijnlijk in 1543
gekocht door Erasmus Neustetter tijdens zijn verblijf in de Zuidelijke Nederlanden.
De editeurs verdienen alle lof voor hun inleiding. Ik deel het oordeel van de
deelnemers aan het college dat zij een ingewikkelde en technische, maar evenzeer
goed gestructureerde, helder geschreven en informatieve uiteenzetting
voorgeschoteld kregen. In samenhang met het Comburg-nummer van Queeste
(jaargang 5, 1998, afl. 2) bood de inleiding de studenten naar hun en mijn mening
voldoende basis om een eigen onderzoek te beginnen. Drie artikelen in het tijdschrift
bleken in het bijzonder bruikbaar te zijn. De bijdrage van Brinkman over de Gentse
boekproductie rond 1400 en de eropvolgende decennia (p. 98-113) en het artikel
van Schenkel over de vraag of de tekstencollectie in het Comburgse handschrift
een samenhangend geheel vormt (p. 114-156), hadden een inspirerende werking.
De bijdrage van Jos Biemans over de status van hand I als een kopiist/corrector of
als de eerste bezitter en opdrachtgever van enkele delen van het Comburgse
handschrift (p. 160-171) leerde dat juist ook een geslaagde inleiding stof tot discussie
oplevert.
Het onderzoek van de deelnemers aan het college concentreerde zich op de
handschriften IV (een regelmatig opgebouwde codex, geschreven door kopiist E,
met twaalf teksten) en V (een onregelmatige codex, door kopiist F opgezet als Leken
spiegel-handschrift - een selectie uit Boek II en III - en door kopiist E uitgebreid met
21 korte teksten). Men hield zich zowel bezig met enkele afzonderlijke teksten, zoals
de legenden in handschrift IV en Van begrijpe en Van den gheesteliken boemghaerde
in handschrift V, als met de inhoudelijke samenhang van de delen IV en V. Volgens
Schenkel schreef kopiist E niet met een vooropgezette bedoeling: ‘zijn collectie
maakt sterk de indruk gestoeld te zijn op willekeur; ofwel omdat zijn legger ook al
deze inhoud had [...] ofwel omdat hij gewoon alles opschreef wat binnen handbereik
kwam’ (p. 128). Aangespoord door Schenkels opmerking dat de handelwijze van
kopiist E meer aandacht verdient (p. 127), beet men de tanden stuk op de vraag of
haar oordeel kon worden bijgevallen.
Opvallend was dat de deelnemers aan het college niet erg happig waren om
grotere tekstgedeelten in hun onderzoek te betrekken. Hier wreekt zich naast het
Utrechtse systeem van korte onderwijsonderdelen toch ook de tekstpresentatie. Het
is voor studenten nu eenmaal niet eenvoudig om een diplomatische uitgave te lezen.
Bovendien werden de onderzoeksmogelijkheden danig beperkt door de afwezigheid
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van een electronische versie van de editie. In een tijd waarin de cd-roms zich op de
werktafels van wetenschappers opstapelen (men denke aan de cd-rom
Middelnederlands, met daarop het MNW, het Corpus Gysseling I en II, en uit de
periode 1250-1550 zo'n 200 versteksten en 90 prozateksten!), is dat een bijna
pijnlijke tekortkoming, die op korte termijn verholpen moet worden.
Er kan geen twijfel over bestaan dat Brinkman en Schenkel de neerlandistiek een
grote dienst bewezen hebben. Hun integrale uitgave van een van de belangrijkste
handschriften met Middelnederlandse teksten is een mijlpaal in de studie van de
Middelnederlandse letterkunde. De uiterlijke verzorging van de editie weerspiegelt
op gelukkige wijze het inhoudelijke belang ervan.
Bart Besamusca
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Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher: een bloemlezing / met
inl. en comment. door Riet Schenkeveld-van der Dussen en Annelies
de Jeu. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. - 143 p.: ill.;
24 cm. - (De Amazone-reeks)
ISBN 90-5356-413-6 Prijs: ƒ 29,50
Een selectie van de poëzie van Anna Roemersdochter Visscher (1583-1651) is
verschenen in een nieuwe serie vrouwenliteratuur, getiteld de Amazone-reeks. Deze
reeks is opgezet als een vervolg op Met en zonder lauwerkrans (1997) en heeft als
doel enkele van de daarin gepresenteerde schrijfsters wat uitvoeriger aan het
Nederlandse publiek voor te stellen. Conform die gedachte zijn de gedichten van
Anna Roemers herspeld, geannoteerd en van korte inleidingen voorzien. In een
algemene inleiding gaan de samenstellers, Riet Schenkeveld-van der Dussen en
Annelies de Jeu, in op diverse aspecten van haar leven en dichterschap. Vooral
haar artistieke vriendenkring krijgt veel aandacht. Roemers blijkt een groot
netwerkster te zijn geweest, die bewust de contacten met onder meer Hooft, Heinsius,
Cats en Huygens intensiveerde. Op hun beurt prezen zij de talentvolle dichteres als
de ‘tiende muze’ en als iemand die ver boven haar eigen sekse verheven was.
Bewonderenswaardig is dat de samenstellers in hun informatieve overzicht een
onderhoudende toon hebben wetten te treffen, die zowel vakgenoten tevreden zal
stellen als een breder publiek kan aanspreken.
De selectie gedichten toont de verscheidenheid van het oeuvre van Anna Roemers:
er zijn vertalingen van de Franse emblemen van Georgette de Montenay,
gelegenheidsgedichten voor beroemde tijdgenoten, sonnetten op de christelijke
feestdagen, psalmberijmingen en bewerkingen van een door haar vader uitgegeven
embleembundel Sinne-poppen. De gedichten zijn geordend in samenhangende
groepen, waarbij de chronologie zoveel mogelijk is gehandhaafd. Na haar huwelijk
nam Anna Roemers nog maar sporadisch de pen ter hand, meestal om een gunst
van iemand te vragen. Als afsluiting zijn enkele gedichten uit de periode na haar
huwelijk opgenomen.
De samenstellers maken een interessant spanningsveld zichtbaar in het oeuvre
van Anna Roemers. Enerzijds presenteerde ze zichzelf uiterst bescheiden, op het
neerbuigende af. In haar optiek vloeiden uit haar pen niets dan ‘kreupele, manke
en lamme’ verzen. In een gedicht aan Heinsius laat ze zich zelfs met geweld
terugsturen van de Helicon om genoegen te nemen met een plaatsje aan de voet
van de berg. Achter die zelfverkleining ging echter een zelfstandige en kritische
dichteres schuil, die haar klassieken kende en de regels van de dichtkunst verstond.
Ze wist een serieuze benadering te combineren met een nuchtere kijk op het
dichterschap. Dat blijkt uit haar geestige schrijfstijl, waarbij ze zelfspot en parodie
niet uit de weg ging. Dat maakt haar ook tot een tegendraadse en rebellerende
schrijfster, die als een van de vroegste representanten van een anti-idealistische
poëtica kan worden beschouwd. Haar oeuvre kenmerkt zich namelijk door elementen
die ook in het werk van latere dichters als Jan Six van Chandelier en Willem
Godschalck van Focquenbroch vorm hebben gekregen: verzet tegen de
hoogvliegende bezielde dichters, spot en zelfironie. Een waardige vaandeldraagster
dus van de prachtig geïllustreerde Amazone-reeks.
Lotte Jensen
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Voorlopig verleden: taalkundige plaatsbepalingen, 1797 - 1960 / Jan
Noordegraaf. - Münster: Nodus-Publ, 1997. - 232 S.; 24 cm
ISBN 3-89323-276-1 Prijs: DM 69, Eind 1997 verscheen van Jan Noordegraaf een bundeling van lezingen en
gelegenheidsbijdragen aan verschillende tijdschriften en boeken, met de bedoeling
dat een aantal studies, nu zó verspreid dat het beoogde publiek er niet altijd kennis
van kan nemen, de kans krijgt in een gezamenlijk kader van geschiedschrijving van
de

de 19 -eeuwse taalkunde gepresenteerd en gelezen te worden.
Het boek opent met het inleidende ‘Vorm en geest’: de reikwijdte van deze
tegenstelling beantwoordt aan de verschillende stromingen en verschijningsvormen
de

van de 19 -eeuwse taal-
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kunde, die Noordegraaf het liefst ziet als mogelijke bouwstoffen voor het hoofdstuk
de

‘taalwetenschap in Nederland in de 19 eeuw’ voor een nieuwe Geschiedenis van
de Nederlandse taalkunde.
In ‘Het begin van de universitaire neerlandistiek Franeker 1790?’ (p. 14-27) wordt
de rol van de classicus Wassenbergh als hoogleraar Nederlands geschetst. In 1790,
zeven jaar vóór Siegenbeek, wiens aantreden altijd als het startpunt van de
neerlandistiek wordt gezien, vroeg Everwinus Wassenbergh (1742-1826) aan de
Curatoren van de universiteit van Franeker toestemming colleges Nederlands te
geven. Wassenbergh was een geschoold taalkundige, graecus en behorend tot de
Schola Hemsterhusiana, de groep classici die de studie van het Grieks tot bloei
heeft gebracht en internationaal aanzien genoot. Zijn colleges bewogen zich op het
gebied van de welsprekendheid en de spraakkunst, voor een doelgroep van juristen
en theologen. Op de universiteit werd - ook toen al! - een grammatica voor
onderwijzers gebruikt: de Beknopte Nederduitsche Spraakkunst (1793) van
Lambertus van Bolhuis. Naast de - normatief ingestelde - uitwerking daarvan in
Wassenberghs dictaten belicht Noordegraaf ook de opvallend klassieke achtergrond
van de vroege universitaire neerlandistiek.
In het artikel over ‘Een Nederlandse polyglot: J.C.W. Le Jeune. Taalkunde “voor
ongeleerden”’ komen wij meer te weten over deze bijna vergeten, buiten de canons
van de officiële historisch-vergelijkende taalkunde vallende, algemeen taalkundige,
wiens belangstelling vele gebieden bestreek. Bekend is zijn bewerking van Adelungs
Mithridates (1806-1817), waarvan vooral de 60 pagina's tellende ‘inleiding tot de
algemeene [lees: vergelijkende] taalkunde’ de aandacht trekt, omdat zij langer is
geworden vanwege het aanbrengen van een Nederlandse invalshoek, die mede
steunt op Weilands spraakkunst uit 1805 en woordenboek uit 1799-1811, en verder
op Bilderdijk, Ypeij en Montanus. Als complement op het werk van Weiland en
Siegenbeek zal Geschied- en letterkundige nasporingen [...] (1826-1837) van belang
blijven voor de geschiedenis van de taalkunde en vooral de didactiek en
popularisering ervan.
In ‘Adam, Babel, Bilderdijk’ (p. 42-62) wordt nader ingegaan op het taalkundige
werk van Bilderdijk (1756-1831), die met zijn etymologische onderzoekingen zo zijn
voor- en tegenstanders had. Interessant is vooral de hierin geschetste verhouding
tussen Grimm en Bilderdijk, die van volstrekte eensgezindheid liep tot Grimms
opmerking over Bilderdijks ‘grundideeen, die ich für falsch halte’ (p. 52). Om de
verhouding tot Grimms uitgangspunten beter te kunnen traceren begeeft Noordegraaf
zich in Bilderdijks dichtwerk. Uit deze en andere stoffen komt Bilderdijks zo genoemde
‘etymosofie’ naar voren (p. 55): een taalkunde die uiteindelijk leidt tot ‘hogere
bespiegelingen’, tot een discussie over de poly- of monogenese van de talen.
In de volgende bijdrage, ‘Het woord van de dichter’, probeert Noordegraaf ‘Da
Costa als taalkundige’ te beschrijven aan de hand van enkele uitspraken (p. 63-73).
In een reeks ‘Voorlezingen over Nederduitsche Taal en Poëzy’ trachtte Isaac da
Costa (1798-1860) de voortreffelijkheid van de ‘Hollandsche taal’ aan te tonen. Ook
hij grijpt terug op op het ‘noemen’ der dieren door Adam, op de platoonse zijde van
de klassieke natuur-conventiekwestie. Het lichtjes doorklinken van de toenmalige
discussies maakt het materiaal ook voor niet-specialisten zeer interessant en
leesbaar.
de

de

In de 18 en 19 eeuw, zo brengt Noordegraaf in ‘Over een Proeve van
Woordvoeging (1843)’ (p. 74-89) naar voren, wilden geleerde genootschappen en
maatschappijen nog wel eens, ter bevordering van de wetenschap, prijsvragen
uitschrijven. Een van de inzendingen op een prijsvraag van de Hollandsche
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Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen te Leiden (1839) betrof een
inzending die het syntactische gedeelte van Weilands grammatica uit 1805 bij de
tijd zou moeten brengen. De auteur werd niet bekend, want zijn inzending werd niet
voorgedragen vanwege de puur vormelijke basis waarop zijn taalwaarnemeningen
grammaticaal gestalte gekregen hadden.
In 1865 waren ‘Jacob van Lennep en zijn Vermakelijke Spraakkunst’ (p. 90-109)
in taalkundige kringen het gesprek van de dag. Hoewel de grammatica anoniem
verscheen, twijfelde niemand over de schrijver ervan. Na een beschrijving van werk
en commentaar erop (onder meer in De Nederlandsche Spectator) dat van plagiaat
sprake zou zijn - iets dat Van Lennep ontkent - neemt Noordegraaf de bronnen
ervan door. Als eerste The Comic English Grammar, die Van Lennep inderdaad
navolgde, en via die grammatica komen we terecht bij Lindsay Murrays English
Grammar uit 1795, die de ‘legger’ ervan was. Van Lennep gebruikte ook Nederlandse
bronnen en hij plagieerde zichzelf in de taalrubriek van het eerste jongenstijd-
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schrift van Nederland, Bato, waarin letterlijk overgenomen stukken uit zijn
Vermakelijke grammatica staan.
In 1891 richtten hervormers onder het motto ‘taal is klank’ het tijdschrift Taal en
Letteren op, waarmee het primaat van de spreektaal definitief op tafel kwam. Het
tijdschrift, dat bekende taalkundigen als Van den Bosch, Kollewijn, Terwey en
Vercouillie in de redactie had, was geen lang leven beschoren. In ‘Taal en Letteren
(1891-1906): een tijdschrift tegen de schrijftaalcultuur’ (p. 110-124) plaatst
Noordegraaf het tijdschrift in de discussie over spreek- en schrijftaal, de introductie
van het ABN en de spellinghervorming.
De taalkundige J.M. Hoogvliet (1860-1924) leren we vervolgens kennen in ‘Een
tegendraads taalkundige’ (p. 125-132). Zijn nieuwe systeem van taalbeschrijving,
dat omvangrijke grammatica's overbodig zou maken, heeft geen ingang gevonden.
Het artikel maakt wel nieuwsgierig naar Hoogvliets werk; misschien kan daar nog
wat aan gedaan worden!
Ook ‘Gereformeerde taalkunde’ (p. 133-154) bestaat, voor wie het nog niet mocht
geloven. In dit artikel ‘Over het werk van Dr. R.J. Dam (1896-1945)’ komen de
beschouwingen die deze gereformeerde classicus in de eerste helft van deze eeuw
wijdde aan taalkunde en spelling, aan de orde. De mentale realiteit die aan de
taalkundige beschrijving ten grondslag moest liggen, zocht Dam in de ‘veelvuldige
wijsheid des Heeren’. Hij vond dat de stelling ‘taal is klank’ klank en teken als uitingen
van de ‘vormloze’ betekenis van het woord ontkende. Het proefschrift dat hij onder
leiding van H.J. Pos had voorbereid, werd door de laatste uiteindelijk niet
geaccepteerd. De ‘Babylonische spraakverwarring’ die er het onderwerp van was,
werd akelige werkelijkheid toen er voor de verschillen tussen beider
levensbeschouwing geen brug gevonden kon worden. Cum laude promoveerde
Dam vervolgens op een heel ander onderwerp bij H. Wagenvoort in Utrecht (1930)!
Dam, die in eerste instantie de taalkundige stromingen uit zijn tijd had willen toetsen
aan de calvinistische principes, bewaarde dit kruit nu voor zijn bezwaarschrift tegen
Pos in 1932.
In de volgende bijdrage komt ‘H.J. Pos als geschiedschrijver van de
taalwetenschap’ zelf aan de orde (p. 155-177). Noordegraaf schuift in dit artikel de
taalkundige Pos naar voren als historiograaf van de taalwetenschap. Daarbij neemt
hij tot getuigen losse artikelen en dictaten, waarin Pos onderwerpen als de algemene
grammatica en Schola Hemsterhusiana aansnijdt en taalkundige schrifturen van
Kinker, Becker en anderen onder de loep neemt.
De bundel besluit met ‘Reichling revisited. Algemene taalwetenschap in Nederland,
1935-1960’ (p. 178-211). De universitaire loopbaan van Anton Reichling S.J.
(1898-1986) wordt hierin beschreven en Noordegraaf neemt ons mee in de
institutionele ontwikkeling van het vak algemene taalwetenschap in Nederland.
Iedereen kent wel Reichlings studie over Het Woord (1935), dat door A.W. de Groot
zelfs een meesterwerk werd genoemd. De loopbaanperikelen die op deze flitsende
start volgen, zijn zeer de moeite waard om te lezen, want zo veranderd is het
instituutsklimaat beslist niet. Het artikel wordt gevolgd door bijlagen met de zeer
interessante gedachtenwisseling tussen De Groot en Pos over Reichling, en een
overzicht van Reichlings werk.
Enkele toemaatjes, om het maar eens zuidelijk te zeggen, vormen de uitleiding.
Zij handelen kort over uiteenlopende onderwerpen als fiche-kennis, 't kofschip, de
geboorte van het koppelwerkwoord en een mogelijke voorganger van Paardekoopers
eenzinsdeelproef.
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Een index nominum smeedt de inhoud verder aaneen en leidt ieder die gebruik
de

wil maken van deze rijke bundel vol onderwerpen uit de 19 -eeuwse
taalkundegeschiedenis, naar de gewenste taalkundigen.
Els Ruijsendaal

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, Leerstoelgroep
Nederlandse Taalkunde, 1998. - VIII, 168 p.: ill.; 22 cm
ISBN 90-801021-7-2 Prijs: ƒ 22,50
Naar aanleiding van het eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde,
dat op 10

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

94
en 11 december 1997 plaatsvond aan de Universiteit van Amsterdam, is een bundel
verschenen met daarin zeven lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen.
Hans Broekhuis en Wim Klooster (‘Zinsnegatie en de notie numeratie: negatieve
woorden en negatief polaire uitdrukkingen’, p. 1-22) geven, na een korte inleiding
in het minimalistische programma en de optimaliteitstheorie, een analyse van het
distributieverschil tussen negatieve constituenten en negatief polaire uitdrukkingen
in het Nederlands en het Engels, zoals niemand, ook maar iemand, nobody en
anybody.
Kees van Dijk (‘Het prefix ge- in het Middelnederlands’, p. 23-50) laat zien dat gein oudere fases van het Germaans zich morfologisch productief gedraagt, vervolgens
die productiviteit verliest en optreedt in een drietal syntactische constructies, waarvan
er één, het voltooid deelwoord, is overgebleven in het moderne Nederlands.
Els Elffers (‘Centraal en marginaal: Jan te Winkel als grammaticus’, p. 51-71)
bespreekt een aantal uitspraken van Jan te Winkel, de tweede hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, over de
synchrone Nederlandse grammatica, onder andere met betrekking tot het
naamwoordelijk gezegde en het onderscheid tussen ‘begrips-’ en
‘betrekkingswoorden’.
Liliane Haegeman (‘De distributie van het negatieve morfeem en- in het
Westvlaams’, p. 73-100) demonstreert de distributie van het West-Vlaamse en- en
betoogt dat de realisatie van dit negatieve prefix afhankelijk is van de plaats van
het finiete werkwoord.
J.M. van der Horst (‘Over de geschiedenis van de Nederlandse hulpwerkwoorden’,
p. 101-119) geeft een aanzet tot een overzicht van de geschiedenis van de
Nederlandse hulpwerkwoorden, waarbij een aantal interessante ontwikkelingen
wordt aangestipt, zoals de keuze van hebben en zijn in de voltooide tijden, de
‘Zuid-Nederlandse doorbreking’ van de werkwoordelijke eindgroep, en de toename
van te bij infinitieven.
Fritz Ponelis (‘Convergentie van het Afrikaans met het Engels’, p. 121-131)
beschrijft de grootschalige invloed van het Engels op de Afrikaanse omgangstaal
in Zuid-Afrika en signaleert dat het informele Afrikaans een mengtaal aan het worden
is.
Mark de Vries (‘De bindingstheorie: derivatie en predikatie. Over de plaats en
vorm van condities op verwijswoorden in het generatieve taalmodel’, p. 133-168),
tenslotte, stelt voor dat de voorwaarden op het gebruik van verwijswoorden, zoals
hem, zich en zichzelf, werkzaam zijn tijdens de syntactische afleiding van een zin
en dat deze voorwaarden geformuleerd kunnen worden in termen van
‘co-argumentschap’.
Maaike Beliën
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Marco Goud
‘Den dichter met den ver-starenden blik’
*

Over P.C. Boutens' ‘Sterren. Voor J.Th. Toorop’ (1917)

Abstract - The Dutch symbolist poet P.C. Boutens (1870-1943) frequently used stars
and the cosmos as motifs in his poetry. In 1917 he published a poem entitled ‘Sterren’
(‘Stars’), dedicated to the Dutch painter Jan Th. Toorop. Two central themes in this
poem are the visionary gaze - directed at the infinity of the cosmos - and the fact
that it is impossible for a human being to see ‘God’ (or a higher, transcendental
reality) in this life on earth. In this article, an interpretation of this poem will be
presented. The poem will also be related to classical cosmology, especially Plato's
Timaeus. Finally, it will be compared with Cheops, a poem published by J.H. Leopold
in 1915.

1. Inleiding
Dat veel dichters gefascineerd zijn door de sterren blijkt wel uit de bloemlezing
Dichters over sterren (1949) die werd samengesteld door M.G.J. Minnaert, destijds
hoogleraar in de sterrenkunde aan de Utrechtse universiteit. Op het omslag ervan
staat: ‘Terwijl de astronoom met zijn verstand op de sterrenhemel reageert, bovenal
trachtend door te dringen in de feitelijke werkelijkheid daarvan, vertolkt de dichter
een persoonlijke houding tot de wereld der sterren, zij spreken tot hem een
symbolische taal.’ Sterren symboliseren een hogere, onbereikbare, goddelijke
werkelijkheid. Het kijken naar de sterren is een uiterste vorm van waarnemen. Verder
kijken dan de uiterstverre sterren en melkwegstelsels is onmogelijk. Door de
uitvinding van de telescoop werd het weliswaar mogelijk om steeds verder te kijken,
maar de menselijke blik op het heelal blijft principieel beperkt. Voor de dichter of de
mysticus is het wel mogelijk om - in de verbeelding - verder te schouwen.
In het werk van de dichter en classicus P.C. Boutens (1870-1943), die zich in zijn
poëzie niet zozeer richtte op de alledaagse aardse werkelijkheid, als wel op een
hogere werkelijkheid, komen het heelal, de melkweg, nevels, kometen en vooral
sterren meer dan eens voor. Ik zal mij in dit stuk niet richten op álle gedichten waarin
Boutens spreekt over de sterren. Ik zal uitgaan van één gedicht, en wel ‘Sterren’ uit
1917, dat is opgedragen aan de kunstenaar Jan Th. Toorop (1858-1928).

2. Jan Toorop en ‘Sterren’
Op 8 september 1913 stuurde Boutens een briefkaart vanuit de Zeeuwse badplaats
Domburg aan zijn vriend en mecenas A.J.A. baron van Herzeele (1882-1960).
Boutens schreef: ‘Er zijn twee dingen die het mij bijzonder spijt dat je niet hebt
medegemaakt: den serenen sterrenhemel van gisteravond, en een Johannes portretje
van

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

98
J.Th. Toorop: een zeventienjarige jongen slapende aan den schouder van Christus.
Ik krijg het natuurlijk van T. ten geschenke, als hij zijn grooter werk er naar heeft
1
afgemaakt.’ De gecombineerde aandacht van Boutens voor de sterrenhemel en
het werk van Toorop lijkt vooruit te wijzen naar een gedicht dat hij vier jaar later zou
publiceren. In september 1917 verscheen in De nieuwe gids Boutens' gedicht
2
‘Sterren’ met de opdracht ‘Voor J.Th. Toorop’. Boutens was goed bevriend met Jan
Toorop. Deze portretteerde Boutens meer dan eens en verluchtte Boutens' bundel
Naenia (1903). Boutens schreef op zijn beurt enige gedichten voor Toorop, meestal
naar aanleiding van een schilderij of tekening.
Boutens' gedicht ‘Sterren’ is, voor zover mij bekend, niet speciaal geschreven bij
een werk van Toorop. Er bestaan wel enige werken van Toorop waarop sterren zijn
afgebeeld, zoals: ‘Twee vrouwen’ (1893), ‘De zang der tijden’ (1893), ‘Dalende
3
geloven’ (1894) en ‘De zaaier’ (1895). Een later voorbeeld is Toorops illustratie ‘De
Ziel’ bij een gedicht van Miek Janssen in haar bundel Aan den einder (Amsterdam,
4
1915, t.o. p. 19). Daarop staan tal van sterren boven wolken afgebeeld. Een andere
interessante sterrentekening van Toorop wordt bewaard in het Letterkundig Museum
te Den Haag. Daar bevindt zich een uniek exemplaar - uit de nalatenschap van
Boutens' vriend E.E. Menten (1882-1970) - van Boutens' vertaling Platoons Phaidros
(Brugge, 1909). Daarin staat een tekening van de hand van Toorop waarop twee
5
figuren te zien zijn, vermoedelijk Socrates en Plato. Op de achtergrond zijn sterren
afgebeeld. Het blijft gissen of Boutens deze tekening op het oog had met zijn
opdracht aan Toorop bij ‘Sterren’. Duidelijk is dat zowel voor Toorop als voor Boutens
sterren iets te maken hebben met een hogere werkelijkheid. Al eerder had Boutens
Plato's Ideeën met de sterrenhemel in verband gebracht, en wel in een brief van 1
augustus 1905 aan zijn vriend Jacques Kakebeeke: ‘[Platoons] ideeën zijn, zooals
men beweert, gevallen. Maar voor mij zijn zij gestegen; zij zijn van dezelfde
6
onbegrijpelijkheid en helderheid als bv. de melkweg.’
Boutens nam ‘Sterren’ op in zijn bundel Zomerwolken (1922) en handhaafde de
opdracht. In deze bundel staan nog twee andere gedichten opgedragen aan Toorop.
Het betreft religieus getinte gedichten: ‘Ad virginem matrem. Voor Jan Toorop / naar
aanleiding van een zijner Madonna-teekeningen’ en ‘Afneming van het kruis. Aan
J.Th. Toorop’. Eerder al had Boutens drie gedichten opgedragen aan Toorop:
‘Afvaart’, ‘Branding’ en ‘Regenboog. Aan J.Th. Toorop / na het zien van zijn
krijtteekening van dien naam’. De bundel Zomerwolken bevat ook een portret uit
7
1921 van Boutens door Toorop. De criticus Willem Evers schreef daarover: ‘Den
dichter met den ver-starenden blik, waarin ook de droomer uitziet, met de fijne
beweeglijke aangezichtslijnen, in de gesloten mond iets van berusting na smart,
over het gelaat vreugde-om-schoonheid, getemperd door leed-om-het-onbereikbare,
8
gaf ons Toorop. Klassiek, maar van modernen tijd, zóó zag hij hem.’
Een diepgaande studie naar de intrigerende relatie tussen Boutens en Toorop
9
bestaat nog niet, er zijn tot nu toe slechts enige aanzetten gegeven. Ik vat de
opdracht bij ‘Sterren’ op als een blijk van congenialiteit en verwantschap. Boutens
wilde daarmee aangeven dat hij en Toorop op één lijn zaten wat betreft bepaalde
opvattingen over kunst en werkelijkheid. Men zou de woorden ‘wij’ en ‘ons’ in het
gedicht biografisch kunnen interpreteren als ‘Boutens en Toorop’: gelijkgestemde
kunstenaars die streven naar een hogere werkelijkheid en deze trachten te bereiken
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door middel van hun dicht- en schilderkunst, wetend dat het goddelijk geheim nooit
te ontraadselen is. Zo bezien heeft de opdracht naast een amicale ook een poëticale
implicatie.

Sterren
Voor J.Th. Toorop
Waar bleef de lamp der maan, die uit den waas-verblonden
Avond de laatste vaag van somber zonbloed zoog,
En drijvend op den dauw tot bleeke glorie rondde,
En met haar dunnen dag de doffe weerld betoog?...
5 Wij treden buiten 't huis. Onder de zomerboomen
Staat de volwassen vloed van zwart-geronnen nacht:
Het donker neemt ons in als afgrond zonder droomen
Den slaap-verdoolden geest die droom uit droom verwacht...

10

Daar schuift voor nieuw visioen het roerloos loover open
Waar onze holle weg verzwenkt naar 't ruime veld:
Van lichtval sluierijl staan wanden overdropen,
Wier hemelsche verschiet naar duistre kimmen helt.

Nafonkelingen van eêlsteenen regenbogen
Verweenen voor 't gelaat der weggedeinsde nacht,
15 En breken aan oneindigheids onzichtbre togen,
En vloeien af door nieuwer bogen vlotte pracht...
Heeft hemels medelij ons smachten opgenomen
Naar 't stralende juweel van haar kristallen hart?
Is eindelijk haar traag verbazen neêrgekomen
20
Om deel te nemen in de weelden onzer smart?
Geheven door den doop van helle duizelingen,
Weiflen onze oogen voor den uiterstverren zoom
Waar naar Gods klaar geheim de stille sferen zingen
Aan de overzij van ongemeten aetherstroom.
25 Rond spiegeleffen wrong van melkwegs binnenzeeën
Wier scheemrend bodemzand in hellen baaiert smelt,
Uit al de voren van de zongeploegde steeën
Dringt gouden brand van bloei in daverstil geweld...

30

Tuinen vergrondeloosd naar labyrinthen gangen Een aangelaaide orkaan in harmonie gezwicht Een vuren hagelslag in 't storten ondervangen Een vlammen ondergang in talmend evenwicht -

O blinde moeder, Aard, wat hebt gij ons voldragen
Tot de gevoeligheid van dezen zienden nood
35 Die niet berusten kan binnen uw blauwe dagen,
Die niet meer droomen in uwen donkren schoot?
Als bleeke kinderen achter gesloten ramen
Houdt ge ons een kleinen tijd met levens speelgoed zoet,
En raadt de wanhoop niet, waarmede onze oogen vâmen
40
De lokkende eindloosheid die om uw woning vloedt -:
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O moeder van ons hart, dat wil wel zijn uw eigen
En trouw en blijgerust in zijn gebondenheid,
Maar altoos weêr vervalt tot dit eenzelvig zwijgen
10
Dat om vermoed geluk 't geluk van nu beschreit.

3. Analyse
Het gedicht bestaat uit elf kwatrijnen. Telkens is er sprake van gekruist rijm, waarbij
vrouwelijk en mannelijk rijm worden afgewisseld. De regels met mannelijk rijm
springen in. De versregels tellen 13, respectievelijk 12 lettergrepen. Metrisch is er
sprake van zesvoetige jamben, oftewel alexandrijnen, met hier en daar
betekenisversterkende antimetrieën (in regels 2, 5, 6, 13, 22, 29). Het gedicht kent
dus een strakke klassieke vorm. De syntaxis en de semantiek zijn verre van
eenvoudig. Opvallend zijn de vele neologismen, zoals de samengestelde adjectieven
‘waas-verblonden’ (1), ‘zwart-geronnen’ (6), ‘slaap-verdoolden’ (8) en ‘zongeploegde’
(27), of een deelwoord als ‘vergrondeloosd’ (29). Het uitgangspunt van het gedicht
wordt gevormd door een wij-situatie (‘Wij’ (5), ‘ons’ (7), ‘onze’ (10), ‘ons’ (17), ‘onzer’
(20), ‘onze’ (22), ‘ons’ (33), ‘ons’ (38), ‘onze’ (39), ‘ons’ (41)). Ik onderscheid de
volgende thematische woordvelden die in de analyse en interpretatie terug zullen
komen: sterren/heelal/oneindigheid; aarde; licht/donker; zien/visioen en
smart/wanhoop. Er zijn tal van tegenstellingen aan te wijzen in dit gedicht: zon
versus maan, dag versus nacht, licht versus duisternis, huis versus ruim veld, eindige
wereld versus oneindig heelal, blind versus zien, hier versus daar, geluk van nu
versus vermoed geluk.
Globaal valt over de macrostructuur van het gedicht te zeggen, dat het valt te
verdelen in vier segmenten: I, II-III, IV-VIII, IX-XI. De eerste strofe is een inleidende
strofe waarin het gaat over de overgang van de avond naar de nacht. Vervolgens
wordt in strofen II en III beschreven hoe ‘wij’ naar buiten gaan en kijken naar het
verschiet. In strofen IV tot en met VIII wordt een kosmisch visioen beschreven. De
middelste strofe VI vormt zowel structureel als inhoudelijk de kern van het gedicht.
Tenslotte volgen strofen IX tot en met XI, waarin wordt teruggekeerd naar de aarde
en waarin het besef uitgesproken wordt dat de menselijke blik, verlangend naar de
oneindige kosmos rondom de aarde, beperkt is. Nadat ik het gedicht strofe voor
strofe behandeld heb, zal ik een samenvattende interpretatie op anekdotisch,
filosofisch en poëticaal niveau geven.
Strofe 1
1 Waar bleef de lamp der maan, die uit den waas-verblonden
2
Avond de laatste vaag van somber zonbloed zoog,
3 En drijvend op den dauw tot bleeke glorie rondde,
4
En met haar dunnen dag de doffe weerld betoog?...

In deze strofe wordt de overgang van de avond naar de nacht beschreven, met
gebruikmaking van woorden die verschillende lichteffecten aanduiden: ‘lamp der
maan’ (1), ‘waas-verblonden’ (1), ‘vaag’ (2), ‘zonbloed’ (2), ‘bleeke’ (3), ‘dunnen
dag’ (4), ‘doffe’ (4). Er zijn verschillende tegenstellingen aan te wijzen: dag versus
nacht, licht versus donker, zon versus maan. Maar het gaat niet zozeer om de
scherpe tegenstellingen, maar veeleer om de vage grens tussen avond en nacht.
De avond is ‘waas-
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verblond’ (2), met andere woorden: verblond of verbleekt door een waas. Er is sprake
11
van mist of nevel. De ‘laatste vaag van somber zonbloed’ (2) - de laatste streep
somber rood zonnelicht - wordt door de ‘lamp der maan’ (een traditioneel beeld van
12
de maan) weggezogen. Hier kan gedacht worden aan het ‘gothic’ beeld van een
bloedzuigende vampier: de maan als vampier die licht wegzuigt. Het woord ‘vaag’
is in deze regel uiteraard een zelfstandig naamwoord dat veeg of streep betekent.
Maar de betekenissen van het adjectief ‘vaag’ resoneren hier ook mee: onbepaald,
onduidelijk, niet scherp omlijnd.
De regels 3 en 4 hebben een parallelle structuur. Beide regels hebben als
onderwerp ‘de lamp der maan’. De maan drijft ‘op den dauw’. Druppels komen in
dit gedicht terug, bijvoorbeeld als tranen, gesuggereerd in de woorden ‘overdropen’
(11), ‘[v]erweenen’ (14), ‘vloeien’ (16), ‘doop’ (21) en ‘beschreit’ (44). Hoe moet dit
drijven van de maan ‘op den dauw’ worden voorgesteld? Dauw bestaat uit druppels
13
die zich op bijvoorbeeld planten afzetten. Daarop kan de maan niet drijven. Maar
14
dauw kan ook betekenen: ‘een lage nevel [die] over de velden hangt’. Wellicht
wordt een dergelijk atmosferisch effect gesuggereerd: avondnevel waar de maan
wazig doorheen schemert. Dauw kan daarnaast ook gezien worden als een symbool
15
van iets goddelijks. Vervolgens wordt over de maan gezegd dat zij ‘rondde’ ‘tot
bleeke glorie’ (dit is bleek maanlicht). De maan ‘betoog’ - dit betekent overdekte of
16
bedekte - ‘met haar dunnen dag’ (de nacht) de ‘doffe weerld’. De betekenis van
17
‘dunnen’ (4) is hier vermoedelijk: ijle. De alliteratie in de passage ‘dunnen dag de
doffe’ versterkt nog eens de betekenis van deze woorden. Het woord ‘rondde’ (3)
zou kunnen duiden op een volle maan, alleen dan is de maan immers rond. De
wereld van de dag wordt negatief beschreven als een doffe wereld. Eerder werd
ook al gesproken van ‘somber zonbloed’ (2). De aardse wereld is dus dof en somber.
En misschien verwijzen deze woorden ook wel naar de gemoedsgesteldheid van
degenen die verderop in het gedicht met ‘wij’ worden aangeduid.
In deze strofe vraagt het lyrisch ‘ik’ (of ‘wij’) zich af waar de maan bleef (of gebleven
is) die de genoemde lichteffecten teweeg zou brengen (zuigen van zonbloed, een
nevelige avondsfeer). Door allerlei karakteristieken van de maan te noemen wordt
de afwezige maan voor het geestesoog gebracht. Van meet af aan speelt Boutens
in dit gedicht met de begrippen licht en duisternis, (on)zichtbaarheid en
(on)zegbaarheid. In deze strofe wordt een beeld van de maan opgeroepen, terwijl
18
de maan niet (meer) zichtbaar is.
Strofe 2
5 Wij treden buiten 't huis. Onder de zomerboomen
6
Staat de volwassen vloed van zwart-geronnen nacht:
7 Het donker neemt ons in als afgrond zonder droomen
8
Den slaap-verdoolden geest die droom uit droom verwacht...

In deze strofe wordt voor de eerste keer gesproken van ‘wij’. Ze bevonden zich eerst
19
in een huis en ‘treden’ naar buiten. Opvallend is dat nu sprake is van een
tegenwoordige tijd, terwijl in de vorige strofe sprake was van een verleden tijd. De
rest van het gedicht is ook gesteld in de tegenwoordige tijd. Wellicht treedt de lezer
met de tweede strofe in een in het verleden te situeren gebeurtenis die verteld wordt
in het praesens historicum. Men kan zich voorstellen dat ‘wij’ (5) naar buiten gaan
om een
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nachtwandeling te maken. ‘Huis’ (5) betekent dan letterlijk een huis. Maar ‘huis’
21
kan ook staan voor het lichaam, het stoffelijk omhulsel waarin de ziel huist. Als
derde mogelijkheid zie ik dat ‘huis’ staat voor de aarde. Men wil de aarde ontstijgen
en opstijgen naar het omringende heelal. Deze huis-metafoor keert terug in de
voorlaatste strofe waar gesproken wordt over ‘gesloten ramen’ (37) en ‘woning’ (40).
In de tweede zin wordt gezegd dat het onder de bomen volstrekt duister is. Het
bleke maanlicht schijnt daar niet. ‘Wij’ ervaren de duisternis onder de bomen als
een ‘volwassen vloed van zwart-geronnen nacht’ die onder de bomen ‘staat’. Het
woord ‘vloed’ wijst vooruit naar het werkwoord ‘vloedt’ (40) in de voorlaatste strofe.
Er is sprake van een paradoxale situatie: een ‘vloed’ (dynamisch) die ‘staat’
22
(statisch). De duisternis vormt een obstakel. De nacht is zo duister dat hij lijkt te
staan als een zwarte ondoordringbare muur. De betekenis van ‘Onder’ en ‘Staat’
wordt versterkt door de antimetrische positie van deze woorden in regels 5 en 6 én
door de herhaling van de on-klank in deze strofe: ‘Onder’ (5), ‘[...]-geronnen’ (6),
‘donker’ (7), ‘ons’ (7), ‘afgrond’ (7), ‘zonder’ (7), vrijwel allemaal woorden met een
negatieve betekenis (behalve ‘ons’). Het woord ‘vloed’ (6) komt qua klank sterk
overeen met ‘bloed’ (2); het ‘zonbloed’ (2) is inmiddels geronnen tot een vloed van
23
‘zwart-geronnen’ nacht.
De nachtelijke duisternis wordt vervolgens beschreven aan de hand van een
vergelijking na een dubbele punt na ‘nacht’ (6) in regels 7 en 8. Het ‘donker’ (7)
neemt ‘ons’ in zoals een ‘afgrond zonder droomen’ (7) een ‘slaap-verdoolden geest’
24
inneemt ‘die droom uit droom verwacht’ (8). Een afgrond is een onpeilbare diepte.
Het heelal kan gezien worden als een onpeilbare diepte, een beeld dat vaker
25
voorkomt bij Boutens. Ook kan de afgrond gezien worden als een metafoor voor
26
de onpeilbaarheid van de ziel. De overgang van daglicht naar de zwarte duisternis
van de nacht kan de overgang van het leven naar de dood symboliseren. De
‘zwart-geronnen nacht’ (6) en de ‘afgrond’ (7) kunnen staan voor de dood. Het woord
‘afgrond’ kan vooruit wijzen naar ‘vergrondeloosd’ (29) in de achtste strofe.
Strofe 3
9 Daar schuift voor nieuw visioen het roerloos loover open
10
Waar onze holle weg verzwenkt naar 't ruime veld:
11 Van lichtval sluierijl staan wanden overdropen,
12
Wier hemelsche verschiet naar duistre kimmen helt.

In de derde strofe wordt de overgang beschreven van de zwarte duisternis onder
de bomen naar het licht van het ‘hemelsche verschiet’ (12). Het ‘roerloos loover’ (9)
van de ‘zomerboomen’ (5) uit de vorige strofe schuift open, daar waar de holle weg
‘verzwenkt naar 't ruime veld’, als het ware overlopend in de kosmische ruimte. Dit
levert een ‘nieuw visioen’ (9) op. Het woord ‘visioen’ is van belang, hier - en in de
volgende strofen tot en met strofe 8 - is sprake van een visionaire blik, die niet gericht
is op de aardse werkelijkheid maar op een hogere werkelijkheid. Wanneer er sprake
is van een ‘nieuw visioen’ (9), moet er ook sprake zijn van een vorig visioen, dit is
volgens mij de duistere ‘afgrond’ uit de tweede strofe. In plaats van een duister
visioen is er nu sprake van een visioen van licht.
Na ‘'t ruime veld’, dat contrasteert met het beklemmende gevoel onder de bomen,
volgt een dubbele punt, waarna in regels 11 en 12 het ‘nieuw visioen’ beschreven
wordt in termen van licht. ‘[W]anden’ zijn ‘sluierijl’ en staan ‘[v]an lichtval’ ‘over-
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dropen’. Hier is, evenals in regel 6, weer sprake van de paradoxale situatie van het
‘staan’ van iets dynamisch (‘lichtval’, ‘overdropen’). Het woord ‘lichtval’ (11)
contrasteert met ‘duistre’ (12). En ‘overdropen’ verwijst terug naar ‘dauw’ (3) uit de
eerste strofe. Wat zijn dit voor ‘wanden’ (11)? Men zou kunnen denken aan de
wanden van de ‘holle weg’. Maar ik ga ervan uit dat die weg na de dubbele punt in
regel 10 verlaten is en dat men zich inmiddels op het ‘ruime veld’ bevindt. De
‘overdropen’ ‘wanden’ kunnen geassocieerd worden met het bijbelverhaal over de
doortocht van het joodse volk door de Rode Zee. In Exodus 14:22 staat: ‘En de
kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren
waren hun een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand.’ In Boutens' gedicht
‘Patet via’ (VL 365) wordt een dergelijk beeld opgeroepen: ‘Daar stuit en staat in
steilen wand / De stroom van 't wereldsche gerucht’. Ook in ‘Sterren’ kan sprake
zijn van een doortocht naar het Beloofde Land van de groep die wordt aangeduid
met ‘wij’ en ‘ons’. In het gedicht is geen sprake van wanden van water zoals in de
bijbel, maar van wanden van licht. De wanden zijn ‘sluierijl’ en overdropen van
‘lichtval’. Het is moeilijk om zich daar iets concreets bij voor te stellen. De wanden
zijn door de lichtval ‘sluierijl’; een sluier is iets verhullends of bedekkends, ijl betekent
27
los, dun, van geringe dichtheid (vgl. ‘dunnen’ (4)). De wanden zijn wazig en ijl. Ze
verhullen én onthullen tegelijk. Deze wanden doen ook weer denken aan het ‘huis’
(5) uit de tweede strofe. In dit gedicht zal nog vaker gesproken worden in termen
van een huis of een gebouw: ‘ramen’ (37) en ‘woning’ (40). ‘Wier’ (12) verwijst naar
de ‘wanden’ (11). Deze ‘wanden’ kunnen ook metaforisch geïnterpreteerd worden
als de scheiding tussen het leven op aarde en de hogere werkelijkheid. Deze
scheiding kan niet opgeheven worden, behalve door de dood. Hooguit kan men
zeer sporadisch een glimp - zoals in het visioen in dit gedicht - opvangen van wat
zich achter deze scheiding tussen het hier en nu en een transcendente werkelijkheid
28
bevindt. Het ‘hemelsche verschiet’ van deze wanden helt ‘naar duistre kimmen’
(12). Verschiet betekent: het verste deel van het gezichtsveld, en ‘kim’ betekent ook
gezichtseinder. Het hogere bevindt zich dus uiterst ver weg, verder dan men kan
29
zien met het fysieke oog.
Strofe 4
13 Nafonkelingen van eêlsteenen regenbogen
14
Verweenen voor 't gelaat der weggedeinsde nacht,
15 En breken aan oneindigheids onzichtbre togen,
16
En vloeien af door nieuwer bogen vlotte pracht...

In deze strofe volgen meer ‘beschrijvingen’ van wat men te zien krijgt in het visioen
uit de vorige strofe. Ook hier is weer sprake van woorden die met licht en schittering
te maken hebben: ‘Nafonkelingen’, ‘eêlsteenen regenbogen’ en ‘pracht’. In
‘Nafonkelingen’ is sprake van een antimetrie, hetgeen de betekenis ervan benadrukt.
Maar er is hier geen sprake van een normale regenboog bij daglicht, maar van
nafonkelingen van regenbogen van edelstenen in de nacht. Deze edelstenen zouden
kunnen duiden op fonkelende sterren die een regenboog-achtig licht veroorzaken.
Bij ‘nafonkelingen’ kan nog gedacht worden aan het feit dat het licht van de sterren
vele lichtjaren oud is, het sterrenlicht fonkelt dus na. Ook om de maan kan een
regenboog verschijnen. Deze nafonkelingen ‘verweenen’ voor het ‘gelaat der
weggedeinsde nacht’ (14). Men zou deze verwenende nafonkelingen ook kunnen
zien als tranen.
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Elders dichtte Boutens over ‘slui'rend lichtgeween’ (VL 545). Bij het ‘gelaat der [...]
nacht’ - de nacht wordt dus gepersonifieerd - kan gedacht worden aan een gelaat
30
met sterren als ogen. Het beeld van sterren die als ogen kijken naar de mensen
31
op aarde komt meer dan eens voor bij Boutens. Van Dale geeft bij ‘gelaat’ als
dichterlijke betekenis: het aanschijn der hemellichten, met name van de zon en de
maan. De zwarte donkerte van de nacht (de duistere afgrond uit de tweede strofe)
is inmiddels ‘weggedeinsd’. Het stralende licht is daarvoor in de plaats gekomen.
Regels 15 en 16 hebben een parallelle constructie. Hier wordt gesproken alsof
het over golven in de kosmische zee gaat die breken aan of op de kust. Onderwerp
van deze twee zinnen is ‘Nafonkelingen [...]’ (13). Deze nafonkelingen ‘breken aan
oneindigheids onzichtbre togen’. Bij ‘togen’ kan gedacht worden aan bogen of
hemelgewelven die zo hoog zijn dat ze onzichtbaar zijn. De nafonkelingen ‘vloeien
af door nieuwer bogen vlotte pracht’. Bij het ‘breken’ van de ‘nafonkelingen’ zou
men kunnen denken aan lichtbreking, de stralen worden gebroken, ze veranderen
van richting. Er ontstaan nieuwe bogen die ‘vlotte pracht’ teweeg brengen. ‘Vlot’
betekent hier vermoedelijk: onvast, ongestadig, vluchtig. Deze ‘pracht’ is dus
voortdurend aan verandering onderhevig. Telkens ontstaan er nieuwe ‘bogen’.
Van belang zijn de woorden oneindigheid en onzichtbaar in regel 15. De
oneindigheid van het heelal (tegengesteld aan de begrensdheid van de aarde en
de beperkte blik van de mens) speelt in dit gedicht een belangrijke rol. Het verlangen
naar een hogere, oneindige en onzichtbare wereld - onkenbaar voor de mens - is
een van de kernthema's van dit gedicht. De ‘togen’ zijn niet te zien, maar door de
‘nafonkelingen’ die er op breken weet men dat ze er zijn.
Strofe 5
17 Heeft hemels medelij ons smachten opgenomen
18
Naar 't stralende juweel van haar kristallen hart?
19 Is eindelijk haar traag verbazen neêrgekomen
20
Om deel te nemen in de weelden onzer smart?

In deze strofe worden twee vragen gesteld die te maken hebben met opwaartse en
neerwaartse richtingen (‘opgenomen’ en ‘neêrgekomen’). Degenen die met ‘ons’
worden aangeduid vragen zich af of ‘hemels medelij’ ‘ons smachten’ heeft
opgenomen naar het ‘stralende juweel van haar kristallen hart’ (17-18). De woorden
‘juweel’ en ‘kristallen’ slaan terug op ‘eêlsteenen’ (13). Men zou sterren kunnen zien
als flonkerende edelstenen. Wordt met ‘haar kristallen hart’ (18) het middelpunt van
het heelal bedoeld? Het Griekse woord kosmos betekent zowel orde als sieraad.
Een tweede vraag in deze strofe luidt: ‘Is eindelijk haar traag verbazen neêrgekomen
/ Om deel te hebben in de weelden onzer smart?’ (19-20). De smart van ‘ons’ is dus
niet negatief, maar positief, want het is een weelde. Weelde (dat assoneert met
‘juweel’ (18)) is onder meer een omstandigheid waarin men iets aangenaams of
kostbaars heeft. Smart betekent leed, verdriet, of sterk ongeduldig verlangen. Er is
dus sprake van een oxymoron.
Opmerkelijk in deze strofe is het twee maal voorkomen van ‘haar’ (‘haar kristallen
hart’ (18) en ‘haar traag verbazen’ (19)). Waar verwijst ‘haar’ naar? Het kan in deze
strofe alleen verwijzen naar ‘hemels medelij’. Maar hemel is mannelijk, en medelijden
is onzijdig. Er zou dus eigenlijk ‘zijn’ moeten staan. Het is zeer onwaarschijnlijk
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dat Boutens een fout heeft gemaakt. Een mogelijke oplossing kan zijn om ‘hemels
medelij’ te zien als een vrouwelijke allegorisering. Dat zou een hemelse spiegeling
kunnen zijn van Moeder Aarde die in de negende strofe aan de orde komt. Het
‘kristallen hart’ kan gezien worden als het hemelse tegendeel van de ‘donkren schoot’
(36) van Moeder Aarde. Mogelijk wordt impliciet gerefereerd aan Maria. Deze
interpretatie vindt enige ondersteuning in een andere verwijzing naar Maria in de
bundel Zomerwolken, namelijk in ‘Ad virginem matrem’, met de opdracht ‘Voor Jan
Toorop / naar aanleiding van een zijner Madonna-teekeningen’ (VL 678-679).
Strofe 6
21 Geheven door den doop van helle duizelingen,
22
Weiflen onze oogen voor den uiterstverren zoom
23 Waar naar Gods klaar geheim de stille sferen zingen
24
Aan de overzij van ongemeten aetherstroom.

Deze strofe vormt, structureel gezien, de kern van het elf strofen tellende gedicht.
Ook thematisch gezien lijkt mij dit een van de belangrijke passages van het gedicht.
32
Het zien speelt een prominente rol. De ogen zijn omhoog gericht. Het gaat hier
niet om het alledaagse kijken, er is sprake van een visionaire blik die (in de
33
verbeelding) verder reikt dan fysiek mogelijk is. De ‘oogen’ zijn geheven ‘door den
34
doop van helle duizelingen’ (de doop of dompeling van het helle sterrenlicht). Hier
wordt mogelijk teruggegrepen op de ‘wanden overdropen’ (11) van licht en de
associaties met de doortocht door de Rode Zee. Het woord ‘oog’ of ‘ogen’ komt
vaker voor in dit gedicht, vaak verborgen in de woorden: ‘zoog’ (2), ‘betoog’ (4),
‘regenbogen’ (13), ‘togen’ (15), ‘bogen’ (16) en gewoon als ‘oogen’ (39). Maar de
ogen weifelen (aarzelen) ‘voor den uiterstverren zoom’. Zoom betekent grens. Hier
35
wordt dus bedoeld de uiterst verre grens van het heelal. Die ‘zoom’ kan ook opgevat
worden als de grens van de menselijke beperkte blik, daarachter (‘aan de overzij’)
36
gaat de onzichtbare en onkenbare ruimte verder. Dat sluit ook aan op de laatste
drie strofen van dit gedicht. Opvallend is dat de gehele versregel 22 antimetrisch
is, er is sprake van een trocheïsch ritme in plaats van een jambisch ritme. Daardoor
krijgt deze regel nog eens extra nadruk. In die ‘uiterstverren zoom’ zingen de ‘stille
sferen’ (stil zingen is paradoxaal, alhoewel het naast geluidloos zingen ook zacht
zingen kan beteken) ‘naar Gods klaar geheim’, en wel ‘[a]an de overzij van
37
ongemeten aetherstroom’. Nogmaals wordt hier het uiterst verre en onbereikbare
benadrukt. Nog verder weg dan de ‘ongemeten aetherstroom’, namelijk aan de
overzijde daarvan, zingen de stille sferen. Deze ‘aetherstroom’ is niet te meten. De
zingende ‘stille sferen’ zijn in verband te brengen met de harmonie der sferen (vgl.
38
‘harmonie’ (30)). De sferen zijn stil, omdat deze hemelse muziek niet te horen is
39
voor aardse stervelingen (vgl. ook ‘daverstil’ (28)).
‘Aether’ (afgeleid van het Griekse aithèr) betekende in de klassieke oudheid de
40
hogere lucht of hemel. Volgens Aristoteles was aether het vijfde element waaruit
de bovenmaanse sferen en de hemellichamen waren opgebouwd. In Boutens'
vertaling Platoons Phaidoon staat: ‘[...] de aarde zelf ligt rein in een reinen hemel,
waarin de sterren zijn en welken aither noemen de meesten van hen die gewoon
41
zijn over zoodanige dingen te verhandelen.’ (109B). In de negentiende eeuw werd
‘aether’ gezien als een onzichtbare middenstof waarin het licht zich voortplantte.
Deze geheimzin-
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nige problematiek inspireerde tal van literatoren. Ook Boutens heeft het kennelijk
niet onberoerd gelaten. Er zijn tal van parallellen te vinden in Boutens' poëzie,
bijvoorbeeld: ‘aan de randen van den aetherstroom’ (VL 86), ‘het schaduwduistre
doomen / Der onpeilbare aetherstroomen’ (VL 667) en ‘den blinden tocht door
d'ongepeilden aether / voorbij de eilanden van de sterren en / de vage sluieren der
nevelvlekken’ (VL 1056).
Opmerkelijk is de formulering ‘Gods klaar geheim’ (23); het onkenbare, goddelijke
geheim is een vaak voorkomend thema in Boutens' poëzie, bijvoorbeeld in ‘Het
43
geheim’. Het adjectief ‘klaar’ betekent hier: helder, eenvoudig, of simpel. Andere
voorbeelden hiervan uit Boutens' poëzie zijn onder meer: ‘Gods licht geheim’ (VL
664), ‘Gods simpele geheimenis’ (VL 882), ‘Gods eenvoudig wonder’ (VL 886). Dit
thema valt te verbinden met Boutens' bekende uitspraak: ‘wanneer ooit Gods geheim
in zijn sublieme simpelheid zal worden geraden, [is] het een dichter [...], die het
44
verlossende woord zal mogen spreken.’ Men moet daarbij niet strikt denken aan
een christelijke God. In Zomerwolken komen weliswaar veel gedichten voor met
45
bijbelse onderwerpen en het woord ‘God’ komt frequent voor, maar daarnaast
46
komen ook de aanduidingen ‘god’ en ‘goden’ voor. Het doel van het aanschouwen
van de sterren is het trachten contact te maken een hogere, goddelijke werkelijkheid.
De sterrenhemel symboliseert het erachter liggende onbereikbare Absolute.
Strofe 7
25 Rond spiegeleffen wrong van melkwegs binnenzeeën
26
Wier scheemrend bodemzand in hellen baaiert smelt,
27 Uit al de voren van de zongeploegde steeën
28
Dringt gouden brand van bloei in daverstil geweld...

De Melkweg wordt hier beschreven als een wereld met ‘binnenzeeën’ (25) en ‘steeën’
47
(27). In de sterrenkunde was het gebruikelijk (in de negentiende en begin twintigste
eeuw) om melkwegstelsels in termen van zeeën en eilanden te beschrijven (vgl.
48
ook wat ik eerder schreef over het ‘breken’ en ‘vloeien’ in regels 15 en 16). Een
‘wrong’ (25) is een geheel door draaiing bij elkaar gevoegd, het melkwegstelsel is
spiraalvormig. Het woord ‘wrong’ doet ook denken aan wrongel (gestremde melk),
daarmee valt er een verband te leggen met de mythologische oorsprong van de
49
Melkweg. De ‘wrong’ is ‘spiegeleffen’ (25), waarmee gedoeld kan worden op de
schijfvormigheid van de melkweg. Het ‘scheemrend bodemzand’ (26) van ‘melkwegs
50
binnenzeeën’ (25) smelt ‘in hellen baaiert’ (26). Het ‘scheemrend bodemzand’ kan
in verband worden gebracht met de nafonkelingen van de edelstenen uit strofe 4
en de juwelen en kristallen uit strofe 5. Er is dan sprake van schemerende sterren
(als zandkorrels) in de melkweg. Dit zand smelt, wellicht door de ‘gouden brand’
(28)? ‘Baaiert’ (26) duidt op de chaos waaruit de kosmos, volgens de Griekse
mythologie, is ontstaan (‘hellen baaiert’ (26) wijst overigens terug naar ‘helle
duizelingen’ (21)). De melkweg wordt voorts beschreven in landbouwtermen als
‘voren’ in ‘zongeploegde steeën’ waaruit ‘gouden brand van bloei’ dringt. Met ‘gouden
51
brand van bloei’ wordt gedoeld op de sterren. Het woord ‘bloei’ wijst vooruit naar
de ‘Tuinen’ waarover in de volgende strofe gesproken wordt. ‘[D]averstil geweld’
(28) is een oxymoron, waarmee de tegenstellende krachten in het heelal
gesymboliseerd worden (vgl. ook de paradoxale zingende stille sferen uit de vorige
strofe). De enjambementen (r. 25-26 en 27-28) kunnen
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gezien worden als betekenisversterkende vormaspecten die het ‘vloeiende’ karakter
van de melkweg symboliseren.
Strofe 8
29 Tuinen vergrondeloosd naar labyrinthen gangen 30
Een aangelaaide orkaan in harmonie gezwicht 31 Een vuren hagelslag in 't storten ondervangen 32
Een vlammen ondergang in talmend evenwicht -

Ook in deze strofe wordt beschreven wat in de kosmos gezien wordt. De strofe
bestaat uit vier elliptische zinnen, ze worden telkens besloten met een liggend
streepje, hetgeen niet als een afsluiting van de zin gezien moet worden, maar veeleer
als tekens van het vloeiende, oneindige karakter van het heelal. De ‘[t]uinen’ zijn of
worden ‘vergrondeloosd’. De grond van deze hemelse tuinen wordt getransformeerd
tot labyrintische gangen. Die grond valt wellicht te koppelen aan het bodemzand
van de binnenzeeën uit de vorige strofe (vgl. andere termen die te maken hebben
met tuinen en landbouw in dit gedicht: ‘voren’ (27), ‘zongeploegde’ (27) en ‘bloei’
(28) uit de vorige strofe en ook de ‘afgrond’ (7) uit de tweede strofe). Deze
‘vergrondeloosd[e]’ tuinen zijn verworden tot ‘labyrinthen gangen’ (29), waarbij
‘labyrinthen’ een adjectief is. Dit is een zeer cryptische passage. Gedacht kan worden
aan een labyrintisch systeem (een klassiek beeld) met vele gangen die het oneindige
heelal symboliseert, waarin oneindig rondgedoold kan worden (vgl. ‘verdoolden’ uit
52
regel 8). Het ‘vergrondeloosde’ karakter van het hier beschreven heelal kan in
verband worden gebracht met de uitspraak van Lucretius dat ‘nergens in het heelal
53
een bodem is’, met andere woorden dat het heelal oneindig is.
Daarna volgen er drie parallel beginnende regels waarin telkens sprake is van
chaotische, bewegende toestanden (‘aangelaaide orkaan’ (30), ‘vuren hagelslag’
(31), ‘vlammen ondergang’ (32)) die overgaan in ordelijke, stilstaande toestanden:
‘harmonie’ (30), ‘ondervangen’ (31) en ‘evenwicht’ (32). Bij ‘aangelaaide orkaan’
kan men denken aan aanstormende kometen en bij ‘vuren hagelslag’ aan een
sterrenregen. Regels 30, 31, 32 kunnen gelezen worden als uitbreidingen van
‘gouden brand’ (28) (vgl. de afgeleide adjectieven ‘vuren’ (31) en ‘vlammen’ (32)).
Het woord ‘harmonie’ uit regel 30 verwijst terug naar de ‘stille sferen’ (23): de
harmonie der sferen. De kosmos vertoont een harmonische orde. Degenen die in
dit gedicht worden aangeduid met ‘wij’ en ‘ons’ zijn op zoek naar deze hemelse
orde, die niet te bereiken is tijdens het aardse bestaan, zoals nog zal blijken uit de
bespreking van de volgende strofen. In de kosmos zijn de woelingen tot evenwicht
54
gebracht, in tegenstelling tot de voortdurende aardse chaos (het leven).
Strofe 9
33 O blinde moeder, Aard, wat hebt gij ons voldragen
34
Tot de gevoeligheid van dezen zienden nood
35 Die niet berusten kan binnen uw blauwe dagen,
36
Die niet meer droomen in uwen donkren schoot?

In deze strofe wordt ‘teruggekeerd’ van het heelal naar de aarde. De tegenstelling
‘blind’ versus ‘ziend’ speelt hier een rol. De ‘blinde moeder, Aard’ (33) wordt
aangeroepen door degenen die in ‘zienden nood’ (34) zijn. ‘[Z]ienden nood’
interpreteer
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ik als de noodzakelijke behoefte aan vérder willen zien dan de beperkte aardse blik
toestaat en tegelijkertijd beseffen dat men niet verder kán zien. Regels 35 en 36
hebben een parallelle structuur, met telkens ‘zienden nood’ als onderwerp. De
‘zienden nood’ kan niet berusten ‘binnen uw blauwe dagen’ (35) (het leven op aarde)
en kan niet meer dromen ‘in uwen donkren schoot’ (36). Die donkere schoot kan
gezien worden als een aardse spiegeling van het hemelse ‘kristallen hart’ (18) uit
de vijfde strofe. ‘Wij’ willen verder zien/schouwen buiten de aarde. Er is sprake van
traditionele personificatie van de aarde: ‘moeder, Aard’. Er wordt gesproken in
termen van zwangerschap: de Aarde heeft ‘ons’ ‘voldragen’. Het (beperkte) leven
op aarde wordt voorgesteld als het ‘droomen in uwen donkren schoot’ (vgl. de
duisternis onder de bomen in de tweede strofe). Het aardse leven is een voorstadium,
een soort voorleven, van het echte leven waarin geen sprake meer is van die ‘zienden
nood’. ‘Wij’ verlangen naar het nieuwe leven in een hogere werkelijkheid. Op de
aarde heeft men slechts een beperkte blik, daarom wordt Moeder Aarde ‘blind’
genoemd.
Strofe 10
37 Als bleeke kinderen achter gesloten ramen
38
Houdt ge ons een kleinen tijd met levens speelgoed zoet,
39 En raadt de wanhoop niet, waarmede onze oogen vâmen
40
De lokkende eindloosheid die om uw woning vloedt -:

In deze strofe wordt het beperkte leven op aarde beschreven met behulp van een
interessante vergelijking. De blinde Moeder Aarde houdt ‘ons’ als ‘bleeke kinderen
55
achter gesloten ramen’. De bleke kleur van de kinderen suggereert een ongezond
leven van binnen zitten. De blik door het gesloten raam is beperkt. Een raam is
enerzijds doorzichtig, anderzijds is het een grens: er is geen direct contact mogelijk
met wat er zich achter bevindt. Ook wordt de blik ingeperkt door het kader van het
raam. Degenen die met ‘ons’ worden aangeduid, worden ‘een kleinen tijd’ (het leven
op aarde) zoet gehouden met ‘levens speelgoed’. De aarde raadt de ‘wanhoop’ niet
waarmee hun ogen de ‘lokkende eindloosheid’ van het heelal en de sterrenhemel
‘vâmen’ (vademen) die ‘om uw woning vloedt’. Vademen kan omvatten betekenen,
maar meer voor hand liggend is in dit geval: in vademen meten, peilen van de diepte
van de eindeloze kosmische zee die om de aarde ‘vloedt’. ‘[U]w woning’ (40) verwijst
terug naar het ‘huis’ (5), en ‘vloedt’ (40) verwijst terug naar ‘vloed’ (6). Men zou
kunnen spreken van een ‘cyclische’ vorm van het gedicht, omdat wordt teruggekeerd
naar de huis-metafoor, alhoewel nu wel sprake is van een symbolisch huis. De
‘lokkende eindloosheid’ verwijst naar ‘oneindigheids’ (15), ‘uiterstverren zoom’ (22)
en ‘de overzij van ongemeten aetherstroom’ (24). De oneindigheid van het heelal
staat tegenover de eindigheid en beperktheid van de aarde.
Strofe 11
41 O moeder van ons hart, dat wil wel zijn uw eigen
42
En trouw en blijgerust in zijn gebondenheid,
43 Maar altoos weêr vervalt tot dit eenzelvig zwijgen
44
Dat om vermoed geluk 't geluk van nu beschreit.

Inmiddels zijn we aangekomen bij de laatste strofe van het gedicht. Met ‘moeder
van ons hart’ (41) wordt terug verwezen naar ‘blinde moeder, Aard’ (33), en dus
niet naar
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het buiten-menselijke ‘kristallen hart’ (18) uit de vijfde strofe. Het hart van ‘ons’ ‘wil
wel zijn uw eigen / En trouw en blijgerust in zijn gebondenheid’ (41-42). Het hart
zou dus wel trouw en gebonden willen zijn aan moeder Aarde. Maar: altijd weer
‘vervalt’ ons hart tot ‘dit eenzelvig zwijgen / Dat om vermoed geluk 't geluk van nu
beschreit’ (43-44). Het ‘vermoed geluk’ verwijst naar het geluk buiten deze aarde
waarnaar verlangd wordt, met het ‘geluk van nu’ kan het beperkte aardse geluk
worden bedoeld. Dit aardse geluk wordt ‘beschrei[d]’ omdat het verlangen naar de
hogere, metafysische werkelijkheid blijft bestaan en vooral vanwege het besef van
de onbereikbaarheid van het hogere geluk, sterren zijn daarvan de symbolen.

4. Interpretatie
4.1 Anekdotisch
Aan het begin van de nacht gaat een groep (op zijn minst twee personen) aangeduid
met ‘wij’ en ‘ons’ naar buiten. Ze ondervinden onder de bomen een duisternis als
een afgrond. Wanneer daarna een holle weg leidt naar het ruime veld zien zij een
visioen. Dit visioen bestaat uit sterrenlicht. Voorts zijn hun ogen gericht op de uiterst
verre grens van het heelal waar de sferen zingen ‘naar Gods klaar geheim’ aan de
overzijde van ‘ongemeten aetherstroom’. Dit gebied is zó ver weg dat het niet te
bereiken is voor de mens, het is onkenbaar en onzichtbaar. Degenen die aangeduid
worden met ‘wij’ en ‘ons’ kunnen gezien worden als een groep van gelijkgestemden
die weet hebben van een hoger, metafysisch geheim. Ze verlangen naar openbaring
van Gods geheim dat tijdens dit leven op aarde niet te kennen is. Dit ‘klaar geheim’
wordt niet geopenbaard. In strofen 7 en 8 wordt een visionaire blik beschreven die
gericht is op de kosmos. Daarna wordt teruggekeerd naar Moeder Aarde, die blind
genoemd wordt. De ‘ziende nood’ van de groep kan en wil niet langer berusten in
de donkere schoot van de aarde. De aarde heeft hen als kinderen achter gesloten
ramen gehouden, daarom wordt de aarde blind genoemd. Zij konden niet verder
schouwen, terwijl dat verlangen wél bestond. De blik vanaf de aarde is beperkt. Ze
worden tijdens hun leven zoet gehouden met ‘levens speelgoed’. Met andere
woorden: het leven op aarde is slechts een spel, het ware leven - in een hogere,
onkenbare werkelijkheid - moet nog komen. De aarde raadt de wanhoop niet
waarmee hun ogen in de ‘lokkende eindloosheid’ die om de aarde is, willen blikken.
Hun hart wil wel trouw en gebonden zijn aan het aardse bestaan. Maar hun hart
vervalt telkens weer tot ‘dit eenzelvig zwijgen’ en ze schreien om het ‘geluk van nu’
(het aardse geluk), vanwege het ‘vermoed geluk’ buiten de aarde.

4.2 Filosofisch
Een interpretatie op filosofisch niveau van dit gedicht heeft te maken met de al
genoemde gerichtheid op een hogere, goddelijke werkelijkheid, gesymboliseerd
door de sterren. Die goddelijke werkelijkheid bevindt zich vérder dan de sterren en
is voor de mens onbereikbaar. Dit kan gerelateerd worden aan de filosofie van Plato.
Ik zou ook nog op veel andere klassieke teksten kunnen wijzen die gaan over het
56
kijken naar de goddelijke sterrenhemel, maar in Boutens' geval ligt Plato het meest
voor de hand. Bekend is dat de classicus Boutens een aantal dialogen van Plato
heeft
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vertaald, en dat zijn poëzie is doortrokken van platonische noties. Maar Boutens
57
gebruikt Plato, hij volgt hem niet. Hierover schreef W. Blok: ‘Blijkens de Strofen
voelde Boutens zich verwant aan wat men Plato's visie op de wellevenskunst zou
kunnen noemen: de voorwaarden die vervuld moeten zijn, wil de ziel omhoog kunnen
stijgen tot de aanschouwing van het absolute, van God. In die wellevenskunst staat
voor Boutens Plato's liefdesopvatting centraal, en in verband dáármee diens
opvattingen over de schoonheid [...]. Dat de aardse verschijnselen niet meer zijn
dan afspiegelingen van de eeuwige ideeën, is een belangrijk aspect van deze visie.
Maar verder dan deze inzichten maakt Boutens van Plato geen gebruik, dit blijkt
althans niet. Van Plato's dialectisch vorsen naar de zijns-grond van het bestaande
geen spoor. Ook kosmologische noties, zoals die in de Timaios worden gegeven,
58
treffen we bij Boutens niet aan.’ Toch kan ik mij er niet aan onttrekken dat er wel
degelijk een verband bestaat tussen ‘Sterren’ en de gedeeltes over de kosmos in
Plato's Timaios. Boutens heeft deze tekst nooit vertaald, maar de bevriende dichter
Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp, 1876-1948) heeft er wél een vertaling van
gemaakt, deze verscheen in 1937. Prins nam op latere leeftijd lessen Grieks en
59
Latijn bij Boutens. Dit mondde onder meer uit in zijn Timaios-vertaling, voorafgegaan
door veertig inleidende sonnetten, met de opdracht: ‘Aan P.C. Boutens, mijn
60
leermeester.’ Ongetwijfeld kende Boutens de Timaios al goed voordat Jan Prins
met zijn vertaling begon. In de Timaios wordt uiteengezet dat de kosmos is ontstaan
uit chaos: ‘Want daar God wilde, dat zooveel mogelijk alles goed en niets slecht
zou zijn, nam Hij al het zichtbare, dat niet in rust verkeerde maar zonder orde of
regel zich bewoog, ter hand, en bracht het tot orde uit wanorde, daar Hij gene
volstrekt beter achtte dan deze.’ (Platoon's Timaios, p. 50, fragment 30A). De mens
streeft naar kosmische harmonie. Om daartoe te komen is het noodzakelijk om naar
het heelal te kijken. Door middel van het aanschouwen van het firmament én door
middel van poëzie zou men deze harmonie kunnen benaderen. Volgens Plato is
het oog het belangrijkste instrument om de sterrenhemel te kunnen zien en om zo
te komen tot het filosoferen:
Het gezicht dan is ons het meest van dienst geweest, doordat van geheel
het betoog, dat wij thans houden over het Al, geen woord zou zijn
uitgesproken, als wij sterren noch zon noch hemel zagen. [...]
Wij voor ons echter willen verklaren, dat hierin de reden is gelegen,
waardoor God ertoe kwam, ons met gezichtsvermogen te begiftigen, dat
wij de kringloopen van het Denken aan den hemel zouden waarnemen,
om daarvan gebruik te maken voor de omloopen onzer eigene
overdenkingen, die met hun verstoringen toch aan die andere
onverstoorbare verwant zijn, en dat wij, door onze leering daaruit met de
wezenlijke onfeilbaarheid van redeneering bedeeld, in navolging van
Gods volslagen dwalinglooze kringloopen den onzen, aan dwaling
onderhevig, vastheid mogen verleenen. (Platoon's Timaios, p. 71-72,
fragment 47A-C)
De Plato-deskundige C.J. de Vogel heeft over deze passage geschreven: ‘Hoofdregel
voor het menselijk leven en denken is: dat de mens in zijn lichaam en in zijn geest
de orde van de cosmos moet reproduceren door de regelmatige bewegingen van
de hemellichamen na te volgen. Daarom is het gezichtsvermogen voor de mens de
61
meest kostbare en zegenrijke gave [...].’ Dit lijkt mij een wezenlijke achtergrond
van Boutens' gedicht. Maar in ‘Sterren’ wordt ook duidelijk gemaakt dat het tijdens

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

het leven (aangeduid met ‘een kleinen tijd’ (38) en ‘levens speelgoed’ (38)) op aarde
onmogelijk is

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

111
om die kosmische harmonie volledig te bereiken. Daarvoor is de mens te beperkt.
Hooguit kan er tijdens zijn leven sprake zijn van een benadering van die kosmische
harmonie. Er wordt immers gesproken van een tegenstelling tussen het ‘geluk van
nu’, dat beperkt is, en het ‘vermoed geluk’ (44) dat onbereikbaar is. In de Timaios
staan nog tal van andere passages die gerelateerd kunnen worden aan Boutens'
‘Sterren’. Zo wordt van de sterren gezegd dat zij een ‘goddelijk geslacht’ zijn die
een ‘versierend bestiksel’ van de hemel vormen. Het zijn ‘goddelijke en eeuwige
wezens’ (Platoon's Timaios, p. 61, fragment 40A-B). In ‘Sterren’ wordt een verlangen
uitgedrukt naar contact met die goddelijke sterrenwezens. Alleen door middel van
contact met de sterren kan uiteindelijk contact gemaakt worden met ‘God’. De sterren
fungeren als een soort intermediair. Het paradoxale is echter dat het contact met
de sterren en ‘God’ nooit volledig kan zijn, het uiteindelijke doel is - tijdens het aardse
leven - onbereikbaar. Voorts zegt Plato dat elke ziel een ster toebedeeld krijgt en
dat na de dood de ziel, mits men ‘goed’ heeft geleefd, terugreist naar de ster, waartoe
hij behoort (Platoon's Timaios, p. 64, fragment 41E-42B). De sterren waarnaar
gestaard wordt in ‘Sterren’ kunnen gezien worden als plaatsen waar de zielen van
overledenen voor eeuwig als goden in opperste gelukzaligheid voort leven. Over
deze kwestie schreef Erwin Pfeiffer in zijn Studien zum antiken Sternglauben (Berlin,
1916): ‘Es ist weitverbreiter Glaube, daß die Luftseele nach dem Tode eines
Menschen in die Höhe steige zum gestirnten Himmel; die Sterne erscheinen dann
als die Seelen unserer Verstorbenen, oder man teilt die abgeschwächte Vorstellung,
62
die Seelen wohnten auf Sternen und schauten auf die Erde nieder’ (p. 113). Boutens
heeft in een ander gedicht sterren omschreven als ‘Oogen van de dooden’ (VL 690).
Er wordt dus niet alleen náár de sterren gekeken, de sterren kijken ook terug.
Sötemann heeft in zijn interpretatie van Boutens' laatste gedicht ‘Het geheim’
gewezen op ‘de klassieke opvatting dat de melkweg de weg der zielen vormt naar
63
het verblijf der goden, of de verblijfplaats zelf van de zielen.’ Dat klassieke beeld
resoneert zeker ook in ‘Sterren’ mee.

4.3 Poëticaal
In de laatste strofe staat de woordgroep ‘dit eenzelvig zwijgen’ (43). Deze woordgroep
kan geïnterpreteerd worden als een impliciete verwijzing naar het dichten en dit
64
gedicht in het bijzonder. Zwijgen is een van de centrale noties in Boutens'
65
symbolistisch getinte poëtica. In zijn poëzie komen woorden voor als ‘onzegbaar’,
‘onuitsprekelijk’, ‘naamloos’, ‘ongekend’, die tezamen een semantisch veld van ‘het
geheim’ vormen. Van Alphen brengt het zwijgen bij Boutens in verband met de
66
homo-erotische thematiek. Maar van homo-erotiek is in ‘Sterren’ geen sprake. Ik
denk hier veeleer aan een symbolistische, mystieke betekenis van zwijgen.
De formulering ‘dit eenzelvig zwijgen’ komt vrijwel overeen met ‘Dit eenzelvig
denken’ in J.H. Leopolds gedicht ‘Oinou hena stalagmon’ (‘Éen druppel wijn’) uit
67
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1910. Deze reflexieve woordgroep van Leopold is wel poëticaal geduid. Men zou
zelfs kunnen spreken van een intertekstuele verwijzing van Boutens naar Leopold.
Boutens gaf immers in 1912 Leopolds Verzen uit - tegen Leopolds zin in - en
bewonderde diens poëzie. In zijn inleiding tot die editie omschreef Boutens Leopolds
poëzie als ‘hoorbaar peinzen’ en ‘bijna-zwijgen’. Volkomen zwijgen zou ideale poëzie
zijn. Het goddelijke geheim valt niet te raden en is onzegbaar, daarom komen
woorden als ‘zwijgen’ en ‘stilte’ zo vaak voor in Boutens' poëzie.
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Er staan in ‘Sterren’ meer woorden die poëticaal geïnterpreteerd kunnen worden:
‘dauw’ (3), ‘eêlsteenen’ (13), ‘'t stralende juweel’ (18), ‘kristallen’ (18), ‘geheim’ (23),
‘stille sferen zingen’ (23), ‘daverstil’ (28), ‘harmonie’ (30), ‘'t geluk van nu’ (44). En
ook de sterren kunnen geïnterpreteerd worden als poëticale symbolen. Die symboliek
is ook in andere gedichten van Boutens te vinden. Zo wordt in ‘Nacht-stilte’ (VL 374)
de goddelijke taal (stilte) - die op aarde neerdaalt vanuit ‘overluchtsche streken’ vergeleken met ‘klaar’ sterrenlicht en tegenover de ‘smet van taal of teeken’ gesteld.
Daarin hebben sterren dus een poëticale betekenis. Bij de poëticale duiding van
sterren valt tevens te denken aan het beeld van ‘de hemel als boek, het hemelgewelf
als boekrol, met de sterren als tekst - zoals bij voorbeeld de Babyloniërs het zagen
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of Plotinos.’ Elders spreekt Boutens van een ‘geest’ die in ‘'t eindloos boek der
sterren leest’ (VL 773). De sterrenconstellaties kunnen gezien worden als
woordenconstellaties in een gedicht. In ‘In den nacht’ (VL 185) worden sterren
beschreven als ‘stralende gedichten’.
Het zal de mens, en zelfs een dichter als Boutens, nimmer lukken om de goddelijke
werkelijkheid (die zich voorbij de sterrenhemel bevindt) te kunnen zien en te
beschrijven. Dit kan verbonden worden met een fragment uit Platoons Phaidros (in
Boutens' vertaling): ‘Want de zielen die onsterfelijk genoemd worden, treden, wanneer
zij zich bij den top bevinden, naar buiten en stellen zich op den rug des hemels, en
nadat zij daar plaats hebben gevat, voert de omwenteling haar rond, en zij
aanschouwen wat buiten den hemel is. De bovenhemelsche streek heeft nog
70
niemand der dichters hier bezongen noch zal die ooit bezingen naar waarde.’ Alan
Scott heeft over deze passage geschreven: ‘The destiny of the soul is not to look
upon the sensible heaven but upon the “superheavenly place”, which is not possible
71
for physical eyes but only for the soul.’ Die ‘bovenhemelsche streek’ wordt wellicht
bedoeld in regel 24 in ‘Sterren’ waar gesproken wordt van de ‘overzij van ongemeten
aetherstroom’. Wat voorbij die ‘overzij’ is, valt niet te zien of te bezingen. In Boutens'
poëzie wordt het onzegbare vaak verbonden met het onzichtbare. Zo ook in ‘Sterren’
(‘onzichtbre’, ‘blinde’, ‘zienden nood’). Het goddelijke geheim valt niet in woorden
te zeggen en is ‘onzienlijk’ voor mensenogen. Het kan hooguit worden gesuggereerd.

5. Literaire context: J.H. Leopold over sterren
72

Boutens was niet de enige literator die gefascineerd was door de sterrenhemel.
Zo begint bijvoorbeeld Louis Couperus' roman De berg van licht (1905-1906) met
een lange passage over de sterrenhemel, waarin woorden voorkomen als ‘kristallen
73
sterren’, ‘hemelafgrond’, ‘uitvloeiende Melkweg’, ‘sluier’ en ‘gouden zand’. In de
poëzie van J.H. Leopold spelen sterren eveneens een belangrijke rol. Van Halsema
heeft uitvoerig geschreven over de invloed van het antieke sterrenmysticisme op
Leopolds poëzie. Hij schrijft: ‘De sterrenhemel is [...] de plaats waar het pneuma
zich in zijn zuiverste vorm manifesteert: nergens kan men de macht van de
alomtegenwoordige godheid beter zien dan daar. In staat gesteld, de onvergankelijke
regelmaat van de sterren aan de hemel te zien, kan het menselijk oog aan de
menselijke rede de wetenschap doorgeven van een voorzienigheid die alles regeert.
De sterrenhemel is zo de “sensibilis deus”, “die sinnlichste Erscheinungsform Gottes”,
waar de mens God kan
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zoeken en vinden. Door hemelbeschouwing kan de mens tot kennis komen van [...]
74
de onveranderlijke wet van God.’ Het oog is in het sterrenmysticisme uiteraard
een belangrijk zintuig. ‘In de verinnerlijkte openbaringsvoorstelling zijn het het oog
van de ziel of de deuren der kennis [...] geworden die opengaan; daarna ligt de
75
werkelijke werkelijkheid open.’ Zelf schreef Leopold over de sterren in Stoïsche
wijsheid (1904): ‘De Stoïci zagen de sterren voor bezielde wezens aan van goddelijke
76
natuur, bestaande uit het ijlste en zuiverste (levens)-vuur.’ Van Halsema's
opmerkingen naar aanleiding van Leopold zijn volgens mij ook deels van toepassing
op Boutens' gedicht ‘Sterren’.
Boutens was zoals gezegd een groot bewonderaar van Leopold en voelde zich
zeer verwant met hem. Zijn bewondering blijkt niet alleen uit zijn al genoemde uitgave
van Leopolds Verzen (1912), maar ook uit Boutens' eigen gedichten. ‘Zo nu en dan
77
is de stem van Leopold daarin verneembaar’, aldus Blok. Als voorbeeld noemt hij
de passage - over een sterrenkundige die een komeet volgt - in de ‘Dertiende Strofe’
(VL 1056) die volgens hem is geïnspireerd op ‘Cheops’. Er zijn trouwens tal van
overeenkomsten tussen Boutens' ‘Dertiende Strofe’ en ‘Sterren’, waarop ik hier
78
verder niet inga.
Ik zie óók parallellen tussen ‘Sterren’ en ‘Cheops’. In januari 1915 verscheen
Leopolds gedicht ‘Cheops’ in De nieuwe gids. Daarin wordt beschreven hoe de
overleden farao Cheops een reis door de kosmos maakt en ervaart dat er in het
heelal als geheel geen eenheid is. De pyramide was een symbool van de kosmische
79
orde, maar dat blijkt na de hemelreis een desillusie te zijn. Met name die reis door
de kosmos zal Boutens kunnen hebben geïnspireerd voor zijn gedicht over de
sterren. Het lange, complexe gedicht ‘Cheops’ bevat grote passages over de kosmos,
80
vooral de derde strofe. De strofen 7 en 8 van ‘Sterren’ vertonen in woordgebruik
veel overeenkomsten met deze strofe uit ‘Cheops’. Maar niet alleen in dit gedeelte
van ‘Cheops’ zijn parallellen te vinden met Boutens' ‘Sterren’, ook in andere
passages. Ik geef hier een overzicht van woorden die (soms in andere vorm) ook
voorkomen in ‘Cheops’ (eerst geef ik het woord in ‘Sterren’, daarna het woord in
‘Cheops’ tussen haakjes): ‘somber zonbloed’ (‘sombere aether’, ‘sombren gloed’),
‘vloed’, ‘vloeien’ en ‘vloedt’ (‘vloeien’), ‘verzwenkt’ (‘zwenken’), ‘wanden’
(‘glinsterwanden’), ‘hemelsche verschiet’ (‘bliksemend verschiet’), ‘kristallen hart’
(‘kristal’), ‘juweel’ (‘juweel’ (2x)), ‘uiterstverren zoom’ (‘het uiterst’, ‘vale zoom’),
‘sferen zingen’ (‘planetenkoor’, ‘sfeer’), ‘aetherstroom’ (‘stroomend’, ‘aether’),
‘ongemeten’ (‘des ongemetenen’), ‘wrong’ (‘verwrongen’), ‘spiegeleffen’
(‘spiegelvlak’), ‘daverstil geweld’ (‘bulderende zonnen’, ‘daverend’), ‘brand’ (‘brand’),
‘Tuinen’ (‘hoven’), ‘vergrondeloosd’ (‘bodemlooze’), ‘labyrinthen’ (‘labyrinth’), ‘talmend’
(‘natalmende’), ‘schoot’ (‘moederschoot’, ‘schoot’).
Het is uiteraard zo dat deze woorden uit hun verband zijn gehaald en in de context
van de gedichten andere connotaties hebben. Het beschrijven van de complexe
relaties tussen deze twee gedichten is een studie op zich. Maar uit dit lijstje blijkt
wel een zekere overeenkomst in het idiolect van beide dichters, met de beperking
dat beide gedichten over de sterrenhemel gaan. Er is echter ook een essentieel
verschil. Terwijl Cheops na zijn hemelreis niet meer gelooft in een ordelijke,
metafysische kosmos en dus ook niet meer in de symbolische waarde van de
pyramide die de kosmos zou moeten weerspiegelen, is er in ‘Sterren’ wél sprake
van een geloof in een hogere, kosmische orde. Boutens was ervan overtuigd dat
er wél een samenhang en
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kosmische orde bestond. Bij Leopold is sprake van modernistische twijfel aan orde,
terwijl Boutens juist verzekerd was van een hogere werkelijkheid. Men zou Boutens'
‘Sterren’ kunnen lezen als een reactie op ‘Cheops’. Niet zonder betekenis is dat
‘Sterren’ eveneens in De nieuwe gids verscheen, anderhalf jaar nadat ‘Cheops’
daarin gepubliceerd was.

6. Besluit
Het spreekt vanzelf dat ik lang niet alles in het gedicht ‘Sterren’ heb opgehelderd,
er blijven raadselachtige open plekken - of zwarte gaten - in dit heelal van woorden.
Een dergelijke gecompliceerde tekst zal altijd weer nieuwe betekenismogelijkheden
oproepen. Toch meen ik enkele belangrijke thema's in ‘Sterren’ te hebben
aangewezen die ook te vinden zijn in de rest van Boutens' oeuvre: de visionaire blik
die in de verbeelding verder reikt dan fysiek mogelijk is, de tegenstelling tussen de
alledaagse werkelijkheid en een hogere, transcendente werkelijkheid, de
onbereikbaarheid van de hogere werkelijkheid, de onmogelijkheid van het
ontraadselen van het goddelijk geheim en de onzegbaarheid daarvan. Het onderzoek
naar de context van Boutens' ‘Sterren’ en de rest van zijn lyrisch oeuvre is hiermee
uiteraard niet afgesloten. Integendeel, er zal nog veel onderzoek verricht moeten
worden naar dit veelzijdige oeuvre. Niet alleen het heelal is onbegrensd, maar ook
de context van Boutens' poëzie en dichterschap. De intrigerende relatie tussen
Boutens en Toorop verdient nadere bestudering. Ook ná 1917 heeft Boutens zich
uitgelaten over de kosmos in zijn poëzie, en zelfs daarbuiten in zijn lezing ‘Vorm en
vormeloosheid in de dichtkunst’ uit 1933. In een ander artikel hoop ik daar uitvoerig
op in te gaan.

Adres van de auteur: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen,
Vakgroep Letteren & Kunst, postbus 616, NL-6200 MD, Maastricht.

Eindnoten:
* Dit artikel maakt deel uit van mijn promotie-onderzoek ‘Visualiteit en het visionaire in de poëzie
van P.C. Boutens (1870-1943)’ aan de Universiteit Maastricht, Faculteit der
Cultuurwetenschappen, vakgroep Letteren & Kunst. Graag dank ik, naast mijn begeleiders prof.
dr. W. Kusters en dr. J. Baetens, prof. dr. J.D.F. van Halsema voor zijn opmerkingen naar
aanleiding van een eerdere versie van dit stuk.
1 Deze briefkaart berust in de Boutensdocumentatie van mevr. C.C.V. van Lier-Schmidt
Ernsthausen, in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme
(1800-heden), VU, Amsterdam. Een afbeelding van het uiteindelijke altaarpaneel ‘Het laatste
avondmaal’, met daarop de slapende Johannes, is te vinden in: Miek Janssen: Aan den einder.
Met teekeningen door Jan Toorop. [Amsterdam, 1915], t.o. p. 81. Waar het Johannes-portretje
gebleven is, is mij niet bekend.
2 De nieuwe gids 32 (1917), dl. II, nr. 9 (september), p. 464-465.
3 Bij de eerste twee genoemde werken staan de sterren op de lijsten afgebeeld. Zie voor een
afbeelding van ‘Twee vrouwen’: Bloeiende symbolen. Bloemen in de kunst van het fin de siècle.
's-Hertogenbosch, 1998, p. 89. Voor de andere voorbeelden: Bettina Polak: Het fin-de-siècle in
de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900. 's-Gravenhage, 1955,
afb. nrs. 37, 42 en 45.
4 Met dank aan Gerard van Wezel, die werkt aan een oeuvrecatalogus van Jan Toorop.
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5 Zie voor een afbeelding van deze tekening het Jaarverslag 1998 van het Letterkundig Museum,
p. [44]. In het exemplaar schreef Boutens een drietal citaten, waarvan er twee over de sterren
gaan. Het eerste luidt: ‘Vroeger verreest gij in 't land van de menschen als ster van den morgen.
/ Nu uit het land van de doôn straalt in den avond uw ster.’ (uit Spel van Platoons Leven). Het
derde is een vertaling van Sapfo: ‘De maan is onder; / En de Pleiaden. / Rond middernacht is
't. / Voorbij gaat de ure - / En ik, eenzaam slaap ik!’.
6 Geciteerd naar Marco Goud: ‘“Neem nooit een molenaarsdochter!”. Brieven van P.C. Boutens
aan zijn vriend J.M. Kakebeeke’. In: Jaarboek Letterkundig Museum 7 (1998), p. 21-58, citaat
op p. 35.
7 De 25 luxe-exemplaren van Zomerwolken bevatten een portret gemaakt door W.A. van
Konijnenburg, aan wie Boutens het gedicht ‘De ziener’ opgedragen heeft in deze bundel. Zie
Ben Peperkamp en Redbad Fokkema: ‘“Vroom priesterschap in heiligen eeredienst”. Bijdragen
tot een interpretatie van P.C. Boutens' Achttien verzen bij werken van W.A. van Konijnenburg’.
In: Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
Red. J. Nap e.a. Amsterdam/Den Haag, 1993, p. 70-87, i.h.b. p. 74-75 voor ‘De ziener’.
8 In De Rotterdammer van 14 november 1925 (knipsel Letterkundig Museum, Den Haag).
9 Zie Karel de Clerck: Uit het leven van P.C. Boutens. Amsterdam, 1969, 2e dr., p. 82-84; Victorine
Hefting: Jan Toorop. Een kennismaking. Amsterdam, 1989, p. 150; Francisca van Vloten: ‘Dromen
van weleer. Kunstenaars in Domburg 1898-1928’. In: Reünie op 't duin. Mondriaan en tijdgenoten
in Zeeland. Red. I. Spaander en P. van der Velde. Zwolle/Middelburg, 1994, p. 20-21; Dick van
Halsema: ‘Boutens' poëzie kon een dode geliefde goed gebruiken. P.C. Boutens' zeldzame
“Naenia”’ in Vrij Nederland, 7 oktober 1995, p. 60-61; Marco Goud: ‘“Mijn blond-omduind
Zeeuwsch eiland”. P.C. Boutens en Zeeland’. In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 7 (1998), nr. 1 (maart), p. 1-7 (waarin ik vooral inga op Boutens'
gedicht ‘“Regenboog”. Aan J.Th. Toorop na het zien van zijn krijtteekening van dien naam’).
Gegevens over Boutens en Toorop vindt men ook in: Goud: ‘“Neem nooit een molenaarsdochter!”.
Brieven van P.C. Boutens aan zijn vriend J.M. Kakebeeke’ (n. 6). In mijn proefschrift zal ik onder
meer uitgebreid ingaan op de relatie tussen Boutens en Toorop op biografisch, cultuurhistorisch
en poëticaal niveau.
10 Geciteerd naar de eerste druk van Boutens' bundel Zomerwolken. Amsterdam, 1922, p. 18-21.
De tekst is identiek aan de voorpublicatie in De nieuwe gids (n. 2), met uitzondering van regel
41 waar eerst een komma stond na ‘eigen’. Deze komma heeft Boutens niet overgenomen in
de eerste en de tweede druk van Zomerwolken (1922, 1933). De versie van dit gedicht in P.C.
Boutens: Verzamelde lyriek. [Ed. J.B.W. Polak en P. van Eeten]. Amsterdam, 1968. Dl. II, p.
645-646 (voortaan wordt deze editie aangeduid met VL) vertoont enige varianten ten opzichte
van de tijdschriftpublicatie en de bundel: in r. 1 staat ‘waasverblonden’ in plaats van
‘waas-verblonden’, in r. 26 ‘baaierd’ in plaats van ‘baaiert’. Deze verbeteringen zijn overgenomen
uit het tweede deel van Boutens' Verzamelde werken (Haarlem/'s-Gravenhage, 1948). Ze zijn
dus niet geautoriseerd door Boutens.
11 Zie over bloedmetaforen bij zonsondergang en de opkomst van de maan: Walter van Hemeldonck:
Antieke en bijbelse metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880-ca. 1914). Een bijdrage
tot de Europese stijlgeschiedenis. Gent, 1977, p. 51, 82.
12 Zie Van Hemeldonck: Antieke en bijbelse metaforiek (n. 11), p. 78-79, 90. Een parallel is te
vinden in Boutens' sonnet ‘Mysterieuze bloemelamp’ dat hij in 1899 in De gids publiceerde, maar
daarna nooit herdrukte. Zie W. Blok: ‘Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C.
Boutens’. In: Studia neerlandica (1971), nr. 6, p. 107. Vgl. ook Boutens' ‘Bewustwording’ (VL
122-123): ‘De maan zelf hing een doffe roode lamp’. Herman Gorter spreekt van de ‘maanlamp’
in de Mei (1889). Zie Herman Gorter: Mei. Een gedicht. Amsterdam, 1989, p.37.
13 In de klassieke oudheid dacht men dat de maan, en de haar toegeschreven dauw, een gunstige
invloed had op het plantenleven (vgl. Van Hemeldonck: Antieke en bijbelse metaforiek (n. 11),
p. 88). Vgl. Boutens' vertaling van Sapfo's fragment 96, waarin over de maan gezegd wordt:
‘Sterren al / Overstraalt zij en giet haar licht / Voorkeurloos op de zilte zee, / Voorkeurloos op
de bloemenvolle velden. // Overal ligt de fonklende dauw gespreid.’ (VL 956, mijn cursivering).
14 Zie WNT III, II, kol. 2310.
15 Dauw kan gezien worden als symbool van de Heilige Geest. In de bijbel wordt dauw onder meer
geassocieerd met woorden (Deuteronomium 32:2: ‘Mijne leer druipe als een regen, mijne rede
vloeie als een dauw’). W. Blok schreef in verband met Boutens' bundel Strofen uit de nalatenschap
van Andries de Hoghe: ‘Dauw heeft in de Strofen de betekenis van “hogere troost”, door God
of een godheid geschonken [...].’ (zie W. Blok: ‘Andries de Hoghe: een Plato Christianus’. In:
Taal- en letterkundig gastenboek voor Prof. dr. G.A. van Es. Groningen, 1975, p. 157-170, citaat
op p. 161-162). Zie ook noot 34.
J.D.F. van Halsema heeft ‘dauw’ in J.H. Leopolds onvoltooide gedicht ‘Er is een ademen, een
dauwen’ (waarin ook sprake is van een avondhemel met opkomende maan) in verband gebracht
met pneuma-voorstellingen van de Stoïci. Volgens Van Halsema kan ‘dauw’ in Leopolds gedicht
een ‘beeld [...] zijn van een goddelijke uitvloeiing’. Verderop schrijft Van Halsema dat de
sterrenhemel de plaats is ‘waar het pneuma zich in zijn zuiverste vorm manifesteert.’ Zie J.D.F.
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van Halsema: Bijeen het vroeger en het later. De dichter Leopold en zijn bronnen.
Utrecht/Antwerpen, [1989], respectievelijk p. 369 noot 8 en p. 374.
Als verleden tijd van het verouderde werkwoord ‘betien’, zie WNT II, II, bet. 3, kol. 2226-2227:
‘Iemand of iets met iets overtrekken, bedekken, bekleeden’.
WNT III,II, kol. 3654, betekenis A, 3: ‘Van nevels enz. Weinig dicht, niet zeer ondoorzichtig’.
Betekenis A, 4: ‘Van de lucht, een verschiet enz. IJl. Thans verouderd.’
Vgl. ‘Maannacht’ (VL 728): ‘O dieper, 'k weet het wel, en schooner staan de nachten / Bij donkre
maan ontbloeid, tot uit haar peilloos hart / Onze oogen puren na ziels dagelange smachten /
Den honing met der sterren stuifsel overward - // Maar 't hart verkiest als woon de luisterstrakke
tenten / Die de volwassen maan over zijn aarde spant’.
J.D.F. van Halsema heeft er onlangs op gewezen dat de versregel ‘Nu dat wij naar buiten treden’
in J.H. Leopolds gedichtenreeks ‘Morgen’ (1897) via het Grieks met extase kan worden
verbonden. Zie J.D.F. van Halsema: ‘Hooge verlorenissen. “Morgen” in contekst’. In: Dit eene
brein. Opstellen over werk en dichterschap van J.H. Leopold. Groningen, 1999, p. 167-236,
i.h.b. p. 189-190. In Leopolds gedicht gaat het óók over ‘wazen, half beschaduwde lanen’, die
verwant lijken aan de derde strofe van ‘Sterren’, vooral de ‘wanden’ en de ‘holle weg’ die ‘[v]an
lichtval sluierijl’ zijn. Het is echter de vraag of in Boutens' ‘Sterren’ ook van extase gesproken
kan worden.
S. Eringa geeft een biografische interpretatie: ‘Heel mooi schildert Boutens het nachtelijk
natuurtafereel in Sterren [...], wanneer hij met zijn vriend Toorop door een donkre laan wandelt
en in eens uitkomt op een maan-beschenen weide’. Zie S. Eringa: ‘Boutens als lyrisch dichter’.
In: Christelijk letterkundige studiën. Dl. III. Amsterdam, 1927, p. 13-76, citaat op p. 35.
Vgl. ‘Dat uit haar droeve huis mijn ziel is uitgetrokken’ (VL 137).
Een vergelijkbaar beeld is te vinden in Boutens' ‘Strofen. Geschreven na een wandeling naar
den waterval van den Sinichbach’, waarin onder meer staat: ‘Den schuimen val die hing gespreid
/ In stroomende onbeweeglijkheid’ (VL 268). Zie hierover ook Van Halsema: Bijeen het vroeger
en het later (n. 15), p. 322-324. J.D.F. van Halsema wees mij op de passage in Lodewijk van
Deyssels Een liefde (1887) waar ook het beeld voorkomt van de nachtelijke duisternis als een
vloed: ‘En haar [=Mathildes] oogen flikkerden en vlamden tegen den nacht, die van buiten op
haar toegolfde als een klimmende dampende vloed [...]. De zwarte vloed kwam van verre, van
allen kant [...].’ Zie Lodewijk van Deyssel, Een liefde. Amsterdam, 1978 [Achtste fotografische
herdruk van de eerste druk uit 1887]. Tweede deel, p. 113.
Het beeld van een zonsondergang die wordt geassocieerd met stollend bloed komt ook voor in
Rimbauds ‘Le bateau ivre’ en Baudelaires ‘Harmonie du soir’. Zie Arthur Rimbaud: Gedichten.
Keuze uit zijn poëzie met commentaren, samengesteld door Paul Claes. [Baarn, 1987], p. 159.
Zie over deze passage ook John Irons: The development of imagery in the poetry of P.C. Boutens.
Odense, 1997 [Heruitgave in eigen beheer van diss. Cambridge 1970], p. 87, zie ook p. 71 over
‘Sterren’.
Vgl. ‘Oogenblik’ (VL 484): ‘Dat mijner oogen / Ademlooze afgrond / Staart in den peilloozen /
Helderen nacht van uw / Oogenlicht’. En ‘Nox serena’ (VL 471-473): ‘Dat in goddelijk geduld /
Nimmer vraagt en nooit verwijt, / Met verrukking hemelwijd / Onzer oogen afgrond vult...’.
Zie J. von der Thüsen: Het verlangen naar huivering. Over het sublieme, het wrede en het
unheimliche. Essays. Amsterdam, 1997, p. 125, n. 97. Hij verwijst naar Alfred Doppler: Der
Abgrund des Ichs. Ein Beitrag zur Geschichte des poetischen Ichs im 19. Jahrhundert. Wien,
1985.
Zie voor de antieke voorstelling van de sterrennacht als gekleed met mantel en gesluierd en de
weerslag daarvan in de poëzie: Van Hemeldonck: Antieke en bijbelse metaforiek (n. 11), p.
76-77.
Het beeld van de verhullende wand of muur komt vaak voor in Zomerwolken: ‘Zoo dunne wanden
scheidden / Ons van het voorbereiden / Van 't groot toekomstig levensfeest.’ (VL 670); ‘Achter
den muur der dichtgestorte kim verloren’ (VL 698). Vgl. daarentegen ‘de starre wand’ in Boutens'
‘Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal’ (VL 758-759). Zie daarover Marco Goud: ‘“Ik had
het druk met Weensche vrienden”. Over P.C. Boutens' “Doodenmasker voor Hugo von
Hofmannsthal”’. In: Nederlandse letterkunde 2 (1997), p. 350-364, i.h.b. p. 357.
Deze thematiek kan in verband gebracht worden met wat Paul Rodenko in zijn inleiding bij zijn
bloemlezing Met twee maten (1956) ‘de poëzie van het vlies’ genoemd heeft: ‘[...] een vlies, een
film, een dunne wand die de werkelijkheid van het hier-en-nu scheidt van het Andere [...] komt
in deze poëzie dan ook herhaaldelijk naar voren. Dit vlies, dit raakvlak met het Andere is het
echec van de moderne dichter; verder, voorbij dit vlies kan hij niet.’ Zie Paul Rodenko: Verzamelde
essays en kritieken. Dl. 2. Ed. K. Hilberdink. Amsterdam, 1991, p. 253. Rodenko schrijft onder
meer over Boutens' gedicht ‘En nu - ik ben niet meer alleen...’ (VL 545), hij ziet het daarin
voorkomende ‘slui'rend lichtgeween’ als een ‘vlies’.
Zie over het ‘zienvermogen’ van de sterrennacht: Van Hemeldonck: Antieke en bijbelse metaforiek
(n. 11), p. 77 en p. 80 over ‘wenende sterren’.
Vgl. ‘Mij troost klaar weten, dat over mij zijn / Open als vaste-sterreschijn / Uw oogen ver, niet
te bereiken, / Maar die niet wijken.’ (VL 25); ‘[...] uw oogen / En al Gods andre vaste sterren’ (VL
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99); ‘Naar waar 'k boven heemlenver / Teeder naar mij voel gericht / In uw wolkeloos gezicht /
Klare dubbele oogester’ (VL 471); ‘Nader, inniger, / Donkre tuilen van violen, / Gaan de
dagverscholen / Oogen van de dooden open tusschen ster en ster...’ (VL 690).
Vgl. Boutens' ‘Herkenning’ (VL 129): ‘En als mijn oogen naar de heemlen gaan, / Zien ze uit die
spieglende doorzichtigheid / Zich zoo verdiept en duizendvoudig weêr, / Of daar nachteeuwig,
wemel-stilgestold / In vuurkristallen, boven de' afgrond trilt / Dezelfde doodnabije gouden-huivring
die / Koelijzig ziel en worteldiep doorsneed, / Toen wij in avondlijke helderheên / En duizeldicht
neigen van oog in oog, / Naar onbereikt geluk weêrspiegelden / Elkanders ademlooze
oneindigheid...’.
Zie over de visionaire blik in Boutens' ‘Domburgsch uitzicht’: A.L. Sötemann: ‘Domburgsch
uitzicht van P.C. Boutens. Analyse en interpretatie van een “gebroken” symbolisch gedicht’. In:
Over poetica en poëzie. Een bundel beschouwingen samengesteld en ingeleid door W.J. van
den Akker en G.J. Dorleijn. Groningen, 1985, p. 217-228, i.h.b. p. 224. Zie voor de thematiek
van de visionaire blik in M. Vasalis' gedicht ‘Ster’: Maaike Meijer: De lust tot lezen. Nederlandse
dichteressen en het literaire systeem. Amsterdam, 1988, p. 23 e.v.
Vgl. wat W. Blok schreef over ‘vlammendoop’ in Boutens' ‘Vier-en-twintigste Strofe’ (VL 1069):
‘Deze formulering, die teruggaat op Mattheus 3:11, is van gnostische herkomst. [...] De Strofe
wijst hier terug naar de “Zevende Strofe” (r. 15), waar de doop met water en de doop met vuur
worden beschreven. Beide vormen van doop vinden we nog terug in de “Achttiende Strofe”, in
het woord vlammendauw (r. 6). Hoe Boutens deze gnostische opvatting heeft leren kennen, heb
ik niet kunnen achterhalen.’ Zie W. Blok: P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de
Hoghe. Amsterdam, 1983, p. 339-340; zie p. 179-181 over de sterren-symboliek in de Strofen.
Zie over Boutens en de gnostiek ook Blok: ‘Andries de Hoghe: een Plato Christianus’ (n. 15).
Jaren later heeft Boutens in zijn lezing ‘Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst’ (1933) de
onbegrensdheid van de dichterlijke verbeeldingskracht gesteld tegenover de ‘begrensdheid van
het heelal, waarover dezer dagen zooveel gerekend en gepraat wordt’, waarmee hij waarschijnlijk
doelde op theorieën van Einstein (over een eindig, maar onbegrensd heelal) Hubble en Willem
de Sitter over een uitdijend heelal. Zie P.C. Boutens †, ‘Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst’.
[Bezorgd door Karel de Clerck]. In: VMKA (1964), p. 359-370, citaat op p. 363. Op deze kwestie
zal ik elders uitvoeriger ingaan.
In een ander gedicht spreekt Boutens van de ‘schemerkoele zoomen’ als ‘[d]remplen tusschen
dood en leven’ (VL 667).
Hier kan een verband gelegd worden met het openingsgedicht ‘Opdracht’ van Zomerwolken,
waar staat: ‘Aan de' overkant van 't leven, in uw hof’ (VL 637, mijn curs.). De ‘overzij’ roept ook
associaties op met de klassieke voorstelling van het oversteken van de Styx naar de Hades, de
onderwereld.
Zie Max Wildiers: De muziek der sferen. Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur.
Antwerpen/Amsterdam, 1983, p. 46-47.
Ook de sterren kunnen muziek voortbrengen in Boutens' poëtisch universum, zoals blijkt uit
‘Herkenning’, waarin onder meer gesproken wordt over ‘'t zingen van de sterren’ en ‘'t Sterrenlied’
(VL 131).
Zie over de geschiedenis van het ‘ether’-concept vanaf de klassieke oudheid: Conceptions of
ether. Studies in the history of ether theories 1740-1900. Ed. G.N. Cantor and M.J.S. Hodge.
Cambridge, 1981.
Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens. Amsterdam, 1919, p. 78.
Zie Gillian Beer: ‘“Authentic tidings of invisible things”. Vision and the invisible in the later
nineteenth century’. In: Vision in context. Historical and contemporary perspectives on sight. Ed.
T. Brennan and M. Jay. New York/London, 1996, p. 83-98.
Zie Sötemann: ‘Wegen naar “Het geheim” van Boutens’. In: Over poetica en poëzie (n. 33), p.
203-216.
Boutens: ‘Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst’ (n. 35), p. 365.
‘Rei van vrouwen in Jozefs hof’, ‘Paasch-avond’, ‘Pietà’, ‘Kerst-kind’, ‘Kerstlied’, ‘Ad virginem
matrem’, ‘Afneming van het kruis’, ‘Verloren zoon’.
Voor ‘God’: VL 638, 653, 664, 666, 677, 678, 683, 689, 692, 695, 698, 707; ‘goden’ (VL 706) en
‘een god’ (VL 709).
Dit is ook elders bij Boutens te vinden, bijvoorbeeld: ‘de sterdoorstraalde steden / Van Gods
blauwe oneindigheden’ (VL 210).
Zie over de ‘island-universe theory’ van William Herschel: A.J. Meadows: The high firmament.
A survey of astronomy in English literature. Leicester, 1969, p. 159. Arthur Eddington schreef:
‘Een telescoop laat er ons veel meer zien - een archipel van eiland-melkwegstelsels, de een
zich rijend achter de ander zoover als onze blik reikt. Deze eiland-melkwegstelsels zijn het die
zich aan ons voordoen als spiraalnevels.’ Zie Arthur Eddington: Het uitdijend heelal. Vert. J.C.
Proost-Thoden van Velzen. 's-Gravenhage, 1933, p. 16.
Volgens de mythologie is de Melkweg ontstaan uit de melk, die uit de borst van Juno spoot, toen
Hercules zijn lippen van de hem toegereikte borst afwendde.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

50 In ‘Dans’ (VL 750-752) komt ‘hellen baaierd’ voor in combinatie met ‘zonnen uwer oogen’ en
‘den afgrond uwer oogen’. Ook wordt er gesproken van de ‘melkweg’ en ‘verre nevelkolken’.
51 Het beeld van ‘bloeiende’ sterren komt vaker voor bij Boutens: ‘[...] 't roerloos bloeien / Der
sterrenflonkerende eeuwigheid’ (VL 198); ‘duizelbloei van sterren’ (VL 809). Ook het beeld van
‘ploegen’ en ‘voren’ komt meer dan eens voor: ‘Alom, uit al de donkre voren, / Straalden de
sterren de einders blond.’ (VL 649); vgl. ook de ‘Dertiende Strofe’ (VL 1056) waarin gesproken
wordt over een komeet die ‘trok zijn vreemde vore rond den haard / der zon’.
52 Vgl.: ‘Ganz wesentlich zum Minotaurus gehört ferner immer das bekannte kretische Labyrinth
[...]. Und zwar ist es vermuthlich eind Bild des gestirnten Himmels gewesen, des Himmels mit
seinen ins Unendliche verschlungenen Windungen und Bahnen, in denen sich Sonne Mond und
Sterne doch so sicher bewegen.’ Zie L. Preller: Griechische Mythologie. Zweiter Band. Dritter
Auflage von E. Plew. Berlin, 1875, p. 124.
53 Zie Van Halsema: ‘Enkele bronnen van Cheops’. In: Dit eene brein (n. 19), p. 21. Van Halsema
relateert dit aan het ‘boren door het bodemlooze’ in ‘Cheops’. Ik kom verderop terug op andere
mogelijke verbindingen tussen ‘Sterren’ en ‘Cheops’.
54 Hier is wederom een parallel met het gedeelte over de kosmos in Boutens' lezing ‘Vorm en
vormeloosheid in de dichtkunst’ (n. 35), waarin Boutens onder meer zegt: ‘Zoo is het leven dus,
denk ik dan, niet een overgangstoestand van buitenaf voor ons geregeld, maar de strijd en drang
zelf van een uit elkaêr gevallen onderdeel van den grooten kosmos, dat uit zijn chaos hier zich
weêr op zijn reeds vroeger bereikt peil van volmaaktheid streeft te herstellen. De wil tot dat
herstel komt mij dan voor alle leven in zijn ééne drift samen te vatten, en in geen andere
voorstelling beleef ik zoo diep den eenheidsdrang van alle schepsels. Onder hen heeft buiten
kijf de mensch zich het hoogst opgewerkt uit den microchaos, en het is ons gelukt dezen tot een
eenigszins geregelden maatschappelijken mikrokosmos in te richten, waarin het bestaan niet
slechts dragelijk, maar zelfs een beperkt geluk kan worden. Een beperkt geluk’ (p. 363).
55 Ramen en vensters komen vaak voor in Boutens' poëzie. Zie bijvoorbeeld ‘Op blanke heuvlen’
(VL 146) en ‘Nu is het werk volbracht’ (VL 1087). Zie voor een commentaar bij het laatste: Blok:
P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe (n. 34), p. 396-397.
56 Vgl. Van Halsema: Bijeen het vroeger en het later (n. 15), p. 3 75.
57 Blok: P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe (n. 34), p. 205.
58 Blok: P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe (n. 34), p. 205-206.
59 Zie De Clerck: Uit het leven van P.C. Boutens (n. 9), p. 88.
60 Platoon's Timaios. In het Nederlandsch overgebracht en van inleiding en toelichting voorzien
door Jan Prins (C.L. Schepp). Antwerpen/Den Haag, [1937]. Zie over Jan Prins ook: A.L.
Sötemann: ‘Dichters die nog maar namen lijken. Jan Prins’. In: Ons erfdeel 41 (1998), p. 185-192.
61 C.J. de Vogel: Plato. De filosoof van het transcendente. Baarn, 1968, p. 147-148. De Vogel
voorzag haar boek van de volgende gedrukte opdracht: ‘Aan de nagedachtenis van mijn goede
vriend de dichter Jan Prins (C.L. Schepp) die door een lange en geduldige studie van de Timaeus
zich de geest van Plato's denken bijna volkomen heeft eigen gemaakt’. Met dank aan dr. A.M.M.
Dekker die mij hierop wees, evenals op de aan het begin van dit artikel genoemde bloemlezing
Dichters over sterren van M.G.J. Minnaert uit 1949.
62 Pfeiffers boek bevat tal van zeer interessante passages die parallellen vertonen met ‘Sterren’
(bijvoorbeeld: p. 28 over harmonie, p. 33 over de grens van de kosmos, p. 45 over ‘Göttlichkeit
der Gestirne’, p. 113 e.v. over ‘Die Seele und die Sterne’, p. 123 e.v. over een ‘Himmelskönigin’
die zich in het midden van het heelal bevindt), maar het lijkt me te gewaagd om te spreken van
een bron, alhoewel het wel mogelijk is: het boek verscheen in 1916 en Boutens' gedicht in 1917.
63 Sötemann: ‘Wegen naar “Het geheim” van Boutens’. In: Over poetica en poëzie (n. 33), p. 208.
64 Zie over het zwijgen in de literatuur: Christiaan L. Hart Nibbrig: Rhetorik des Schweigens. Versuch
über den Schatten literarischer Rede. Frankfurt am Main, 1981.
65 Zie over Boutens' symbolistische poëtica: A.L. Sötemann: ‘Twee meesters en hun métier. Boutens
en Van de Woestijne over de poëzie’. In: Over poetica en poëzie (n. 33), p. 105-117. Vgl. Irons:
The development of imagery in the poetry of P.C. Boutens (n. 24), p. 41-42. Voor enkele
voorbeelden uit Boutens' poëzie waarin het zwijgen of de stilte poëticaal geïnterpreteerd kunnen
worden, zie: VL 189, 297, 305, 333, 542, 1054.
66 Ernst van Alphen: ‘Miskend en uitverkoren. Homoseksueel verlangen in de gedichten van P.C.
Boutens’. In: Ik heb iets bijna schoons aanschouwd (n. 7), p. 88-103, i.h.b. p. 90.
67 J.H. Leopold: Verzamelde verzen. Dl. I: De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie.
[Ed. A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet]. Amsterdam, 1982, p. 127.
68 Zie J. Kamerbeek Jr.: ‘Leopolds “Één druppel wijn”. Ontwerp voor een interpretatie’. In: Ntg 45
(1952), p. 129-136. Zie over dit gedicht ook Van Halsema: ‘Eén druppel wijn. Het einde van de
geschiedenis volgens Leopold’. In: Dit eene brein (n. 19), p. 135-166. Zie over Leopold en de
symbolistische ‘conventie’ dat poëzie over poëzie gaat: Gillis Dorleijn: ‘“Het sterkste werkt wat
is weggelaten”. J.H. Leopold als symbolist’. In: Literatuur 1 (1984), p. 79-85.
69 Wiel Kusters: Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poëzie. Amsterdam, 1995, p. 47.
70 Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, 1923, p. 29
(fragment 247B-C, mijn cursivering). Zie over deze passage ook M.F. Fresco: ‘Platonisme’. In:
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Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur. Red. M.F. Fresco en R.
van der Paardt. Groningen, 1998, p. 9-51, i.h.b. p. 32-33.
Alan Scott: Origen and the life of the stars. A history of an idea. Oxford, 1991, p. 8.
Zie Dichters over sterren. Een bloemlezing verzameld en ingeleid door M.G.J. Minnaert. Arnhem,
1949. Zie ook In de zevende hemel. Opstellen voor P.E.L. Verkuyl over literatuur en kosmos.
Red. H. van Dijk e.a. Groningen, 1993.
Met dank aan prof. dr. J. Goedegebuure die mij hierop wees naar aanleiding van mijn presentatie
van een sterk verkorte vorm van dit stuk tijdens de Winterschool ‘Literatuur en Context’ van de
Onderzoekschool Literatuurwetenschap in januari 2000.
Van Halsema: Bijeen het vroeger en het later (n. 15), p. 374-375.
Van Halsema: Bijeen het vroeger en het later (n. 15), p. 388-389.

74
75
76 J.H. Leopold: Stoïsche wijsheid. Rotterdam, 1916 (3e dr.), p. 56, noot 1.
77 Blok: P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe (n. 34), p. 20-21 en 162.
Omgekeerd zijn bij Leopold ook reminiscenties aan Boutens te vinden, zie Van Halsema: Bijeen
het vroeger en het later (n. 15), p. 322-324.
78 Ik wijs hier alleen op de volgende passage uit de ‘Dertiende Strofe’ (VL 1056): ‘den blinden tocht
door d'ongepeilden aether / voorbij de eilanden van de sterren en / de vage sluieren der
nevelvlekken’. Zie ook n. 51.
79 Zie Van Halsema: ‘Enkele bronnen van Leopolds Cheops’. In: Dit eene brein (n. 19), p. 9-41.
Overigens wordt in de Timaios (n. 60, p. 83, fragment 55A) een pyramide beschreven. De Timaios
kan wellicht gezien worden als een schakel tussen ‘Sterren’ en ‘Cheops’.
80 Leopold: Verzamelde verzen (n. 67), p. 145-152.
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Arjan van Leuvensteijn
Aanspreekvormen in de Sara Burgerhart
Een inventarisatie
Abstract - This contribution is an inventory of the forms of address used in Sara
Burgerhart, an 18th century epistolary novel. Two systems are used: the je-system
by the working class and the lower middle class and the gy-system, historically plural
forms, by the upper middle class and the nobility. The younger generation of the
working class adopts the gy-system of the higher classes and sometimes the older
generation of the upper middle class uses the je-system to minimize the distance
to members of the same or lower classes when expressing politeness or anger.
These results show that Brown and Gilman (1960) did not pay attention to classes
in which one of the two systems is by far dominant.

1. Inleiding
Het is bijzonder moeilijk om inzicht te krijgen in het taalgebruik van de
maatschappelijke klassen in voorgaande eeuwen. Doordat we op schriftelijke
gegevens aangewezen zijn, ontglipt de laagste maatschappelijke klasse gemakkelijk
aan de greep van het onderzoek. Derhalve moeten we onze toevlucht nemen tot
toneelteksten en - zoals voor de achttiende eeuw mogelijk is - tot briefromans. Dít
onderzoek beperkt zich tot de Sara Burgerhart (1783) van E. Bekker, wed. ds. Wolff,
1
en A. Deken.
Natuurlijk is het een nadeel, dat de brieven in de Sara Burgerhart geschreven zijn
door twee literatoren en slechts ogenschijnlijk uit de pen vloeiden van personages
als Abraham Blankaart, de weduwe Spilgoed, Anna Willis, broeder Benjamin,
mejuffrouw Zuzanna Hofland en nog vele andere kleurrijke en kleurarme figuren.
Een voordeel is echter de volledigheid van de correspondentie en de sociale
verscheidenheid van de personages. Naast brieven van adellijke personen treffen
we ook brieven van dienstbodes als Pieternelletje Degelijk aan en weergaven van
conversaties in de directe rede, waarin ook handarbeiders en huishoudelijk personeel
aan het woord zijn.
In de openbare les uit 1971 en in de standaarduitgave van de Sara Burgerhart
verdeelt Buijnsters de personages in vier contrasterende leefkringen: ‘het eigen
wereldje van Sara en de haar welgezinden’, de ‘kring van de fijne zusjes en broertjes’,
‘de kwasi-filosofische savantes’ en als vierde de lichtmis met zijn compagnon (1971:
14,15). Deze indeling kan ik voor de analyse van de aanspreekvormen echter niet
volgen. Voor dit onderzoek verdeel ik de personages - ook degenen die alleen in
de weergave van conversaties het woord voeren, maar zelf geen brief schrijven in drie sociale categorieën. Hierbij ben ik mij ervan bewust, dat enkele personages
zich in het grensgebied van deze klassen ophouden.
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(1) handarbeiders en huishoudelijk personeel
(2) burgerij
(a) kleine burgerij
(b) hogere burgerij
(3) adel

Van de laagste sociale klasse beschikken wij vrijwel uitsluitend over quasi-dialogen
in brieven van personages die tot de burgerij behoren. Bij vergelijking van het
taalgebruik van personages uit de burgerklasse en de adel in weergaven van
conversaties met het taalgebruik in hun brieven, blijkt er zich slechts hoogst zelden
een verschil voor te doen. Alleen Styntje Doorzicht blijkt anders te spreken dan te
schrijven.
Ik acht het een voordeel dat de twee auteurs ter typering van de personages
rekening hebben gehouden met de verschillende klassen waartoe deze behoren.
De sociale klasse bepaalt immers voor een belangrijk deel het taalgebruik van de
personages. Dat geldt met name voor de wijze waarop het ene personage zich tot
het andere richt: de aanspreekvorm.
Voor we het gebruik van de aanspreekvormen per sociale klasse in paragraaf 4
inventariseren, zullen we in paragraaf 2 aandacht besteden aan enkele studies over
de aanspreekvormen en als houvast in paragraaf 3 een schets van de twee systemen
en het UE-gebruik in de Sara Burgerhart geven.

2. De aanspreekvorm
De aanspreekvorm duidt de positie van de aangesprokene ten opzichte van de
spreker aan en indirect blijkt hieruit welke positie de spreker zichzelf ten opzichte
van de aangesprokene toekent. Het komt in vele talen voor, dat er twee
concurrerende vormen, ja zelfs systemen, functioneren ter aanspreking van één
persoon: een enkelvoudig systeem en een oorspronkelijk meervoudig systeem dat
met betrekking tot één persoon wordt gebruikt. Om enig inzicht in het ontstaan van
dit tweede systeem in de Indo-europese taalfamilie te krijgen richten we ons, in
aansluiting bij o.a. Brown & Gilman (1960/1972) en Van den Toorn (1977), op het
klassiek Latijn.
In het Latijn werd voor de aanspreking van één persoon tu (T) gebruikt en voor
meer dan één persoon vos (V). Ter aanspreking van de keizer ging men echter het
oorspronkelijk meervoudige vos gebruiken. De verschuiving van de meervoudige
vorm naar het enkelvoud kreeg een ruime toepassing en vinden we in tal van talen.
Brown & Gilman (1960) bespreken de situatie in het Latijn, het Engels, het Frans,
het Italiaans en het Duits. Zij wijzen erop, dat de keuze van het pronomen
aanvankelijk op macht berustte, maar dat dit systeem later door solidariteit werd
doorkruist. Figuur 1 verbeeldt dit complexe systeem. Hierin staat T voor de
oorspronkelijk enkelvoudige vorm en V voor de oorspronkelijk meervoudige vorm
met een enkelvoudige referent, die daardoor als enkelvoudige vorm fungeert. Van
den Toorn (1977) neemt de begrippen macht en solidariteit over; Marijke van der
Wal (1992: 266-271), die ook de regionale variatie in haar beschouwing betrekt,
formuleert de criteria in termen van beleefdheid/distantie en vertrouwelijkheid.
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Figuur 1: De tweede persoon enkelvoud (naar Brown & Gilman 1960: 259 en Van den Toorn
2
1977: 521)

In dit systeem van de tweede persoon enkelvoud gebruikt de hoger geplaatste T
tot de lager geplaatste, terwijl hij omgekeerd V ontvangt. Bij wederzijdse solidariteit
past de T-vorm en bij het ontbreken van solidariteit de V-vorm.
Op twee plaatsen in figuur 1 doet zich een strijd om de voorrang voor tussen het
machts-principe en het solidariteits-principe, constateren Brown & Gilman: (1)
‘superior and solidary’ en (2) ‘inferior and not solidary’. Bij (1) vereist het
machts-principe aanspreking van de hoger geplaatste met V, terwijl het
solidariteits-principe T voorschrijft. Bij (2) verwachten we op grond van het
machts-principe T, terwijl de afwezigheid van solidariteit V vereist.
Brown & Levinson (1978) beschouwen pluralisatie van de eerste en tweede
persoon enkelvoud als een algemeen verschijnsel. Zij verwijzen naast de onderzochte
talen in Brown & Gilman (1960, 1972) ook nog naar het Russisch en andere
Slavische talen, het Canadees Frans, het Welsh, het Jiddisch, het Hongaars, het
Hindi, het Quechua, het Tamil en vele Afrikaanse talen.
In geval van een stabiel T/V-systeem is het gebruik van het pluralis pronomen
voor het singularis pronomen niet alleen in de West-Europese talen, maar overal
ter wereld ook buiten de Indo-europese taalfamilie bekend. Als mogelijke motivering
voor het gebruik van de oorspronkelijk meervoudige vorm voor het enkelvoud noemen
zij het streven van de spreker om de hoorder de mogelijkheid te bieden het gezegde
niet specifiek op zichzelf te betrekken en hem zo een uitweg, een ‘way out’, te geven.
De oorspronkelijk meervoudige vorm verleent aan de woorden als bij afspraak
indirectheid. Als tweede mogelijke motivering wijzen deze auteurs erop, dat de
woorden in traditionele maatschappijen kunnen refereren aan de sociale status van
de aangesproken persoon. In deze maatschappijen ontlenen de personen hun status
aan het lidmaatschap van een groep. Daardoor wordt de aangesprokene niet als
individu benaderd, maar als lid van die groep. Mijns inziens zijn beide motiveringen
verenigbaar: met de enkelvoudige vorm richt de spreker zich tot de hoorder als
individu, met de meervoudige vorm ontwijkt de spreker de directe aanspreking en
opent hij de mogelijkheid dat de hoorder de gesproken woorden interpreteert als
gesproken tot hem als lid van een bepaalde groep.
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Naast de ontwijkende strategie van de pluralisatie is er nog een andere mogelijk:
de aanspreking in de derde persoon door middel van officiële aansprekingen,
maatschappelijke functies e.d. Ook het gebruik van UE voor de aangesprokene
behoort hiertoe. De aangesprokene wordt nu benaderd alsof hij buiten de
gesprekssituatie of correspondentie staat, hetgeen hem een uitwijkmogelijkheid
biedt.

3. Het je- en het gy-systeem en het gebruik van UE e.d.
In de Sara Burgerhart treffen we twee systemen voor de aanduiding van de
toegesprokene aan: het je-systeem en het gy-systeem. De verschillen doen zich
voor bij de persoonlijke voornaamwoorden van de tweede persoon enkelvoud
(nominatief: je, jy versus gy en datief-accusatief, ook na een voorzetsel: je, jou
versus u), het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud (je,
jou(w), versus u, uw (en verbogen vormen)) en het wederkerend voornaamwoord
van de tweede persoon enkelvoud (je versus u).

Figuur 2: Het je- en het gy-systeem in de Sara Burgerhart
je-systeem
je, jy

gy-systeem
gy (ge)

pers.vnw. (dat., acc., na
voorzetsel)

je, jou

u

bez.vnw.

je, jou(w)

u(w) en verb. vormen

wederkerend vnw.

je

u

pers.vnw. (nom.)

Het komt vooral in de burgerklassen geregeld voor, dat beide systemen door
elkaar lopen, zelfs in één brief. In de volgende paragraaf bespreken we het gebruik
in de drie onderscheiden klassen.
De aanspreking van de gesprekspartner of geadresseerde van een brief in de
derde persoon enkelvoud door middel van UE e.d. is een perifeer verschijnsel in
de Sara Burgerhart.

4. De aanspreekvormen in de drie sociale klassen
In het onderstaande schema zijn de personages naar hun sociale klasse ingedeeld.
Zo'n indeling is een vergroving van de romanwerkelijkheid. Er bevinden zich namelijk
ook personages in de randgebieden en we onderkennen soms gradaties in één
klasse, met name in de burgerklasse.
(1) Handarbeiders en huishoudelijk personeel
Aaltje-Buur, Boerin (waar Sara Burgerhart na het avontuur met R. gebracht
wordt), Bregt, Buurmeisje van Styntje Doorzigt, Frits, Klaartje, Pieter, Pieternel
Deegelyk, Visser.
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(2a) Kleine burgerij
Broeder Benjamin, Cornelia Slimpslamp, Zuzanna Hofland, Uitval, Tante van
Anna Willis.
(2b) Hogere burgerij
Abraham Blankaart, Aletta Brunier, Anna Willis, Charlotte Rien du Tout, Cornelis
Edeling, Dirk Welgezint, Everard Redelyk, Mej. Hartog, Hein Redelijk, Helmers,
Hendrik Edeling, Jacob Brunier, Jan Edeling, Juffr. Kwiks, Oost-Indische
kapitein, Patroon van Willen Willis, Philips Alting, Sara Burgerhart, Smit, Styntje
Doorzigt, Vader van Sara Burgerhart, Vader van Aletta Brunier, Van S., Vrouwen
van Hendrik en Cornelis Edeling, Weduwe Willis, Willem Willis.
(3) Adel
R., Weduwe Spilgoed.

4.1 Handarbeiders en huishoudelijk personeel
Het is niet verwonderlijk, dat er maar één brief door een personage uit de laagste
maatschappelijke klasse in de roman Sara Burgerhart is opgenomen. Schrijven
veronderstelt een zekere onderwijskundige vorming en die was niet hoog onder de
handarbeiders en het huishoudelijk personeel. Uit de toevoeging bij brief 69 blijkt
bovendien dat de uitgeefster het nodig heeft gevonden brief 64 van Pieternelletje
Deegelyk aan Sara Burgerhart ‘van de taal- en schryffouten eenigzins te zuiveren,
op dat men die zoude kunnen lezen’. De overige gegevens betreffende het gebruik
van de aanspreekvormen berusten op weergaven van gesprekken in brieven van
personages die tot hogere klassen mogen worden gerekend.
1>1. In gesprekken van de ‘gemene lui’ (brief 139, bijlage) onder elkaar is het
je-systeem in gebruik. We treffen echter één opmerkelijke uizondering aan, en wel
in brief 139 (bijlage). Hierin spreekt de boerin, bij wie Klaartje Sara na haar avontuur
met de heer R. brengt, haar zoon Pieter met gy en u (objectsvorm) aan. In
aanwezigheid van Sara wil mijns inziens de boerin haar fatsoen tonen.
1>2a. In de roman trof ik geen gegevens aan van aanspreekvormen bij de laagste
klasse tot de kleine burgers.
1>2b. Enkele gegevens zijn er beschikbaar over de aanspreking door de laagste
sociale klasse van de hogere burgerij. Bij de laagste klasse vormt het je-systeem
de basis, waarbij vooral de vorm je veelvuldig wordt gebruikt, vaak in combinatie
met u (objectsvorm). Het duidelijkste voorbeeld is de brief van Pieternel aan Sara.
Bij één personage horen we echter ook het gy-systeem en wel bij Klaartje tot Sara.
Het is opvallend, dat Klaartje zich eerst met het gy-systeem tot Sara wendt en bij
grotere vertrouwelijkheid met het je-systeem. Hier lijkt zich een generatieverschil
voor te doen bij het gebruik van het gy-systeem.
1>3. Frits, de knecht ten huize van de weduwe Spilgoed, gebruikt in zijn contact
met de weduwe de vorm uw (bez.vnw.) van het gy-systeem. Verdere gegevens
ontbreken.

4.2 Burgerij
4.2.1 Kleine burgerij
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rij zou kunnen worden gerekend, plaatste ik haar in de categorie van de kleine
burgers, omdat zij zich volledig tot de kring van ‘fijnen’ heeft verlaagd. Bij deze
subcategorie is de jonge generatie niet vertegenwoordigd.
2a>1. Van aansprekingen tot ondergeschikten zijn maar enkele bewijsplaatsen
aanwezig. Zuzanna Hofland gebruikt het je-systeem tot Bregt en Pieternel.
2a>2a. In de correspondentie en bij de conversatie tussen leden van de kleine
burgerij domineert bij de ‘fijnen’ in de nominatief je/jy het gy-gebruik. Bij Broeder
Benjamin is er een reden voor het gy-gebruik aan te wijzen. Hij stapt van je op gy
over, als hij verheven taal wil uiten: ‘Gy zyt zeer wys, [...], ‘Ofschoon gy my tot een
Gouden Vat verstrekt, [...]’ (brief 110). De heer Uitval, door Anna Willis getypeerd
als behorend tot de ‘brave Burgerlieden van den ouden tyd’ (brief 43), gebruikt je
(nominatief) tot zijn vriend Klaasje.
Buiten de eerste naamval houden je, jou en u, uw (met buigingsvormen) elkaar
ongeveer in evenwicht. In de brieven 7, 33, 82, 114 van Zuzanna Hofland aan
Cornelia Slimpslamp ontbreekt gy in de nominatief, maar als objectsvorm en als
bezittelijk voornaamwoord verschijnt u en uwe.
2a>2b. Als een personage uit de kleine burgerij zich tot iemand uit de hogere
burgerij richt, verschijnen af en toe ten opzichte van de oudere generatie naast je,
jy en jou de vormen gy, u, uw en dergelijke. Alleen Uitval houdt vast aan het
je-systeem, maar hij richt zich uitsluitend tot leden van de jonge generatie.
2a>3. Er zijn geen gegevens van contacten tussen de kleine burgerij en de adel.

4.2.2 Hogere burgerij
2b>1. Als de jonge generatie van de hogere burgerij het woord tot de laagste sociale
klasse richt, zien we een variatie tussen het gy- en het je-systeem optreden. Bij
onbekendheid met de gesprekspartner hoort het gy-systeem. We zien dit bij Hendrik
Edeling in zijn contacten met Aaltje-Buur en Klaartje en bij Saartje in haar gesprek
met Klaartje (brieven 156, 139 bijlage). Doordat de spreker de lagergeplaatste niet
op de huid gaat zitten, is dit het systeem om achting voor de gesprekspartner tot
uiting te brengen. Soms wil een personage uit de hogere burgerij zich echter op het
niveau van de laagste klasse plaatsen, zoals Sara in haar conversatie met Bregt
(in brief 10 en 11) en Smit tot een hem onbekende visser (brief 55).
Bij een hoge mate van vertrouwelijkheid past het je-systeem. Duidelijk blijkt dit
uit brief 65, waarin Sara zich tot Pieternel richt. Het is een vrolijk mengsel van je,
jou en u (objectvorm), waar soms het schrijftalige gy doorheen prikt.
Er zijn geen gegevens van aanspreekvormen die door de oudere generatie tot
een personage uit de laagste klasse worden gericht.
2b>2a. Het aantal contacten tussen de hogere en de lagere burgerij beperkt zich
tot vijf personages. Hier tekent zich een generatieverschil af. Als Sara zich tot haar
tante Hofland richt, gebruikt ze uitsluitend het gy-systeem en UwE. als subject en
indirect object. Ze besluit haar brief afstandelijk met ‘UwEd. toegenegene Nicht en
Dienaresse’ (brief 73). Maar als Abraham Blankaart, die Zuzanna nog van vroeger
kent, zich tot haar richt, dan lopen het je- en het gy-systeem geheel door elkaar. Je
en zelfs het platte jou treffen we in objectsfunctie en als bezittelijk voornaamwoord
aan. De j-vormen verschijnen dan bij vertrouwelijkheid zowel als in een scheldpartij.
In brief 25 maximaliseert Abraham Blankaart de afstand tot Broeder Benjamin door
-
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geheel tegen zijn gewoonte in - uitsluitend het gy-systeem te gebruiken, als reactie
op Benjamins gejy en gejou van brief 24.
In de conversatie van Styntje Doorzigt tot Zuzanna Hofland gebruikt ze blijkens
brief 82 het je-systeem, maar in haar brieven (nrs. 128 en 133) tot Zuzanna vrijwel
uitsluitend het fatsoenlijk-formele gy-systeem.
2b>2b. De contacten tussen de leden van de hogere burgerij zijn het meest
intensief. Hier is het generatieverschil glashelder. Als de jongere generatie zich tot
de oudere richt, is er maar één mogelijkheid: het gy-systeem. Charlotte Rien du
Tout heeft dit echter niet zo goed door en éénmaal ontglipt de studentikoze Cornelis
Edeling een je-vorm als hij met Abraham Blankaart spreekt.
In de slotformule van brief 69 gebruikt Charlotte Rien du Tout UEd. tot haar oom
en naar verslag van Sara in brief 122 aan Letje Brunier Uwé tot Mejuffrouw Hartog.
Hendrik Edeling richt zich in brief 119 met Uw Eerwaarde tot ds. Everard Redelyk.
Schrijven en spreken de jongelui met elkaar, dan is het gy-systeem gebruikelijk;
23 keer verschijnt echter je in de nominatief - dat is in nog geen 3% van de gevallen
3
- en drie keer als bezittelijk voornaamwoord, hetgeen nog minder dan 1% is. Anna
en Willem Willis, Jacob Brunier en Hendrik Edeling vormen het toppunt van stijfheid
door hun onafgebroken toepassing van het gy-systeem.
In het contact tussen de oudere en de jongere generatie van de hogere burgerij
gebruikt de oudere generatie gewoonlijk het gy-systeem. Helmers wijkt hier in zijn
brieven aan Aletta Brunier zelfs niet van af. Jan Edeling gebruikt echter beide
systemen met betrekking tot zijn zoons, zowel in de brieven als in de conversaties.
Hetzelfde geldt voor Abraham Blankaart in zijn taalgebruik tot Cornelis Edeling en
Sara Burgerhart, terwijl hij zich in het gy-systeem tot Hendrik Edeling richt. De
je-vormen verschijnen bij emotionele betrokkenheid en toenadering, zoals in
Blankaarts brief 20 tot Sara. Maar ook zijn woede of ergernis uit hij in het je-systeem
tot haar (brief 121).
Als de oudere generatie onderling mondeling of schriftelijk contact heeft, is het
gy-systeem gangbaar. Slechts bij voldoende bekendheid is je als subjectsvorm,
objectsvorm of als bezittelijk voornaamwoord (naast jou) acceptabel. Juffrouw Hartog,
de weduwe Willis, ds. Everard Redelyk en de heer Helmers houden het altijd op gy
en u, maar Jan Edeling en vooral Abraham Blankaart zijn losser in de mond.
Jan Edeling sluit brief 76 tot Abraham Blankaart af met UwEd. dienaar, brief 108
tot ds. Everard Redelyk met Uw Eerwaardes Dienaar, Vriend en Broeder. Het
testament van Jan Bern (brief 141) bevat nog zyn Edele en zyn Eds. Weduwe.
2b>3. Als de jongere generatie uit de hogere burgerij zich tot adellijke personages
richt, geldt het gy-systeem.
Richt de oudere generatie zich tot deze klasse, dan is het gy-systeem gepast.
Blankaart kan het echter niet laten om drie keer je te gebruiken tot de weduwe
Spilgoed, overigens naast 21 keer gy en 20 keer u (objectsvorm). Het betreft een
vaste constructie, namelijk ‘[...] vatje het’ (brief 149) en een emotioneel moment: hij
heeft de pasgeboren zoon van Sara in de armen (brief 171).
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4.3 Adel
3>1. De weduwe Spilgoed spreekt haar huisknecht Frits aan met gy en u. R. gebruikt
ook het gy-systeem tot personeel.
3>2a. Gegevens over correspondenties of conversaties tussen adellijke
personages en de kleine burgerij ontbreken.
3>2b. Wel zijn er gegevens over contacten met de hogere burgerij. R. spreekt
Sara aan in het gy-systeem. De weduwe Spilgoed gebruikt tot leden van de jongere
zowel als de oudere generatie een zuiver gy-systeem.
In brief 9 richt de weduwe Spilgoed zich voor het eerst tot Sara Burgerhart.
Eénmaal komt hierin Uw Wel Ed. als subject voor. Juffrouw Hofland spreekt ze twee
maal met Uwé (subject) aan (brief 122 en 147).
3>3. Correspondentie van adellijke personen onderling beperkt zich tot R., die
zijn compagnon Jan G. met gy en u aanspreekt. In de vocatief is variatie aanwezig:
‘Gy verachtelyke slaaf’, ‘dou lompen Kaerel’. Eenmaal roept hij uit: ‘Hier jy, Rembrant,
[...]!’ (brief 91).

4.4 Samenvattende beschouwing
De verdeling van de personages in drie klassen en in twee generaties heeft me de
mogelijkheid geboden om inzicht in het gebruik van de aanspreekvormen te krijgen,
al schuilt hier ook een gevaar in. Broeder Benjamin was slager en werd klein
burgerman; Zuzanna Hofland verviel van de hogere naar de kleine burgerij; de
weduwe Spilgoed, van adellijke geboorte, trouwde een welgesteld, maar verkwistend
burgerman en voorzag als weduwe in dit milieu in haar onderhoud. De grenzen
tussen de klassen zijn derhalve niet scherp te trekken. Bij de weging van de
resultaten moeten we met nog drie factoren rekening houden: (1) het aantal gegevens
per klasse en subklasse verschilt sterk, (2) bij onderscheiding van twee generaties
ontbreken in een aantal cellen gegevens, (3) ook staat niet elke klasse of subklasse
met de eigen en alle andere in contact.

Figuur 3: Voorkomens per sociale (sub)klasse
(De klassen van de briefschrijvers of sprekers staan bovenaan vermeld,
de klassen van de geadresseerden of aangesprokenen in de linker
kolom)
Legenda:
gen:

generatie

j:

jonge

o:

oude

S:

subjectsvorm

O:

objectsvorm

B:

vorm van bezittelijk voornaamwoord
(incl. andere buigingsvormen)
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Welke conclusies kunnen we onder bovengenoemde beperkingen uit dit overzicht
trekken?
(1) Handarbeiders en huishoudelijk personeel gebruiken bij onderling contact het
je-systeem. Dit is het ongemarkeerde gebruik. De jonge generatie past zich
met het gy-systeem aan bij de jonge generatie van de hogere burgerij en
gebruikt het je-systeem bij vertrouwelijkheid in de omgang. De oudere generatie
houdt echter aan het oude je-systeem vast, soms aangevuld met u
(objectsvorm).
(2a) De oudere generatie der kleine burgerij gebruikt het je-systeem tot de oudere
generatie van de handarbeiders en het huishoudelijk personeel en ook tot de
eigen klasse en de hogere burgerij, al komt daar soms bij gedistingeerd
taalgebruik u (objectsvorm) en zelden gy voor. Ook hier is het je-systeem het
ongemarkeerde systeem.
(2b) De jonge generatie van de hogere burgerij gebruikt ten opzichte van de jonge
generatie van de laagste klasse het gy-systeem, of - bij aanpassing - het
je-systeem, maar ten opzichte van de oude generatie het gy-systeem en slechts
bij vertrouwelijkheid je-vormen.
Tegenover de beide generaties van de burgerij en de adel is het gy-systeem
alleen gangbaar. Slechts zelden komen hier je-vormen bij de jonge generatie
van de hogere burgerij voor. Bij ongemarkeerd taalgebruik hoort bij de jonge
generatie dus het gy-systeem.
De oudere generatie toont een grote variatie: tot de ‘fijnen’ gebruikt zij het
gy-systeem of het je-systeem of beide door elkaar. Tot leden van de eigen en
de jonge generatie is het gy-systeem duidelijk dominant, doorbroken door
vormen van het je-systeem bij gewenste toenadering, betrokkenheid en
vertrouwelijkheid. Tot de adel richt men zich met gy en u en je valt hier uit de
toon. Het ongemarkeerde systeem is dus het gy-systeem. Het je-systeem
markeert verkleining van de afstand tussen de personages.
(3) De adel gebruikt tegen iedereen en onder alle omstandigheden het gy-systeem.

Kort samengevat: het gy-systeem hoort bij de adel en de hogere burgerij en wordt
voor speciale doeleinden door lagere klassen gebruikt; het je-systeem hoort bij de
handarbeiders en het huishoudelijk personeel en ook bij de kleine burgerij en vindt
speciale toepassing bij de oudere generatie der hogere burgerij.
Het gebruik van Uw Eerwaarde beperkt zich tot de hogere burgerklasse. UEd. of
Uw Ed. komt nog in slotformules voor en Zyn Edele en zyn Eds. in een notariële
akte, terwijl Uwé alleen uit de mond van de weduwe Spilgoed en Charlotte Rien du
Tout met betrekking tot de savante mejuffrouw Hofland werd opgetekend.

5. Conclusie
Het gebruik van de aanspreekvormen in de Sara Burgerhart biedt bepaald geen
algemene ondersteuning voor de theorie die in paragraaf 2 uiteen werd gezet. De
hogere klassen richten zich niet tot de lagere met het je-systeem en ontvangen niet
uit deze klassen het gy-systeem terug. Ook bij correspondentie en conversatie
tussen de
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oudere en de jongere generatie geldt deze ‘regel’ niet. Het je-systeem is gangbaar
bij de laagste klasse en bij de kleine burgerij, maar niet bij de hogere burgerij en de
adel.
De verdeling van het gebruik van de twee systemen is aldus. De lagere klassen
gebruiken het je-systeem en soms kunnen leden zich in mindere of meerdere mate
aan het gebruik van gy en u (objectsvorm) van de hogere klassen aanpassen. De
hogere klassen gebruiken het gy-systeem en bij toenadering kunnen leden wat
j-vormen inpassen of zelfs het hele je-systeem gebruiken. De scheidslijn tussen het
ongemarkeerde gebruik van de twee systemen loopt tussen de kleine en de hogere
burgerij.

Adres van de auteur: Piet Heinlaan 20, NL-2341 SK, Oegstgeest.
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Reindert van Eekelen
Vos huut en menschen luut
*

Het beeld van Roges in de Roman van Walewein

Abstract - In the Middle Dutch Arthurian romance Roman van Walewein, a young
prince named Roges is turned into a fox. The two authors, Penninc and Vostaert,
have applied different narrative techniques to depict Roges. Using focalisation and
mystification (Verrätselung), Penninc enables the reader to adopt a positive attitude
towards the prince Roges, and, at the same time, to doubt the integrity of the fox.
Vostaert is less demanding when it comes to the interpretative activities of the reader.
In his part of the romance, the first-person narrator leads the way. The comments
made by Vostaert's narrator indicate that Roges should be seen as Walewein's
kind-hearted little helper.

1. Inleiding
Ongeveer halverwege de Roman van Walewein van Penninc en Pieter Vostaert
begint een nieuwe verhaaldraad, die omschreven kan worden als een ‘self-contained
novella [...] integrated into the work as a whole’ (Roach 1980: 9). Het is de, door
hem zelf aan Walewein vertelde, levensgeschiedenis van de prins Roges, een
jongeman die op een dag door zijn stiefmoeder in een vos werd veranderd. Al elf
jaar lang verkeert de koningszoon in een dierlijke gedaante, als hij en Walewein
elkaar in Pennincs deel van de roman voor het eerst ontmoeten.
In de passage die de kennismaking beschrijft, wordt de vos negatief
geïntroduceerd. Walewein heeft er, zoals ik nog uitgebreider zal laten zien, het
vermoeden dat hij belaagd wordt door een duvel. Wanneer Roges bij zijn laatste
optreden in Pennincs gedeelte afscheid neemt van Walewein, zullen wij het als
lezers niettemin met de ridder eens zijn dat het dier hem uiteindelijk goed heeft
geholpen. Deze positieve houding ten opzichte van de vos verwerven we, net als
Walewein, niet zomaar. Gebruikmakend van verschillende verhaaltechnische
middelen bouwt Penninc zijn personage zorgvuldig op en stuurt ons daarbij via
(onder meer) afkeer en twijfel naar waardering. Vostaert maakt vervolgens bij het
voltooien van de roman weer op een heel andere manier gebruik van narratieve
technieken om Roges te tekenen.
In het onderstaande wil ik een beeld proberen te geven van de verteltechnische
middelen waarmee de twee Walewein-dichters het personage Roges precies hebben
‘vormgegeven’. Het terrein van Penninc en Vostaerts verhaalstrategieën, waarop
ik mij met mijn analyse begeef, is tot op heden binnen het Walewein-onderzoek nog
voor een groot deel onbetreden gebleven. W.P. Gerritsen heeft dit in zijn publicatie
‘Walewein en de vurige rivier’ (Gerritsen 1996a: 53) reeds opgemerkt: ‘[...] hoe
Penninc, of hoe Vostaert nu in feite te werk gaat bij het opbouwen van een scène,
bij het doseren van informatie, bij het oproepen van een sfeer, kortom: bij het
bespelen van zijn publiek - dat alles is in de Walewein-filologie tot nu toe hoogstens
zijdelings
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en incidenteel ter sprake gekomen.’ Zoals duidelijk wordt uit Gerritsens analyse
van de episode over de vagevuur-rivier (bij Penninc), kan onderzoek naar
verteltechniek evenwel leiden tot boeiende inzichten in de manier waarop een
middeleeuws dichter met zijn verhaalstof is omgegaan. Aan de hand van Penninc
en Vostaerts tekening van het personage Roges hoop ik hieronder ook iets bij te
dragen aan onze kennis omtrent de werkwijze van de Walewein-dichters.
Allereerst geef ik straks een samenvatting van alle passages waarin Roges
voorkomt. Daarna bespreek ik, de verhaallijn volgend, de verteltechnische middelen
die Penninc en Vostaert hanteren bij het uitbeelden van hun verhaalfiguur. Ik zal
laten zien dat de dichters bij het doseren van de informatie over Roges elk op een
geheel eigen wijze te werk zijn gegaan, en dat als gevolg daarvan de lezer bij
2
Penninc een ander beeld krijgt van het personage dan bij Vostaert.
Een opmerking van methodologische aard dient hier nog gemaakt te worden:
bepaalde effecten van de door mij behandelde narratieve technieken zijn eigenlijk
alleen langs de weg van introspectie te constateren (denk aan ‘spanning’, of
‘identificatie met een personage’). Een zekere mate van subjectiviteit is kortom
inherent aan dit soort, op verhaalstrategieën gericht onderzoek. Deze subjectiviteit
had ik (ogenschijnlijk) kunnen vermijden door telkens te spreken van (door mij
aangenomen) reacties van ‘het middeleeuwse publiek’. Ik heb er bewust voor
gekozen dit niet te doen, omdat over de receptie van de Walewein door de
contemporaine toehoorders/lezers strikt genomen niets bekend is; in het vervolg
heb ik het daarom bij het bespreken van de gebruikte verteltechnische procédés
3
steeds over de effecten die deze op ons, als lezers van de roman, kunnen hebben.

4

2. Roges in de Roman van Walewein: samenvatting

Nadat Walewein vergeefs heeft geprobeerd de vurige rivier over te komen, valt hij
in een vrijthof in slaap. De vos Roges, here ende voghet van de tuin, besteelt
Walewein en beschadigt zijn maliënkolder. De ridder schrikt wakker. Met een
vuistslag velt hij Roges, waarna deze om genade smeekt. Walewein verleent hem
die, op voorwaarde dat hij zijn vragen beantwoordt. Roges vertelt daarop dat hij een
prins is, die door zijn stiefmoeder in een vos werd veranderd. Zijn betovering zal
pas ten einde komen wanneer hij Walewein, Ysabele (Assentijns dochter), koning
Wonder en diens zoon bijeen ziet. Sinds zijn metamorfose wacht Roges in zijn tuin
op het moment dat Walewein langskomt om Ysabele te zoeken, die zich in Assentijns
burcht, aan de overkant van de rivier, bevindt.
Roges verschaft Walewein uitleg over de vurige rivier en Assentijns kasteel. De
ridder maakt zich hierna aan Roges bekend; de vos is dolblij. De twee bespreken
hoe Walewein Ysabele kan bereiken. Gezien de rivier en de zware bewaking van
de burcht acht Roges dat onmogelijk. Dan blijkt hij toch een oplossing te weten: hij
brengt Walewein naar een haghedochte die onder de rivier doorloopt. Via deze
gang leidt Roges de ridder naar het kasteel; daar nemen zij afscheid (Penninc, v.
5088-6157).
Walewein en Ysabele komen, na allerlei avonturen in en om Assentijns kasteel,
samen terug in de tuin van Roges, die zeer gelukkig is met hun komst (Vostaert, v.
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8399-8518). De volgende dag gaan de held en zijn amie op weg naar Amorijs (bij
Penninc Amoraen geheten); Roges loopt steeds voor hen uit (v. 8519-30). Onderweg
doodt Walewein een roekeloze jonge ridder, tot grote vreugde van de vos (v.
8720-24). In een gevecht met een hertog (de vader van de jongeling) verleent Roges
Walewein korte tijd later bijstand. Zodra hij ziet dat Walewein wordt overmeesterd,
laat hij zich gevangen nemen (v. 8951-9061). Walewein en Ysabele worden in de
kerker van de hertog opgesloten, maar weten te ontsnappen. Ze halen Roges op
in de stal van het kasteel; de vos is zeer verheugd (v. 9361-98; zie ook v. 9250-51,
waar Roges even wordt genoemd). Als ze weer gezamenlijk op weg gaan, loopt
Roges opnieuw neven hem ghereet (v. 9399-9407).
Na een verblijf op Ravenstene (dat per boot werd bereikt: zij voeren over / Metten
vos ter selvere ure, v. 9499-9501), vervolgen de drie hun tocht naar Wonder (v.
9586-9621). Walewein en zijn geliefde zitten onderweg enige tijd minnekozend bij
een bron; ze houden zich in, daar zij niet willen dat Roges hun jolijt ziet. Walewein
valt vervolgens in slaap, waardoor een zwarte ridder de kans krijgt Ysabele te roven.
Roges wekt Walewein en samen achtervolgen ze de ridder. In het gevecht dat volgt,
helpt de vos Walewein opnieuw; hij wordt echter direct uitgeschakeld (v. 9622-9827).
Achteraf is Roges blij, maar ook serich, omdat hij bang is dat de zwaargewonde
Walewein niet zal genezen (v. 10133-71).
Als Walewein, veel later, de gevechten rondom het kasteel van de cnape heeft
overleefd, is Roges daarover (alweer) zeer blide (v. 10875-83). Het drietal arriveert
kort daarna bij koning Wonder, waar Roges eindelijk Walewein, Ysabele, Wonder
en zijn zoon bijeen ziet, en zijn menselijke gedaante terugkrijgt. Terug aan Arturs
hof haalt Roges' vader, de koning van Ysike, zijn zoon op; samen vertrekken zij
naar hun land (v. 10884-11172).

3. Roges bij Penninc
3.1. Roges besteelt Walewein (v. 5088-5275)
De passage waarin Roges voor het eerst verschijnt, bestaat voornamelijk uit
5
vertellerstekst. De komst van de vos wordt er voorbereid door middel van een zeer
specifieke dosering van de informatie tussen de lezer en het hoofdpersonage
Walewein.
Walewein denkt, na zijn mislukte pogingen de vurige rivier over te steken, rust te
hebben gevonden in een mooie vrijthof (v. 5088-5145). De ridder valt er niets
vermoedend in enen soeten slape (v. 5148-54). Als lezer komen we ondertussen
echter te weten dat er in deze vredige omgeving gevaar dreigt. Vlak voordat
Walewein gaat slapen, deelt de verteller mee: Hi souds onberen, wari vroet / Ende
wisti watter hem of comen soude (v. 5146-47). Wat de held precies te wachten staat,
wordt nog niet verteld. Zouden er mensen in de tuin zijn?
Nee, geen mensen, zo blijkt even later: er verschijnt een vos. Terwijl Walewein
slaapt
[...] es comen
Die vos Roges ende heift vernomen
Waleweine in zijn vrijthof
Daer hi here ende voghet of
Hadde ghezijn menighen dach. (v. 5157-61)
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De verteller geeft hier precies genoeg informatie om ons er op alert te maken dat
het niet om een gewone vos gaat: het dier heeft een naam en hij wordt heer en
beheerder van de tuin genoemd. Doordat verder niets wordt uitgelegd, werkt het
6
vrijgeven van deze gegevens sterk ‘verraadselend’.
De beschrijvingen van Roges' handelingen die direct op zijn introductie volgen,
doen vermoeden dat we waarschijnlijk met een kwaadaardig wezen te maken
hebben. Verteld wordt hoe de vos het zwaard-met-de-twee-ringen steelt (Het es
verloren, het es ghedaen, zo voert de verteller de spanning op, v. 5172), Gringolet
wegvoert, zonder duidelijke reden als een bezetene Waleweins maliënkolder begint
7
te verscheuren, en tenslotte diens schild aan stukken gaat houwen (v. 5164-99).
Als Walewein eindelijk wakker schrikt, is zijn eerste gedachte dat de duivel in het
spel is. Zo gauw hij gont dier ziet zitten, roept hij uit: ‘Brochte jou die duvel hier?’ (v.
5202; zie ook v. 5220-21) Dit is voor ons een begrijpelijke reactie; de meeste
informatie die wij tot nu toe kregen over Roges, lijkt in een dergelijke richting te
wijzen. Zou de vos echt duivels zijn? De verteller houdt ons in onzekerheid. Hij geeft
geen uitsluitsel, maar zegt slechts dat Walewein bang was Dat gont die duvel mochte
wesen (v. 5230-31).
Meteen als Walewein de vos heeft gezien, velt hij het dier met een vuistslag (v.
5203-10). Kort daarna gebeurt er iets onverwachts: Roges spreekt! Hij smeekt
Walewein om genade (v. 5233-35). Dat de vos spraakvermogen heeft, is zowel voor
ons als voor Walewein een verrassing. We hadden al wel een vermoeden dat er
wat vreemds met hem aan de hand was (here ende voghet, v. 5160), maar nu
worden we plotseling op ondubbelzinnige wijze geconfronteerd met het feit dat hij
menselijke eigenschappen heeft. Uit niets in het voorafgaande viel op te maken dat
de vos kon spreken; nu pas ook komen we te weten dat Roges toen hij Waleweins
zwaard stal, het opschrift daarvan las (dit vertelt Roges in v. 5245-51). Als tijdens
de diefstal al was meegedeeld dat de vos kon lezen, was zijn vermogen tot spreken
thans veel minder verrassend geweest. Penninc heeft niet direct bij onze eerste
kennismaking met Roges diens hele aard al willen onthullen. Het antwoord op de
vraag hoe het dan mogelijk is dat de vos kan praten, wordt ons overigens nog (voor
lange tijd) onthouden.
De zo negatief geïntroduceerde vos blijkt dus in staat tot spreken en lezen;
bovendien smeekt hij Walewein om vergiffenis. Is Roges misschien toch goedaardig?
Ook hierover worden we in onzekerheid gelaten. Roges beweert spijt te hebben
van zijn daden, maar dit zegt hij wellicht louter uit angst om gedood te worden.
Walewein schenkt hem genade, maar de milde zou zelfs de moordenaar van zijn
eigen vader nog vergeven, zo deelt de verteller (ironisch?) mee (v. 5269-73).
Walewein vergeeft Roges op voorwaarde dat hij hem antwoord geeft op al zijn
vragen. De dialoog (grotendeels eigenlijk een monoloog van Roges) die volgt, neemt
vele honderden verzen in beslag (v. 5276-5859), en is belangrijk voor het beeld dat
de lezer van Roges krijgt. Dat beeld wordt op het moment, na de eerste kennismaking
met Roges, getekend door onzekerheid: de vos heeft menselijke eigenschappen
(onduidelijk blijft hoe dit precies komt), en toont berouw over zijn misdaden, maar
hij blijft ook een vos, die zich misdadig heeft gedragen. Roges is geen personage
waarmee we ons zullen identificeren; we leven bovenal mee met Walewein. We
weten iets meer over Roges dan de held, maar voor het grootste deel zijn we even
onwetend en hebben we net als hij allerlei vragen. Deze vragen (wie is Roges
precies?
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Hoe komt het dat hij kan spreken?) stelt Walewein in de volgende passage aan
Roges (v. 5276-85). Stapsgewijs wordt dan allerlei eerder verzwegen informatie
vrijgegeven, in het door de vos zelf vertelde levensverhaal.

3.2. Roges de prins (v. 5276-5797)
De auctoriale ik-verteller die tot nu toe Waleweins avonturen vertelde, ‘verdwijnt’
tijdens Roges' verhaal; de lange monoloog van de vos wordt in directe rede
weergegeven. Het gaat echter niet om een gewone monoloog: Roges' geschiedenis
is een nieuw verhaal binnen Waleweins verhaal. Er wordt een compleet nieuwe
werkelijkheidsillusie opgebouwd, met nieuwe ruimten, waarin nieuwe personages
sprekend en denkend ten tonele verschijnen. Dit verhaal wordt verteld door een
nieuwe, andersoortige ik-verteller: de vos Roges zelf, die als de prins Roges tevens
de hoofdrol vervult in de vertelling. We weten niet zeker of Roges
goedaardig/betrouwbaar is, maar zijn verhaal vertelt hij zo, dat we daarin wel partij
voor hem (d.w.z. prins Roges) móeten kiezen.
Belangrijk is dat Roges als verteller van eenzelfde soort ‘verraadselingstechnieken’
gebruik maakt als de ik-verteller in Waleweins avonturen. De informatie die de
antwoorden moet geven op de vragen die wij over Roges hebben, wordt slechts
stap voor stap vrijgegeven. Aan het begin van zijn verhaal zien we hoe Roges steeds
vage ‘hints’ verschaft, door op suggestieve wijze causale verbanden te leggen tussen
bepaalde gebeurtenissen en zijn huidige ongeluk.
Nadat Roges heeft verteld dat zijn vader een edelman, de koning van Ysike, is
(waaruit we kunnen concluderen dat Roges dus mogelijk ook een mens is) noemt
hij zichzelf een keytijf, die heel zijn leven In vremden lande ende in meswende moet
blijven (v. 5295-99). Dit laatste wordt niet verder uitgelegd; het stelt ons voor nieuwe
vragen, net als de volgende opmerkingen (cursiveringen R.v.E.):
[...] Doe quam die doot
Alst God wilde, ende deidse [Roges' moeder] sterven:
Dus moestic mire moeder derven
Ende bliven in dit meswinde
Ewelike sonder inde (v. 5356-60, zie ook v. 5328-32)
Si [de baroene] daden hem [Roges' vader] nemen ene
joncfrouwe
Die mi heift brocht in desen rouwe;
Ende selve heift soet also zwaer. (v. 5371-73)
Ende mijn stiefmoeder onthaelde mi so
Met groter eren uptien dach
Dat icker omme peinsen mach
8
Hier na over menighe tijt (v. 5382-85)

De lezer wordt door deze bijzondere wijze van informatiedosering alert gehouden
en in spanning gebracht. Iets anders dat er voor zorgt dat wij optimaal worden
meegesleept in deze nieuwe verhaalwereld, is het feit dat ‘verteller Roges’ trekken
heeft van een alwetende verteller: hij geeft uitgebreid dialogen en gedachten van
andere personages weer. Sommige van de dialogen kan hij niet zelf gehoord hebben.
Ik zal hieronder laten zien welke gevolgen deze wijze van vertellen heeft voor ons
beeld van
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Roges en de identificatiemogelijkheden die dit personage biedt. Daarna zal ik
terugkomen op de zojuist beschreven hints, waarvan de precieze betekenis (pas)
in het laatste stuk van het verhaal duidelijk wordt.
9
Nadat Roges heeft verteld over zijn (voorbeeldige) opvoeding (door zijn moeder),
de dood van zijn moeder en zijn vaders hertrouwen (v. 5328-73), verhaalt hij hoe
hij als jongeman arriveert op een hofdag van zijn vader, die hij meer dan een jaar
niet had gezien. Zijn stiefmoeder ontvangt hem met zo veel eer dat Roges er omme
peinsen mach / Hierna over menighe tijt (v. 5374-88). Na een maaltijd verlaten
Roges' stiefmoeder en vader de zaal (v. 5391-95).
Ik-verteller Roges geeft nu een in directe rede gestelde weergave van het gesprek
dat de twee hielden in de kamer van zijn vrouwe (v. 5396-5428); een gesprek dat
hij, daar het achter gesloten deuren werd gevoerd, niet gehoord kan hebben. De
stiefmoeder vraagt haar man of Roges vanaf nu voor altijd haar dienaar mag zijn;
de vrouw prijst Roges hierbij uitbundig. Wij zijn echter op onze hoede: verteller
Roges heeft al twee keer gesuggereerd dat zijn stiefmoeder iets met zijn meswende
te maken heeft (v. 5371-73; v. 5382-85). Wanneer prins Roges daarna door zijn
stiefmoeder wordt ontboden, merkt de verteller bovendien op: In peinsde om ghene
valsche treken (v. 5436). Ook de eerste zinnen van de stiefmoeder in het daarop
volgende gesprek tussen haar en Roges geven te denken:
[...] nu hopic het sal ghescien
Dat ic met u minen wille
Sal hebben bede lude ende stille. (v. 5450-52)

Van de hele conversatie tussen Roges en zijn stiefmoeder worden wij deelgenoot
gemaakt. Nadat de vrouw de nietsvermoedende prins met mooie woorden heeft
proberen in te palmen, eist zij een kus van hem (v. 5464-69). We horen hoe Roges
dit zeer ontsteld afwijst. Hij weigert te zondigen tegenover God (v. 5470-72) of zijn
vader te onteren: ‘Ter quader tijt waric gheboren / Vrouwe, soudic minen vader
scenden’ (v. 5488-89). Hierop begint de woedende vrouw te schreeuwen en zichzelf
te verwonden, om vervolgens Roges ten overstaan van haar man en enkele anderen
die op haar mesbaer waren afgekomen, te beschuldigen van een poging tot
verkrachting.
De vrouw noemt Roges een duvel en vertelt hoe zij nog net heeft weten te
ontsnappen aan zijn gewelddadigheden (v. 5538-61). Roges wordt hier, voor de
tweede keer sinds we hem ontmoetten, met een duvel vergeleken. De eerste maal
zag Walewein hem (in de gedaante van een vos) als een duivel (v. 5202; 5220-21;
5230-31). Walewein is in die passage het personage waarmee wij ons het beste
kunnen identificeren; zijn vermoeden dat Roges een duivel is, is voor ons begrijpelijk.
Wanneer echter de stiefmoeder Roges met een duivel vergelijkt, nodigt dit standpunt
geenszins uit tot identificatie. Als lezer weten wij dat al haar beschuldigingen
onterecht zijn, en we zullen partij kiezen voor de prins. Alle gebeurtenissen hebben
we tot nu toe op de voet kunnen volgen. We weten hoe de stiefmoeder met
voorbedachte rade te werk is gegaan: we luisterden naar het gesprek tussen haar
en Roges' vader en begrijpen nu dat zij hem toen met mooie woorden heeft bedrogen.
Roges is volledig onschuldig: zonder aarzelen wees hij het oneerbare voorstel van
zijn stiefmoeder af, waarbij hij weigerde zijn vader in schande te brengen. En nu
legt zijn stiefmoeder hem in haar valse beschuldigingen zelfs woorden in de mond
die zij zélf
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gezegd heeft: ‘Ende hi seide, hi soude zinen wille / Met mi hebben lude ende stille’
10
(v. 5557-58, vgl. v. 5451-52)!
Ook in het vervolg van de geschiedenis worden we bij de weergave van de
gesprekken en gedachten van verschillende personages zo gestuurd dat we ons
het meest met Roges zullen vereenzelvigen. Eerst horen we hoe Roges' vader zijn
vrouw direct op haar woord gelooft. Zonder zijn zoon, die hij dezelfde dag nog met
groter eren had ontvangen (v. 5376-88), ook maar één moment aan het woord te
laten, velt hij Roges' doodvonnis (v. 5565-89). Het feit dat Roges juist om zijn vaders
eer niet te schenden, had geweigerd zijn stiefmoeders wensen te vervullen (v.
5488-89), maakt de gebeurtenissen extra tragisch. De lezer weet dat Roges' vader
een grote fout begaat, en wordt in deze mening gesterkt door de wijze waarop
Roges' vrienden en familieleden op de gebeurtenissen reageren.
Behalve de door zijn vrouw ingepalmde koning, is er niemand aan het hof die de
beschuldigingen van de stiefmoeder gelooft. Zijn vrienden zijn zere / Tonghemake,
zo verhaalt Roges (v. 5575-76; vgl. v. 5716-17), en als zijn vader opdracht geeft
hem te vangen om hem daarna te doden, blijkt dat de aanwezige rudder koene allen
te veel ontzag hebben voor de prins om aan dit bevel gehoor te geven (v. 5592-5609).
Door hun onwil om aan de eisen van de koning te voldoen, lijkt de situatie er voor
Roges weer wat hoopvoller uit te zien. Deze indruk wordt nog versterkt wanneer
we door de verteller op de hoogte worden gesteld van een, voor de andere
aanwezigen niet hoorbaar, gesprek tussen twee ooms van Roges. De verteller deelt
mee dat de ene oom de ander om raad vraagt (v. 5628-33); vervolgens horen we
(in directe rede) hoe de twee het plan opvatten net te doen alsof ze het verzoek van
de vorst inwilligen. In werkelijkheid zullen ze Roges laten leven, nadat ze hem buiten
het hof hebben gebracht (v. 5634-41).
De koning, al twee keer misleid door zijn vrouw, laat zich voor een derde maal
bedriegen. Hij stemt in met het aanbod van de ooms de dorperliker daet (v. 5650)
van zijn zoon door hen te laten wreken (v. 5644-74). De stiefmoeder wert wel blide
(v. 5680) dat zij van Roges af zou zijn, zo meldt de verteller. Wij weten echter dat
zij nu degene is die zich laat beetnemen...Maar niet voor lang: precies op het moment
dat alles toch goed af lijkt te lopen, volgt de ontknoping, die een tragische ommezwaai
teweegbrengt, en die tegelijk antwoord geeft op de raadsels rondom Roges'
meswende.
De vos Roges is tijdens alle tot hiertoe vertelde gebeurtenissen enigszins naar
de achtergrond verdwenen; lange tijd was er sprake van een meeslepend verhaal
over de mens/prins Roges. Het (met name aan het begin) steeds stapsgewijs
vrijgeven van informatie over Roges' ongeluk, zorgt er evenwel voor dat de lezer
gedurende het verhaal toch de vraag in het achterhoofd houdt hoe deze prins nu
een vos werd. Tot het laatste stuk van de vertelling blijft het antwoord op deze vraag
onbekend. Als daar dan blijkt hoe Roges' gedaanteverwisseling heeft
plaatsgevonden, ontraadselt de verteller ook nog enkele andere mysteries.
Zodra Roges door zijn ooms wordt weggevoerd, krijgt de stiefmoeder argwaan;
ze wil weten wie gone .ij. hoghe heren (v. 5683) zijn die Roges begeleiden (v.
5682-87). Wanneer de koning meedeelt dat zij broers van Roges' moeder zijn,
besluit de vrouw dat ze beter zelf wraak kan nemen. Ze tovert Roges om in een
vos, en zegt hierbij dat de prins zo zal blijven tot
Dat hi te gader mochte zien
Den riken coninc van den Wondere
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Ende zinen zone Alydrisondre
Bi zinen hove tenigher stede
Enten here Waleweine mede
Ende eens conincs dochter, die Assentijn
Heet [...] (v. 5704-5710).

Eindelijk weten we hoe Roges aan zijn vossengedaante is gekomen en welke rol
zijn stiefmoeder daarbij heeft gespeeld. Onmiddellijk daarna valt nog iets op zijn
plaats. Aan het begin van zijn verhaal had Roges gezegd dat zijn stiefmoeder het
momenteel zelf also zwaer heeft (v. 5373). Waar dit op sloeg, wordt nu duidelijk:
Roges vertelt hoe zijn tante Alene zijn betovering wreekt door de stiefmoeder, voor
de duur van Roges' gedaanteverwisseling, te veranderen in een pad (v. 5736-40).
Roges verlaat vervolgens het hof (v. 5746-55).
Ook de vraag hoe en waarom Roges in de vrijthof terechtkwam, wordt tenslotte
beantwoord. Roges verhaalt dat hij omberaden sere was, waar hij Walewein, die
hij nodig had voor zijn onttovering, moest zoeken (v. 5756-77). Voor het eerst sinds
honderden verzen richt hij zich hierbij weer even heel direct tot Walewein (‘Sect mi
11
of ghine yet kint’, v. 5765); we vernemen echter geen reactie van de ridder. Roges
legt dan uit waarom hij juist op de plaats waar hij nu is, elf jaar geleden zijn woning
maakte: hij was er van overtuigd dat Walewein daar ooit langs zou komen om de
jonkvrouw te zoeken die zich bevindt Inden casteel, dien ghi ziet staen / Over dese
12
riviere [...] (v. 5782-83). Roges acht Walewein als enige zo dapper dat hij haar zal
durven halen (v. 5784-87). Na deze lofprijzing op Walewein komt het levensverhaal
tot een einde.
Als de monoloog is afgelopen, weten we heel precies wie Roges is en was, en
hoe hij weer onttoverd kan worden. Doordat Roges, als een alwetende verteller zijn
verhaal zo gedetailleerd vertelde, werd bewerkstelligd dat de lezer zich met de prins
kon identificeren en aan zijn kant ging staan. Roges deelt niet simpelweg mee dat
hij op een dag ten onrechte werd beschuldigd door zijn stiefmoeder, nee, als lezers
kunnen wij uit de uitgebreide, in directe rede weergegeven gesprekken, zelf
concluderen dat hij onschuldig is. Was de eerste ontmoeting met Roges, als vos,
negatief, nu hebben we door middel van een compleet nieuw en spannend verhaal
kennis gemaakt met de goede prins Roges die achter het dier schuilgaat.
De uitvoerigheid waarmee Penninc ons over Roges' leven heeft ingelicht, is
opvallend. Mogelijk heeft hij de geschiedenis zo beschreven met het oog op het feit
dat de vos Roges nog tot het eind van de roman bij Walewein zal (moeten) blijven.
Doordat wij op zo'n uitgebreide en meeslepende wijze hoogte hebben gekregen
van zijn lot, kunnen wij gedurende de rest van de roman intensiever met hem
toeleven naar zijn verlossende onttovering. We weten exact wie er achter hem schuil
gaat, en zullen ons daardoor beter met de vos kunnen identificeren.

3.3. Waleweins twijfel en Roges' hulp (v. 5798-6157)
We keren nu weer helemaal terug naar de werkelijkheid van Walewein en de vos
Roges. Als de monoloog ten einde is, zetten de twee personages hun dialoog voort.
Expliciet vertellerscommentaar ontbreekt hierbij. De dingen die Walewein over Roges
zegt, zijn (daarom) belangrijk voor het beeld dat wij van de vos krijgen.
De ridder weet op dit ogenblik evenveel over Roges als wij. Wat opvalt, is dat hij
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in eerste instantie geheel niet reageert op de feiten van Roges' levensverhaal. Hij
geeft geen enkele mening over de prins, maar des te meer over de vos Roges, en
die blijkt hij nog geenszins te durven vertrouwen. Walewein uit herhaaldelijk zijn
twijfels over de integriteit van Roges. Tevens zegt hij dat vossen in het algemeen
onbetrouwbaar zijn; hierdoor worden ook wij in onzekerheid gebracht. Er wordt
spanning opgewekt: Roges mag dan eigenlijk een ten onrechte omgetoverde goede
prins zijn, als vos kunnen we misschien toch niet van hem op aan.
In zijn eerste spreekbeurt sinds vele verzen zien we hoe Walewein Roges aan
de tand probeert te voelen. Op het verzoek waarmee het dier zijn lange alleenspraak
afsluit (‘Berecht mi [...] / Van Waleweine, den ridder snel’, v. 5795-96), maakt hij
zichzelf niet meteen aan de vos bekend; hij antwoordt hem daarentegen dat hij vaak
van Walewein heeft gehoord, maar dat deze ridder dorper ende fel is. ‘Waer omme
prijsdine dus sere?’ (v. 5798-5805). De vos reageert zeer ontstemd op deze
uitlatingen, en zegt zeker te weten dat Walewein een prijzenswaardig man is (v.
5806-15).
Walewein lijkt overtuigd; even denken we dat hij zijn identiteit zal onthullen: ‘Ic
sal u berechten wel / In wat steden dat hi si’ (v. 5816-17). Maar nee, eerst wil hij
nog van Roges horen ‘Twi dit water aldus ontstect’ (v. 5819). Als het dier Walewein
dan, vanwege diens beledigende uitspraken over Walewein met tegenzin, uitleg
heeft verschaft over de vurige rivier, twijfelt de ridder voor de tweede maal aan de
vos: ‘Wie es die gone die dit weet / Dat dit waerhede mochte wesen?’ (v. 5832-33).
Enigszins verontwaardigd (‘Ghi sult sien met uwen oeghen / Dat ghi mi niet sult
heten lieghen’, v. 5838-39) laat Roges hem vervolgens het fenomeen met eigen
ogen zien (v. 5840-55).
Hierop vertelt Walewein eindelijk aan Roges wie hij is; tevens zegt hij toe hem te
zullen helpen (v. 5860-71). Vanaf dat moment wekt de verheugde vos de indruk
alles op alles te zetten om te zorgen dat Walewein niet op andere gedachten wordt
gebracht. Direct haalt hij Waleweins zwaard op, zegt Walewein te willen dienen en
begint zich opnieuw te verontschuldigen voor zijn misdragingen (v. 5872-81).
Walewein echter pepert Roges nog eens flink in dat zijn gedrag inderdaad misdadig
was (v. 5890-93). Door middel van een ‘sententie-achtige’ uitspraak geeft de ridder
bovendien aan dat hij op zijn hoede zal blijven:
‘Het es oec sulc die mesdoet
[...] dies na berouwet;
Maer hi es dul die vos betrouwet:
Dat si beloven, si treckens achter.’ (v. 5896-99)
(Het is niet ongewoon dat degene die verkeerd handelt, daarover naderhand berouw
heeft, maar dwaas is hij die een vos vertrouwt: wat vossen beloven, komen ze niet
na.)

Wanneer de held van het verhaal, van wie we weten dat hij, behalve dapper en
13
sterk, ook wijs is, zegt dat vossen onbetrouwbaar zijn, kunnen we dat niet in de
wind slaan, zeker niet als elk sturend commentaar van de verteller ontbreekt.
Waleweins opmerking brengt ons (verder) in onzekerheid over Roges: zou hij
Walewein soms toch op een of andere manier kwaad willen doen? En wat moeten
we precies denken van zijn reacties op Waleweins twijfels? Iedere keer als de ridder
hem zegt te wantrouwen, komt de vos met een tegenwerping, een belofte, een
geschenk, of een teruggave van Waleweins bezittingen (v. 5838-39; 5900-13;
5924-33). Uiteindelijk biedt hij zelfs
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aan om Waleweins harnas voor een reparatie honderd mijl met zich mee te dragen
(v. 5934-40)!
Op dit laatste aanbod van Roges wordt door Walewein evenwel niet gereageerd.
Hij wil de rivier over. Het tekstdeel dat dan volgt (v. 5942-6014; vertellerstekst
ontbreekt weer nagenoeg) is opmerkelijk. Roges en Walewein bespreken hoe de
ridder bij en in Assentijns kasteel moet komen. Het merkwaardige is dat de vos
Walewein er hier plotseling van lijkt te willen overtuigen dat dit een absoluut
onmogelijke opgave is, terwijl uit het voorafgaande juist bleek dat hij ervan overtuigd
was dat Walewein de gevaarlijke missie met succes zou gaan volbrengen (zie
bijvoorbeeld v. 5784-87). Roges beschrijft gedetailleerd waarom men niet over de
rivier kan komen (v. 5946-55) en legt de volledig moedeloos geworden Walewein
(v. 5958-67) precies uit hoe ondoordringbaar het kasteel is (v. 5972-95). Helemaal
vreemd is, dat Roges kort daarna een haghedochte blijkt te kennen, via welke men
wél de rivier kan passeren.
Hoe moeten we deze tegenstrijdigheden interpreteren? Het is denkbaar dat we
van doen hebben met een (vossen)streek van Roges, bedoeld om Waleweins gunst
te verwerven. Wanneer het dier eerst zorgt dat Walewein elke hoop op een goede
afloop verliest, zal de ridder hem enorm dankbaar zijn als hij plotseling toch met
een oplossing komt. Misschien voert zo'n ‘inhoudelijke’ interpretatie echter te ver
en moet een verklaring meer op verhaaltechnisch vlak gezocht worden. Penninc
heeft wellicht een stuk personagetekst van Roges op functionele wijze willen
gebruiken, puur om informatie over de rivier en Assentijns kasteel te verschaffen/te
herhalen (het is al meer dan 2000 verzen geleden dat Amoraen het kasteel op
vergelijkbare wijze als Roges omschreef, v. 3454-77), en vooral om spanning te
14
creëren door de moeilijkheid aan te geven van Waleweins opdracht. Door Roges'
woorden wordt de suggestie gewekt dat alles eigenlijk verloren is.
Kijken we naar Waleweins reactie op Roges' belofte dat ze Assentijns kasteel
nog voor de avond zullen bereiken, dan blijkt dat de ridder in de eerste plaats
opgetogen is (v. 6026), maar dat hij daarnaast meteen weer een voorbehoud maakt
(‘Eest waer dat ghi mi doet verstaen’, v. 6027). Waleweins twijfel is begrijpelijk:
Roges beweert weliswaar hulp te kunnen bieden (v. 6004-07; 6012-14), maar hij
vertelt niet hóe. De vos is in het bezit van ‘informatie’ die zowel Walewein als ons
lezers onbekend is. We horen slechts hoe hij Walewein aanwijzingen geeft, die erop
lijken te wijzen dat hem een zeer gevaarlijk avontuur te wachten staat: ‘Ju paerd
dat moet hier achter bliven: / Brochtijt daer, men sout ontliven’ (v. 6015-16).
Aangekomen in het laatste tekstdeel van Penninc waarin Roges optreedt (v.
6015-6157), wordt onze onzekerheid over de betrouwbaarheid van de vos eerst
dus nog in stand gehouden. Ook wanneer Roges Walewein tot aan de rivier heeft
geleid en hem beveelt een geheimzinnige duere in de aarde binnen te gaan (v.
6044-47), uit Walewein zijn twijfels, met de spanningopwekkende woorden ‘Mi dinct
dat ic verraden bin [...] / van ju, geselle!’ (v. 6048-49). Zoals steeds ontkent Roges
dat hij Walewein wil schaden (v. 6050-63).
Als de bange held en de vos dan in de haghedochte zijn, komt eindelijk de
ik-verteller weer eens langer (enkele tientallen verzen) aan het woord. Hij omschrijft
op suggestieve wijze de gang, daert donker was als in die helle (v. 6084) en vertelt
hoe behendelike die gemaakt is (v. 6074-81). We worden in dit stuk vertellerstekst
voor het eerst sinds vele verzen wat explicieter gestuurd. Opvallend is nu dat de
verteller
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geenszins de suggestie wekt dat Roges Walewein wel eens in de val gelokt zou
kunnen hebben. Hij benadrukt daarentegen dat geen mens de weg in de tunnel zou
kunnen weten, al deed hij daar nog zoveel moeite voor met al den liste/ Die hi conste
[...] (v. 6075-76), maar dat de vos (juist doordát hij een vos is?) de weg goed kent.
Roges leidt Walewein op de juiste wijze naar de uitgang:
Die haghedochte was wel met liste
Ghemaect. Die den wech wel wiste
*
Dat was die vos: hi ginc ter cure
Tote hi ten ende quam al dure
Daer si buten souden gaen. (v. 6085-89)

Weer buitengekomen, arriveren de twee spoedig bij Assentijns kasteel (v.
6090-6121). Ondanks al Waleweins twijfels over Roges' betrouwbaarheid heeft de
vos hem veilig naar een der belangrijkste ‘objecten’ van zijn queeste geleid. Wanneer
de vos hem zegt dat hij weer teruggaat naar zijn tuin, dankt Walewein hem voor het
eerst uitbundig, zonder nog bedenkingen te uiten:
‘[...] Ghi hebt mi brocht
Ten besten, vrient, bi miere trouwe.
Dat lone ju God ende onse Vrouwe!’ (v. 6136-38)

Waleweins keer op keer geuite twijfels hebben er in het tekstdeel na Roges'
levensverhaal, waarin de verteller ons op geen enkele manier stuurde, steeds voor
gezorgd dat ons beeld van Roges door (spannende) onzekerheid werd getekend.
Gekomen aan het eind van Roges optreden, kan echter zowel uit de woorden van
Walewein als uit de vertellerstekst worden geconcludeerd dat Roges zich eindelijk
‘bewezen heeft’: hij heeft van zijn (specifieke vossen-?)vaardigheid gebruik gemaakt
om Walewein naar zijn doel te brengen, via een weg die geen mens kan gaan.

3.4. Terugblik
Wat voor beeld van Roges hebben wij bij Penninc gekregen, en hoe werd dit
opgebouwd? In het eerste tekstdeel (v. 5088-5275) bereidt de verteller Roges' komst
voor door opmerkingen die spanning creëren. Daarna beschrijft hij Roges'
handelingen, en deze zijn niet positief te interpreteren; we horen bovendien hoe
Walewein het dier met een duivel vergelijkt. Penninc heeft Roges kortom negatief
geïntroduceerd.
De verteller maakt bij Roges' eerste verschijning verder enkele sterk
verraadselende opmerkingen over het dier. Later blijkt nog dat de vos kan spreken.
Als lezer komen we zo voor verschillende vragen te staan. Pas als Roges zijn
levensverhaal vertelt, krijgen we daarop (zeer stapsgewijs) de antwoorden. Penninc
laat Roges een lange monoloog houden (v. 5276-5797), waarin een geheel nieuwe
werkelijkheid wordt geëvoceerd. Roges is de (alwetende) ik-verteller, en het
hoofdpersonage van dit nieuwe verhaal. De informatie is in de vertelling zo gedoseerd
dat eerst alles alleen maar raadselachtiger wordt. We worden (onder meer door
suggestieve ‘hints’) lang in spanning gehouden: pas helemaal aan het eind valt alles
op zijn plaats. De gesprekken en gedachten van de personages zijn in het verhaal
bepalend voor het beeld dat wij ons van Roges vormen. De gegevens die we te
horen krijgen, sturen ons steeds in de richting van een positieve waardering van de
prins.
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Terug in ‘Waleweins wereld’ (v. 5798-6157) worden we echter geconfronteerd met
de twijfels van de held over de betrouwbaarheid van de vos Roges en vossen in
het algemeen. De verteller houdt zich afzijdig. Tot het eind toe houden Waleweins
uitingen van onzekerheid ons in spanning. Bij de tocht door de duwiere spreekt
eindelijk de verteller weer wat langer; hij verklaart dat Roges Walewein goed helpt.
Als Roges de ridder dan met succes tot voor Assentijns kasteel heeft gebracht, laat
Walewein zijn twijfels varen, en kunnen ook wij opgelucht adem halen.
In tegenstelling tot bij zijn introductie, is het dier/de mens Roges nu een personage
waarmee we ons zouden kunnen identificeren. We weten alles over het tragische
lot dat de prins ten deel is gevallen, en we weten dat hij waarschijnlijk ook als vos
te vertrouwen is. Deze twee punten bepalen ons beeld van Roges. Hoe gaat Vostaert
met dit beeld verder?

4. Roges bij Vostaert
4.1. Terugkomst bij Roges (v. 8399-8518)
Roges verschijnt bij Vostaert voor het eerst wanneer Walewein en Ysabele weer in
de vrijthof arriveren, vergezeld door de geest van de rode ridder. Deze geest
bevrijdde eerder Walewein en zijn geliefde uit Assentijns kerkers, en leidde hen
toen door de duwiere (v. 8366-8446). Bij Roges' (her)introductie wordt gerefereerd
aan gegevens uit het levensverhaal: de verteller omschrijft het dier als de vos die
gaerne ware los / Van dat hem versciep sijn stiefmoeder (v. 8450-51). Nadat hij
Walewein heeft verwelkomd, somt Roges bovendien in een kort gesprek met de
ridder nog eens de personen op die hij nodig heeft voor zijn onttovering (v. 8478-85).
Walewein belooft de vos daarop dat hij bij hem zal blijven totdat hij weer onttoverd
is (v. 8486-89; vgl. v. 9589-9611).
Deze korte dialoog tussen Roges en Walewein roept bij de lezer de eerder door
Roges vertelde geschiedenis in herinnering. Tegelijkertijd worden er, door Waleweins
belofte, verwachtingen en spanning opgewekt aangaande het vervolg van het
verhaal. Doorgaans maakt Vostaert echter, als het gaat om Roges, geen gebruik
van spanningopwekkende technieken als verraadseling. Voor een groot deel is dit
natuurlijk een logisch gevolg van het feit dat bij Penninc de grootste mysteries
15
rondom Roges' persoon al werden opgelost. Toch is het opvallend dat Vostaert
ons werkelijk geen enkele keer meer voor vraagtekens plaatst omtrent de aard en
de betrouwbaarheid van het dier. Uit de informatie die, in de eerste passage en ook
in de rest van Vostaerts deel, over Roges wordt verschaft, blijkt steeds overduidelijk
dat de vos moet worden gezien als een goedaardig personage.
Bijna alle gegevens die bepalend zijn voor het (positieve) beeld van Roges
verschijnen in passages die voor rekening komen van de ik-verteller; de bij Penninc
zo spraakzame vos komt bij Vostaert zeer weinig aan het woord. De verteller geeft
weer wat Roges voelt en denkt (Harde gherne ware hi vroeder / Hoet metten here
Waleweine ware vergaen, v. 8452-53), alsmede welke handelingen hij verricht (v.
8466-67, 8503-06). We worden nadrukkelijker gestuurd dan bij Penninc, bij wie vaak
grote stukken tekst uit louter monoloog of dialoog bestonden, en bij wie slechts een
heel enkele keer vertellersbeschrijvingen voorkwamen van Roges' innerlijk. Vostaert
eist van ons
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minder interpretatieve bezigheden: de verteller geeft meestal ondubbelzinnig aan
in welke gemoedstoestand Roges verkeert en waarom.
De karaktertekening van de vos blijft vrij beperkt. In deze eerste passage, en ook
elders, horen we van de verteller telkens kort dat Roges ofwel blij en dankbaar,
ofwel bedroefd is (v. 8477, vgl. v. 8720-24, 10138-44, 10875-83). Ook als hij sprekend
wordt opgevoerd, vernemen we enkel uitingen van blijdschap (omdat Walewein een
bepaald avontuur heeft overleefd, vgl. v. 9373-79), of bedankjes aan Walewein
(Dies dancte hem die vos sere, v. 8489). De vos wordt als personage niet erg
uitgediept.
Misschien vond Vostaert het niet nodig om Roges gedetailleerd te schilderen: het
dier vervult bij hem namelijk slechts een kleine rol in het verhaal. Na de scène van
Waleweins terugkeer komen we de vos nog maar een paar keer kort tegen, te weten
tijdens Waleweins gevecht met de hertog (v. 8951-9061), tijdens de ontvoering van
Ysabele en het daaropvolgende gevecht (v. 9622-9827), en bij zijn onttovering (v.
10884-11172). Behalve deze drie scènes zijn er verder nog een paar stukjes tekst
waarin even wordt aangestipt dat de vos meereist met Walewein en zijn amie. Deze
‘reispassages’ kunnen ons iets meer vertellen over de omvang van Roges' rol in dit
deel, en vooral over het belang dat Vostaert aan die rol heeft gehecht.

4.2. Roges reist mee (o.a. v. 8519-30)
16

Na een overnachting in Roges' palas (v. 8502) trekken Walewein, Ysabele en
Roges de volgende ochtend gezamenlijk verder, op weg naar koning Wonder. De
verteller deelt mee dat
Si porreden van danen doe;
Die vos liep voren emmer toe.
Tweder was soete ende scone;
Die zonne verbaerde anden trone (v. 8519-22).

Passages als deze vinden we bij Vostaert herhaaldelijk. De verteller beschrijft
Walewein en Ysabeles vertrek van een bepaalde plaats, vermeldt soms iets over
het landschap en/of het weer tijdens de reis, en hij merkt op dat de vos meeloopt.
Een aantal keer wordt nog gezegd dat Roges blide is, bijvoorbeeld over een
overwinning van Walewein, of niet (zie v. 8519-30; 8720-24, 9399-9407, 9499-9501,
17
9583-9621 [in het bijzonder 9612-21], 10133-44, 10166-71, 10875-83).
We kunnen uit deze passages opmaken dat Vostaert niet is vergeten dat Roges,
om onttoverd te kunnen worden, tot het einde van de roman met Walewein en
Ysabele mee diende te reizen: de dichter heeft steeds de moeite genomen de
verteller Roges' aanwezigheid even te laten noemen op de terugtocht. Opmerkelijk
is echter, dat de vos bij de meeste aankomsten en gebeurtenissen die volgen op
zulke ‘reispassages’ gewoon blijkt te worden ‘vergeten’. Wanneer Walewein en
Ysabele bij een volgend reisdoel zijn gearriveerd, is van Roges doorgaans geen
spoor meer te bekennen. Beschreven wordt bijvoorbeeld hoe Walewein en zijn
geliefde gastvrij worden ontvangen, een maaltijd krijgen etc., maar over Roges wordt
niets gezegd (zie bijvoorbeeld v. 8725-950; 10172-866).
Het feit dat Vostaert Roges zo keer op keer (en vaak voor lange tijd) geruisloos
laat verdwijnen, geeft wel aan dat het dier voor hem (slechts) een bijfiguur was. Zijn
belangrijkste taak had Roges al volbracht in Pennincs deel: hij leidde Walewein
naar
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Ysabele. Het voornaamste dat Vostaert bij het afwikkelen van de intrige in de roman
nog te doen stond inzake dit personage, was zijn onttovering beschrijven. En om
onttoverd te worden, moest hij nu eenmaal de rest van de roman met Walewein
mee reizen; uit alles blijkt echter, zo heeft Maartje Draak (1936/1975: 188, n. 2) al
18
terecht opgemerkt, dat de vos ‘geen organisch deel uitmaakt van het avontuur’.
De enige actieve rol die het dier tijdens de reis nog speelt, is die van hulpje van
Walewein (hij wekt hem als Ysabele wordt ontvoerd en helpt hem in twee gevechten).
Laten we bezien op welke wijze Vostaert Roges in deze bijrol van ‘(dier-)helper’
heeft getekend.

4.3. Roges als (dier-)helper (v. 8951-9061; 9622-9827)
Wanneer Walewein tijdens de terugreis in gevecht raakt met een hertog (de vader
van een door Walewein gedode jonge ridder, v. 8531-8712), komt Roges na circa
tweehonderdvijftig verzen afwezigheid ineens weer te voorschijn, om de held bij te
staan in de strijd. De verteller omschrijft Roges' hulp in enkele verzen. Hij deelt mee
dat de vos groot horeest (v. 8982) maakt; met poten en tanden verscheurt hij
Waleweins tegenstanders,
*

Vlesch ende vel haeldi bedichte
Neder, daer dat rode bloet
*
Dapperlike ute liep ende woet. (v. 8986-88)

*

onophoudelijk

*

stroomde

Roges wordt hier nadrukkelijk afgeschilderd als een (wild) dier; spreken doet hij
19
tijdens dit (en het volgende) gevecht al helemaal niet. Dit laatste kan in plaats van
een manier om Roges (meer) als dier te tekenen, ook een gevolg zijn van de wijze
waarop Vostaert gewoon is gevechten te beschrijven. De hele strijd wordt
20
weergegeven in vertellerstekst: we horen geen van de vechtenden aan het woord.
Bovenal is Roges in het gevecht een kleine (dier-)helper; de verteller stuurt ons
expliciet in de richting van deze interpretatie, door uit te roepen: Ene clene helpe
es dicke goet! (v. 8989). Een kleine helper, want zijn rol is niet doorslaggevend: na
de korte omschrijving van zijn ‘gevechtshandelingen’, verdwijnt het dier weer even
21
plotseling als hij verscheen. Aan het eind van het gevecht wordt Roges nog even
genoemd. Wanneer hij ziet dat zijn vrienden worden meegevoerd, laat hij zich
vrijwillig gevangen nemen. Men neemt de vos mee
[...] om dat hi hem [d.i. Walewein] halp so wel
Want hi den menegen hadde ghebeten
Dies hi qualike mochte vergheten
Ende ghescuert vlesch ende vel. (v. 9050-53)

Uit de beschrijvingen van de verteller is duidelijk af te leiden hoe we Roges moeten
zien: hij is een dappere helper, die op venijnige wijze van zijn dierlijke eigenschappen
22
gebruik weet te maken, hij is nobel (want hij laat zich vrijwillig vangen) , maar hij
kan Walewein niet redden. Hij is een clene helpe, wiens interventies niet van cruciaal
belang zijn.
Tijdens de gebeurtenissen die voorafgaan aan de strijd tegen de zwarte ridder
(Hestor), wordt Walewein eveneens door de vos geholpen. De passage waarin dit

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

beschreven staat (v. 9622-9749), vangt aan op het moment dat Walewein c.s., weer
onderweg na een driedaags verblijf op Ravenstene, uitrusten bij een bron. Terwijl

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

146
Roges naast hen in het gras ligt, zitten Walewein en Ysabele er amoureseleke bij
elkaar. Verteld wordt hoe Walewein op den duur utermaten sere slaap begint te
krijgen, en met zijn hoofd op zijn schild indommelt (v. 9660-73a). Ysabele kan zich
vervolgens niet weerhouden om de slapende ridder te kussen. Lange tijd is de
jonkvrouw verzonken in het heimelijk liefkozen van Walewein (v. 9673b-85); wanneer
zij echter even opkijkt, ziet ze tot haar schrik Enen groten swarten ruddere aankomen
(v. 9686-95).
Zodra de vrouw de zeer angstaanjagende ruiter in het oog krijgt, kan ze van angst
geen woord meer uitbrengen. De zwarte ridder vliegt langs Ende swancse up sijn
pard voren (v. 9696-9712). Dat is het moment voor Roges, die alles heeft gezien,
om in actie te komen, en Walewein te wekken. In de vertellersomschrijving van zijn
hulp valt direct weer op hoe dierlijk Roges wordt uitgebeeld. Hij roept Walewein niet,
maar
*

Hi jancte ende duulde sere mettien.
Der Waleweins hoeft ghinc hi stoten
Dapperlike met sinen poten (v. 9714-16).

Onmiddellijk nadat Roges de ontwaakte Walewein heeft uitgelegd wat er is gebeurd,
gaan ze de ridder samen achterna (v. 9717-54). In de strijd tegen Hestor (v.
9755-10005, vrijwel geheel weergegeven in vertellerstekst) zien we Roges opnieuw
als nuttig hulpje, wiens medewerking echter niet beslissend is. Hij valt de zwarte
ridder aan (als deze halfbewusteloos op de grond ligt!), gebruik makend van zijn
dierlijke eigenschappen: met zijn tanden verscheurt hij de maliënkolder van de
ridder. Roges wordt evenwel meteen uitgeschakeld, sneller nog dan in het gevecht
met de hertog, doordat Hestors paard hem in onmacht trapt (v. 9825). Na deze korte
bijdrage aan de strijd, en na een vermelding over hoe serich, maar tegelijk blide de
vos achteraf is (v. 10133-44; 10170), verdwijnt Roges zo'n zevenhonderd verzen
in het niets.

4.4. Roges onttoverd en weer thuis (v. 10884-11172)
Terugkijkend hebben we Roges bij Vostaert tot nu toe leren kennen als een bijfiguur
en een moedige, maar kleine, helper, waarvan de dierlijke trekken regelmatig
benadrukt worden. Dit beeld van de vos wordt voornamelijk opgebouwd door middel
van vertellerstekst; de verteller laat zich daarbij steeds positief over hem uit. Het
dier praat minder dan bij Penninc, en de weergave van zijn innerlijk blijft doorgaans
beperkt tot (korte) vermeldingen over hoe bedroefd of blij hij is. In vergelijking met
de wijze waarop hij bij Penninc verschijnt, is Roges bij Vostaert een personage dat
23
ons niet zo veel mogelijkheden biedt tot identificatie of meeleven.
We naderen nu het einde van Waleweins queeste; samen met Ysabele en Roges
arriveert de ridder bij koning Wonder (v. 10884-903). Eindelijk is dus het moment
daar dat de vos onttoverd gaat worden. Hoe beschrijft Vostaert tenslotte deze
gebeurtenis? Welnu, bezien in het licht van de uitgebreide aandacht die Penninc
aan de betovering van de prins (en alle tragische verwikkelingen die eraan vooraf
gingen) heeft geschonken, valt zijn behandeling van Roges' langverwachte
menswording nogal mager uit. Vostaert laat eigenlijk slechts de ‘feiten’ vluchtig de
revue passeren.
De plotseling zeer haastige vertelwijze is hier echter niet specifiek voor Vostaerts
weergave van Roges; zijn verhaalstijl verschilt in het hele laatste stuk (v.
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wordt snel verteld, bijna uitsluitend in vertellerstekst, van dialogen of monologen is
nog minder sprake dan voorheen, en van spanningsopbouw, het creëren van sfeer
of identificatiemogelijkheden kunnen we nauwelijks spreken. Vrijwel alle ‘losse
eindjes’ (de teruggave van het wonderzwaard, het eindelijk in ontvangst nemen van
het schaakspel, de terugkeer bij Artur) worden op deze manier afgehecht,
aaneengepraat door vele expliciete overgangen en gelardeerd met stoplappen (v.
10942-43, 10961-62, 11057, 11077b, 11085, 11093b, 11113b, 11134-35, 11137b,
24
11141, 11150-51, 11171-72).
Bij de beschrijving van de onttovering is vooral opvallend dat de verteller geen
enkele keer melding maakt van Roges' gedachten, woorden of gevoelens. Hij verhaalt
eerst, ‘vanuit’ Walewein, hoe Wonder en zijn zoon benaderd worden (v. 10906-20).
Dan wordt de onttovering als volgt beschreven:
Nu es die coninc ende sijn sone
Walewein ende Ysabele, die scone
Vergadert te hope alle viere:
Ende die vos sach up hem sciere
Ende als hise in die oeghen sach
Alle viere, daermen toe sach
Sijn vel, dat root was ende claer
Scudde hi van sinen halse daer
Ende verkeerde van siere vorme. (v. 10921-29)

Hij verandert in de scoenste jongelinc / Die si noit saghen ere (v. 10932-33), waarop
Walewein onsen here (v. 10934) dankt. Hier blijft het bij: we komen niets te weten
over hoe Roges zélf op zijn onttovering reageert; hij spreekt in het geheel niet, en
er wordt zelfs niet verteld of hij blide was!
Na deze passage maakt de verteller ons plotseling nog even vroeder over de
tegelijk met die van Roges plaatsvindende onttovering van de stiefmoeder, die al
zo lang Padden wijs onder de drempel heeft gezeten. Wanneer de hofhouding haar
weer in de gedaante van een scone wijf de zaal in ziet komen, heerst er direct grote
bliscap, aangezien men zeker weet dat ook Roges nu weer een mens is geworden.
De koning weet van bliscape niet hoe hij zich moet houden; er was kortom bliscap
boven maten (v. 10942-60), zo sluit de verteller in weinig gevarieerde bewoordingen
de abrupt ingelaste uitweiding af.
Als mens verschijnt Roges tenslotte kortstondig ten tonele, waarbij Vostaert
wederom gebruik maakt van gegevens uit het levensverhaal: wanneer de prins,
Walewein en Ysabele terug zijn aan Arturs hof, komt die coninc van Hisike / Roges,
sinen zone [...] scouwen (v. 11086-87). In het stuk dat dit weerzien en de
daaropvolgende thuisreis van vader en zoon beschrijft, wordt nogmaals goed duidelijk
wat de consequenties zijn van Vostaerts streven om de roman (om welke reden
dan ook) zo snel mogelijk tot een einde te brengen. Niets wordt gezegd over hoe
Roges reageert op het terugzien van zijn vader; tijd om iets te vertellen over berouw
van 's konings kant (wat we, gezien het veel te voorbarige oordeel dat hij bij Penninc
over zijn onschuldige zoon uitsprak, wel zouden verwachten) is er ook niet. Roges
en zijn vader keren blidelike terug naar huis, alwaar grote bliscap heerst. De
confrontatie van Roges met zijn stiefmoeder, die hem elf jaar lang in meswende
heeft laten leven, wordt niet uitgewerkt: Roges vergeeft haar (v. 11121-26), zo deelt
de verteller slechts kort mee, waarna de koning (de bijkans onvermijdelijke) grote
bliscap toont. Door het aller-
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laatste wat ons over de prins wordt verhaald, Na tsvader doot [...] / Verstaerf dat
rike up sinen sone (v. 11132-33), weten we dat Roges' geluk ook in de toekomst
voort zal duren.

5. Besluit
Uit mijn analyse is gebleken dat Penninc en Vostaert het personage Roges in
verhaaltechnisch opzicht elk op hun eigen wijze hebben uitgebeeld. Vostaert stuurt
onverbloemd, Penninc manipuleert eerder: dat is in de weergave van de vos in feite
het belangrijkste verschil tussen de dichters. Dit verschil hangt nauw samen met de
rol die de twee de verteller hebben toebedeeld bij hun tekening van Roges. Bij
Penninc is die rol vaak klein, bij Vostaert steeds groot.
Penninc laat ons meeleven met de prins en twijfelen aan de vos; deze effecten
worden doorgaans niet bereikt door expliciet vertellerscommentaar, maar door
focalisatie- en verraadselingstechnieken. De keren dat er een verteller aan het woord
is, maakt deze vooral spanning creërende, verraadselende opmerkingen (verteller
Roges over zijn meswende, en de verteller, bij Roges' introductie, over de precieze
aard van de vos). Zowel in Roges' levensverhaal (v. 5276-5797) als in het
daaropvolgende tekstdeel (v. 5798-6157) wordt de meeste informatie die bepalend
is voor onze indruk van Roges echter gepresenteerd in personagetekst. Luisterend
naar dialogen, van personages waarmee wij ons nu eens wel (Walewein), dan weer
niet (de stiefmoeder) kunnen identificeren, dienen wij ons geheel zelfstandig een
beeld van Roges te vormen. Leidt dit in de levensgeschiedenis tot een gunstige
houding ten opzichte van de prins, in het stuk tekst dat volgt, worden we over de
vos juist weer aan het twijfelen gebracht. Terwijl de verteller zich vrijwel geheel
afzijdig houdt, wordt de lezer in een lange dialoog keer op keer geconfronteerd met
de argwanende opmerkingen die de held over de vos maakt. Pas aan het eind van
Roges' optreden in Pennincs deel stuurt de verteller wat explicieter, en wel in de
richting van waardering voor Roges.
Bij Vostaert wordt het beeld van de vos juist voornamelijk door middel van
vertellerstekst opgebouwd; (lange) gesprekken tussen Walewein en Roges komen
nauwelijks voor. Als lezer hoeven we ons minder in te spannen of in te leven om
een idee van Roges te krijgen. Terwijl bij Penninc de verteller zelden iets zegt over
Roges' innerlijk of over de motivatie van diens gedrag, licht hij ons in Vostaerts deel
vaak nadrukkelijk in over Roges' (beperkte) ‘gevoelsleven’, waarbij hij ons voor
weinig vragen plaatst. Vostaerts Roges is een goede, (maar) kleine, helper. Daarmee
hebben we ook thematisch gezien met een ander soort vos te maken dan in Pennincs
deel.
Pennincs Roges heeft een grote rol, bij Vostaert is het dier een niet erg uitgediepte
bijfiguur. Gezien de opvallende aandacht die Penninc geeft aan de gebeurtenissen
rondom Roges' betovering, en gezien de identificatiemogelijkheden die daarbij
worden opgebouwd, lijkt het niet ondenkbaar dat Penninc voor Roges ook op de
terugweg een aanzienlijke rol in gedachten had, of dat hij op zijn minst veel werk
had willen maken van diens langverwachte menswording.
Roges' menszijn is bij Penninc belangrijk. Het komt volop aan bod in het
levensverhaal, en in de rest van de tekst heeft de druk pratende, smekende en
onderhandelende Roges overduidelijk menselijke trekken. Hoewel we bij Vostaert
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een prins is er minder op de voorgrond. De dichter lijkt met zijn regelmatig bijtend,
meerennend of jankend opgevoerde dierhelper toch een heel andere weg te zijn
ingeslagen dan Penninc, die zorgvuldig een sprookjesachtige vos-mens opbouwde.
Op de vraag naar het precieze waarom van Vostaerts meer dierlijke
Roges-uitbeelding durf ik op deze plaats (nog) geen antwoord te geven. In de
toekomst kan hier wellicht meer over gezegd worden. Interessant is de kwestie of
en hoe Penninc en Vostaert gebruik hebben gemaakt van het negatieve vos-beeld
uit Reynaert-verhalen (vgl. noot 7). Een ander punt dat nadere aandacht verdient,
is de door mij omschreven uitvoerigheid waarmee over Roges' leven wordt verteld;
de gedetailleerdheid van de geschiedenis roept nieuwe vragen op over de vorm
waarin het Roges-verhaal tot het ‘werkmateriaal’ van Penninc behoorde. Waarom
bewerkte de dichter het sprookje bijvoorbeeld niet veel drastischer (denk aan het
optreden van Roges' ooms)? Verder zou bij vervolgonderzoek een analyse van de
(karakter)tekening van (bijvoorbeeld) Walewein, kunnen leiden tot een antwoord op
de vraag of de gesignaleerde bijzonderheden in de weergave van Roges ook in het
algemeen kenmerkend zijn voor de techniek van de dichters.
Misschien is het mogelijk om uiteindelijk een beschrijvingsmodel van de
verhaaltechniek van Penninc en Vostaert op te stellen, dat getoetst kan worden aan
andere Middelnederlandse Arturromans. Het is denkbaar dat er zo verschillende
‘verteltechnische signalementen’ van dichters uit werken naar voren komen.
Onderlinge vergelijking daarvan zou onze inzichten in de (verschillen en
overeenkomsten tussen de) werkwijzen van middeleeuwse schrijvers kunnen
vergroten. Vooralsnog hoop ik met mijn narratieve analyse een idee te hebben
gegeven van de uiteenlopende manieren waarop twee Arturdichters te werk konden
gaan bij het uitbeelden van een opmerkelijk verhaalfiguur.

Adres van de auteur: Zwarte Kamp 16, NL-4191 KP Geldermalsen
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Eindnoten:
* Dit artikel is voortgekomen uit een onderzoeksverslag, geschreven in het kader van de
collegereeks ‘Verhaaltechniek in de Roman van Walewein’ (Universiteit Utrecht 1998), o.l.v.
prof. dr. W.P. Gerritsen. Voor zijn aanmoedigingen en kritiek ben ik prof. Gerritsen veel dank
verschuldigd. Ook dank ik dr. B. Besamusca en drs. E. Mantingh voor hun adviezen en
commentaar bij een eerdere versie van dit artikel.
1 Een publicatie waarin de verhaaltechniek van Penninc wel uitvoeriger wordt behandeld, is,
behalve Gerritsen 1996a, Winkelman 1980 (zie m.n. p. 18-29, waar Winkelman enkele narratieve
technieken bespreekt, bijvoorbeeld ‘personage-gebonden focalisatie’ en ‘verraadseling’, die
volgens hem door Penninc in de expositie van de roman worden aangewend om bij het publiek
de gewenste receptiehouding teweeg te brengen). Vgl. ook Lacy 1995, waarin de rol van de
verteller ter sprake komt (zie voor een reactie Gerritsen 1996b: 228-31), en Mertens 1998, een
‘erzählanalytisch Experiment’ op het gebied van spanningsopbouw in de Walewein.
2 Het personage Roges is, net als Penninc en Vostaerts verhaaltechniek, in het
Walewein-onderzoek tot op heden vooral zijdelings behandeld (vgl. Minderaa 1958: 157-159,
165; Janssens 1976: 399-410; 459, noot 62; 466-69; Zemel 1994: 142-44; 149-50; Mertens
1998: 162-163; zie ook Roach 1980, waarin een Engelse vertaling wordt gegeven van een deel
van Roges' levensverhaal). Maartje Draak besteedde tot nu toe het meest uitgebreid aandacht
aan de vos, in haar Onderzoekingen [...] (1936/75), zie Hoofdstuk III (m.n. p. 67-79); 121-27;
188, noot 2; 189, noot 2; 207-10. Vgl. voor een comparatistische benadering van Roges' rol in
de Walewein Taylor 1999; deze publicatie was helaas nog ter perse toen ik mijn artikel voltooide.
3 Vgl. Gerritsen 1996a: 54.
4 De versnummers verwijzen naar de tekst in de editie Van Es 1957; citaten en eventuele
woordverklaringen komen uit dezelfde editie (in de citaten is de cursivering van de opgeloste
abbreviaturen niet overgenomen).
5 Onder vertellerstekst versta ik alle tekst die niet in de directe rede door de personages
(personagetekst), maar als het ware door de verteller wordt uitgesproken.
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6 Onder ‘verraadseling’ (Verrätselung, zie Haug 1978: 26-30) wordt verstaan ‘[...] dat de auteur
bewust ernaar streeft bij het publiek vragen op te roepen, waarop de tekst (vooralsnog) geen
antwoord geeft’; door dit tijdelijk verzwijgen van gegevens wordt spanning gecreëerd (Winkelman
1986: 25-26; vgl. Bal 1980: 119-21).
7 Als het middeleeuwse publiek van de Walewein bekend was met Reynaert-verhalen, dan paste
de neiging tot destructie die Roges hier aan de dag legt wellicht goed in het beeld dat men uit
die verhalen had van de vos als belichaming van het Kwade. Uit de toespeling op Isengrim (v.
8587-89; vgl. ook v. 5898-99), kan geconcludeerd worden dat de schrijvers bij hun publiek kennis
van Reynaert-stof hebben verondersteld. Zie over het negatieve middeleeuwse Reynaert-beeld:
Van Oostrom 1983: 16-22; Gerritsen 1982: 9-12.
8 Men kan zich afvragen in hoeverre het middeleeuwse publiek bekend geweest zal zijn met
sprookjesachtige verhalen waarin boze stiefmoeders optraden en/of mensen werden omgetoverd
in dieren. Zou het publiek aan het begin van Roges' verhaal dan al een bepaald
verwachtingspatroon gehad hebben?
9 Ook Walewein leerde van zijn moeder de wapenkunst, zie v. 6304-05.
10 Waarschijnlijk heeft deze scène het middeleeuwse publiek doen denken aan het bijbelse verhaal
van Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 39); behalve het motief van de afgewezen verleidster
zijn er overigens verder geen betekenisvolle overeenkomsten tussen de twee verhalen aan te
wijzen.
11 In tegenstelling tot Roges zelf weten wij dat Roges al die tijd Walewein voor zich heeft; deze
vorm van dramatische ironie trad in werking op het ogenblik dat Roges aangaf dat hij Walewein
nodig heeft om onttoverd te worden. Penninc creëert hier een nieuwe spanningsboog, juist op
het moment dat de belangrijkste raadsels rondom Roges' identiteit opgelost zijn. We worden in
nieuwsgierige afwachting gehouden wanneer Walewein zich bekend zal maken; voorlopig gebeurt
dit nog lang niet (de identiteitsonthulling wordt diverse malen uitgesteld; zie de volgende
paragraaf).
12 Pas hier, in v. 5779-83, wordt antwoord gegeven op de vraag die, zoals W.P. Gerritsen heeft
opgemerkt (Gerritsen 1996a: 55), wordt opgeroepen in v. 4940-41, namelijk: is het kasteel aan
de overkant van de vurige rivier eigenlijk wel Assentijns kasteel?
13 Op diverse andere plaatsen in de roman levert Walewein commentaar in de vorm van sententies,
bijvoorbeeld v. 6965-71.
14 Men lette op de formulering Daer noit man mochte comen binnen (v. 5976) en de al(s)...dan
(nog)-constructie (5949-51) in Roges' woorden; dergelijke opmerkingen worden in de rest van
de roman door de verteller regelmatig gemaakt om spanning op te wekken, zie bijvoorbeeld v.
353, 430-32, 6074-79.
15 Het is niet zo dat Vostaert zich in zijn deel nérgens bedient van middelen die spanning creëren.
Wel is mijn indruk dat hij zulke middelen duidelijk minder vaak aanwendt dan Penninc, bij wie
het regelmatig voorkomt dat een ‘afgelopen’ spanningsboog direct wordt opgevolgd door een
nieuwe, of dat spanningsbogen elkaar overlappen (vgl. n. 11). Ook lijkt Penninc zijn
spanningsbogen langer ‘vol te houden’ (denk aan het raadsel ‘Is het kasteel aan de overkant
van de rivier wel Assentijns kasteel?’, zie n. 12, en aan het uitstellen van Waleweins
identiteitsonthulling, zie n. 11); ik heb me niet speciaal op dit onderwerp gericht, maar op het
eerste gezicht ben ik bij Vostaert nergens zulke zeer lang voortdurende raadsels of gevallen
van dramatische ironie tegengekomen.
16 Bij Penninc wordt geen melding gemaakt van het palas waarin Roges bij Vostaert woont (zie
ook v. 8449; vgl. Draak 1936/1975: 211).
17 Opgemerkt dient te worden dat ik hier niet doel op de door J.D. Janssens met de term
‘doorgangslandschap’ aangeduide, stereotiep verwoorde passages (waarin de verplaatsing van
een ridder wordt vermeld), die in de Walewein en in andere ridderromans worden gebruikt om
episoden met elkaar te verbinden (zie Janssens 1976: 268-71). De door mij genoemde passages
beschrijven verplaatsingen van personages in de geografische ruimte, maar ze zijn niet allemaal
tussen episoden te vinden, en ze vertonen ook niet steeds de stereotiepe opbouw die eigen is
aan ‘doorgangslandschappen’. De begrenzingen van de passages worden bij mij met name
bepaald door het wel of niet aanwezig zijn van Roges. Er zijn twee stukken waarvan een gedeelte
samenvalt met een tekstdeel dat Janssens ‘doorgangslandschap’ noemt, namelijk v. 10875-83
(Janssens: v. 10875-77) en v. 9586-9621 (Janssens: v. 9591-94).
18 Vgl. ook Minderaa 1958: 159.
19 Vgl. Draak 1936/1975: 188, noot 2: ‘[Roges' rol bij Vostaert] is die van een aanhankelijk huisdier:
de dichter ziet hem niet als een betoverde prins [...]’.
20 Vergelijk bij Penninc een gevecht zoals dat in Assentijns kasteel (v. 6160-6772), waarin vele
dialogen, monologen en uitroepen staan (zie over dit verschil tussen Penninc en Vostaert bij
het beschrijven van gevechten Van Es 1957: 367-68).
21 Het woord clene kan tevens betrekking hebben op de lichaamsomvang van de vos.
22 Eigenbelang speelt hier ook wel een rol: Roges wil Walewein niet kwijtraken, daar hij hem nodig
heeft om onttoverd te worden.
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23 De passage over Roges' hulp bij de ontvoering van Ysabele is eigenlijk de enige waarin we wat
beter met de vos mee kunnen leven: terwijl Walewein slaapt, zijn we als lezer samen met Roges
getuige van de roof.
24 Vgl. over het verschil in taalgebruik tussen Penninc en Vostaert Van Es 1957: 341-85, m.n.
353-56 (o.a. over het gebruik van nadrukformules) en 360-73 (over het verschil in
‘beschrijvingstrant’); zie ook Draak 1936/1976: 239, 243-44.
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Jan Konst
De motivatie van het offer van Ifis
Een reactie op de Jeptha-interpretatie van F.-W. Korsten
Abstract - This article discusses F.-W. Korsten's Jeptha interpretation, recently
presented in this journal (115 (1999), p. 315-333). It argues that Korsten's analysis,
which is to be considered as a ‘modern-rhetorical’ reading, is fundamentally
non-historical. Therefore his opinions are by no means compatible with the so-called
historicizing paradigm, which dominates research in seventeenth-century Dutch
drama.

1. Inleiding
Recentelijk heeft Frans-Willem Korsten zich gebogen over de vraag wat de titelheld
van Vondels Jeptha (1659) ertoe bewogen kan hebben het offer van Ifis uiteindelijk
te voltrekken (zie ‘Verantwoording’). Waarom veroordeelt Jeptha zijn dochter tot de
dood, terwijl gezaghebbende tegenspelers hem met kracht van argumenten op de
principiële onrechtmatigheid van een mensenoffer wijzen? Dit is misschien wel de
kernvraag van Vondels ‘modeltragedie’ en het onderzoek heeft in de loop der tijd
een reeks van antwoorden geformuleerd. Korsten mengt zich in het debat met een
hypothese die Jeptha's onwettige afkomst tot uitgangspunt maakt. De
oudtestamentische ‘richter’ is de bastaardzoon van Gilead, die hem bij een hoer
verwekt heeft. In de voorstelling nu van Korsten zou Vondels protagonist worstelen
met zijn oneervolle komaf en de schande, die als zoon van een naamloze vrouw
over hem is gekomen, uit willen wissen. Dat brengt Jeptha, wiens leven naar de
lezing van Korsten in het teken van dood en geweld staat, er uiteindelijk toe zijn
enige dochter ter dood te brengen. Met haar namelijk sterft de familielijn uit die aan
hemzelf, de uit echtbreuk geboren stamvader, ontsproten is. Korsten concludeert:
‘[...] de vader wiens publiekelijk bestaan in het zwaard was gemotiveerd door zijn
onrechtmatige afkomst, breekt zijn eigen linie af aan de vrouwelijke kant, beneden.
Hij doodt zijn enige erfgenaam. En dat is ook een manier om je eigen schande
voorgoed de wereld uit te helpen’ (Korsten 1999: 328).

2. Jeptha's familiepolitiek
Jeptha dus die afziet van eigen nakomelingen, ja er zelfs niet voor terugschrikt zich
aan kindermoord schuldig te maken om af te rekenen met zijn eigen afstamming.
Dit is een volstrekt nieuwe interpretatie, een ingenieuze en prikkelende interpretatie
ook - maar...Vondel zou haar naar mijn stellige overtuiging van de hand gewezen
hebben! Voordat ik dit aannemelijk wil maken, is het op deze plaats zinvol kort in
te gaan op de argumenten die Korsten ter ondersteuning van zijn opmerkelijke visie
aan-
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voert. Ten dele namelijk berusten die op leesstrategieën die in het Vondelonderzoek
tot dusverre slechts sporadisch zijn toegepast. Korsten zelf spreekt in dit kader van
‘moderne analytische begrippen en methodieken’ (Korsten 1999: 328) en uit zijn
beschouwingen kan men opmaken, dat hij in het bijzonder bij semiotiek, deconstructie
en gendertheorie te rade is gegaan. Meer in concreto zijn zijn inspanningen erop
gericht de betekenisimplicaties van twee begrippen af te tasten die relatief frequent
in het drama voorkomen: ‘zwaard’ en ‘erfgenaam’. Vertrekpunt voor Korsten vormt
een uitspraak van de hofmeester in het eerste toneel van Jeptha (v. 50-53):
Men spiegle zich aen Jeptha, om te leeren
't Veranderen van elcks lot, dan droef, dan bly.
De zwaertzy zet hem hoogh: de spillezy
Verneêrt hem door d'onwettigheit in 't erven.

Het probleem van Jeptha's afstamming wordt in deze verzen expliciet aan de orde
gesteld. Langs de mannelijke lijn van afkomst (de ‘zwaertzy’) is er weinig aan de
hand: door het vaderschap van Gilead wordt de titelheld van Vondels treurspel
zogezegd verhoogd. Langs de vrouwelijke lijn van afkomst (de ‘spillezy’) doemt
evenwel een negatief beeld op: als de zoon van een prostituée wordt Jeptha immers
‘verneêrt’. Hier nu openbaart zich een voor Korsten betekenisvolle oppositie tussen
man en vrouw, een ‘semantische as’ tussen enerzijds zwaard en anderzijds ‘spille’
of weefklos. Na deze vaststelling stelt hij zich tot doel aan te tonen op welke wijze
deze as met de dramatis personae zou correleren. In het kort komt het hier op neer.
Aan de ene kant, de ‘zwaertzy’, staat de man Jeptha, wiens vaste attribuut - Korsten
voert in dit verband een groot aantal overtuigende tekstplaatsen aan - het zwaard
blijkt te zijn. Tegenover hem staan aan de ‘spillezy’ de vrouwen Filopaie en Ifis, van
wie de tweede bij herhaling met de in de ogen van Korsten veelzeggende term
‘erfgename’ wordt gekarakteriseerd. Op die manier wordt steeds weer onderstreept
dat zij de draagster zal zijn van Jeptha's familielijn, als gezegd een in de optiek van
Korsten schandelijke lijn. Laatstgenoemde nu stelt dat de ‘richter’ teruggrijpt op het
enige middel dat hem blijft om het in Vondels drama als centraal voorgestelde
probleem van zijn bastaardschap uit de wereld te helpen: het zwaard. Speciaal ook
de bitter-sarcastische verzen die Filopaie in het vijfde bedrijf uitspreekt, wanneer zij
op de hoogte is gesteld van de dood van Ifis, zouden een sleutel tot deze interpretatie
bieden (v. 1868-1870):
Bestraf hem niet. Dit is een vroome vechter,
Die 't volck beschut, zijn eigen hof vernielt,
Zijn eenigh oir, en erfgenaeme ontzielt.

Hier staat niet dat Jeptha zijn dochter het leven ontzegt omdat zij zijn afstammeling
is. Filopaie trekt slechts de objectief juiste conclusie, dat haar man met Ifis zijn ‘oir,
en erfgenaeme’ doodt. Dat Korsten hier desalniettemin een causaal verband
ontwaart, verdedigt hij met een beroep op de steeds weer in de tekst opgevoerde
begrippen ‘zwaard’ en ‘erfgenaam’. In hun onderlinge samenhang en tegen de
achtergrond van hun semantische associaties zouden ze toeschouwers tot het in
beginsel mogelijke inzicht moeten voeren, dat de hoerenzoon Jeptha zijn zwaard
hanteert om zijn erfgename Ifis, die zijn oneer op haar kinderen zal overdragen, uit
de weg te ruimen. Zo heet het met een retorische vraag: ‘Men kan toch moeilijk
volhouden dat het zo vaak
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voorkomen van het woord “zwaard” en “erfgenaam” niets heeft gedaan in relatie tot
op zijn minst een deel van het publiek?’ (Korsten 1999: 328).
Voor alle duidelijkheid: de interpretatie van Korsten wordt in de letterlijke zin des
woords niet door de tekst van Vondel ondersteund. Nergens leest men dat Jeptha
de worsteling met zijn komaf - zo daar al sprake van is - op Ifis projecteert, nergens
ook interfereren gedachten over zijn afstamming met de argumentatie, die hem
tenslotte tot het offer van zijn dochter voert. Het is op die wijze een primair
‘onderhuidse’ interpretatie die Korsten biedt - om ermee in te stemmen moet men
het door hem gesignaleerde woordveld aanvaarden en dient men de semantische
implicaties die daar vervolgens aan toegekend worden, te onderschrijven. Dat nu
zou Vondel volgens mij niet gedaan hebben, zoals ik in de vier volgende paragrafen
wil toelichten.

3. Reuckeloze offeryver
Vondels Jeptha is in meerdere opzichten een uniek drama, niet in de laatste plaats
vanwege de diepgravende toelichting (het ‘Berecht’) die aan de eigenlijke toneeltekst
voorafgaat. Deze toelichting is opgezet als een methodische verantwoording en
geeft met name ook rekenschap van de aanpassingen, die de dichter zich ten
opzichte van het bijbelverhaal veroorloofd heeft om zijn tragedie in overeenstemming
te brengen met de uitgangspunten van de aristotelische poëtica. Het ‘Berecht’ laat
zich lezen als een handleiding tot de interpretatie van Jeptha, in die zin namelijk dat
ons als moderne recipiënten een blik op de eigenlijke intenties van Vondel gegund
wordt. Ook over de drijfveren van de titelheld komt men in deze ‘gebruiksaanwijzing’
het een en ander aan de weet. Vondel laat er geen twijfel over bestaan dat hij het
kinderoffer ten enenmale veroordeelt en laakt Jeptha's onbezonnen halsstarrigheid,
of zoals het omschreven wordt diens ‘reuckeloze offeryver’ (r. 75). Uiteindelijk moet
de dood van Ifis in Vondels voorstelling teruggevoerd worden op ‘onweetenden
yver, ongehoorzaemheit, en het overtreden der wet en zijnen vaderlijcken plicht’ (r.
61-62).
Deze en enkele vergelijkbare uitspraken in het ‘Berecht’ geven meer dan
voldoende houvast voor een sluitende interpretatie van het drama. De grootste fout
die Jeptha maakt is gelegen in het feit, dat hij tot in laatste instantie zijn eigen
geweten laat prevaleren boven de raadgevingen van de hofpriester en de
wetgeleerde. Daarbij is de zienswijze dat hij als een tweede Abraham door God op
de proef gesteld zou worden, een ontegenzeggelijk foutieve. In dat kader beroept
Jeptha zich dan ook ten onrechte op een innerlijke, blijkbaar door God ingegeven
drang, die er in uiterste consequentie verantwoordelijk voor gesteld moet worden
dat hij bereid is met Ifis afstand te doen van hetgeen hem in het leven het allerliefst
is (v. 1128-1130):
Een drift van Godt inwendigh steeckt het zegel
Aen 't werck, waerin men zijn genegentheên
Versterft, en breeckt, ten prijs van Godt alleen.

Op deze manier stelt Vondel in Jeptha de precaire verhouding tussen God en de
individuele mens aan de orde. De laatste ziet zich voor de taak gesteld naar de
regels van Zijn wereldorde te leven, wat evenwel lang niet altijd eenvoudig blijkt.
Soms worden grote offers van de mens gevraagd, een andere keer - en hier valt
bijvoorbeeld aan
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het vraagstuk van Jeptha te denken - is er blijkbaar discussie mogelijk over de vraag
wat God precies verwacht. Het thema van de verhouding tussen God en de mens
is een van de kernthema's in Vondels toneel-oeuvre. Men kan het vanaf zijn eerste
tot aan zijn laatste drama traceren.
De zojuist in kort bestek geanalyseerde motivatie van Jeptha's dochteroffer ligt
in de lijn van de gangbare interpretatie, die Vondels protagonist duidt als iemand,
die aan zijn eigen verblinding te gronde gaat. Deze voorstelling, waarover voor zover
ik dat kan overzien onder renaissancisten consensus bestaat, kent Korsten
vanzelfsprekend ook. Hij bespreekt het traditionele beeld van Jeptha aan de hand
van mijn dissertatie over de hartstochten in het zeventiende-eeuwse drama. Van
de gangbare Jeptha-interpretatie laat Korsten niet veel heel. Hij vindt haar te eenzijdig
en teveel betekenisaspecten worden ‘jammer genoeg uit beeld gedraaid’ (Korsten
1999: 321). Alles mooi en aardig, maar wat is eigenlijk de waarde van een uitleg,
die het mijns inziens secundaire aspect van Jeptha's afstamming tot het centrale
maakt en vervolgens alle aanwijzingen ‘uit beeld draait’ die de toneeltekst en het
‘Berecht’ over de drijfveren van de titelheld geven?

4. De aristotelische held
De hooggeschroefde ambities die Vondel met zijn treurspel waar heeft willen maken,
komen nadrukkelijk ook tot uitdrukking in het feit, dat hij met Jeptha een naar
aristotelische maatstaven uitgewerkte held ten tonele voert. In tegenstelling tot
zoveel andere zeventiende-eeuwse toneelauteurs kiest de Amsterdamse dichter
niet voor eenduidig goede of kwade personages, maar zoekt hij juist de grijstonen
van de moraal. In het ‘Berecht’ wordt dat als volgt omschreven, waarbij we nog eens
op de morele tekortkomingen stuiten die Vondel zijn protagonist voor de voeten
werpt: ‘Jeptha, de hooftpersonaedje [...] verschijnt hier nochte heel vroom, nochte
onvroom, maer tusschen beide: want hy verliest door onweetenden yver,
ongehoorzaemheit, en het overtreden der wet en zijnen vaderlijcken plicht, den
naem van eene volkome vromicheit, en staet hierom, voor zijne verzoeninge met
Godt, en den aerts-priester [...] tusschen vroom en onvroom, eene hoedanigheit
eigentlijck in een personaedje van een volkomen treurspel vereischt’ (r. 58-68). Zo
wordt Jeptha dus gepresenteerd als iemand die goed en kwaad in zich verenigt,
iemand die positieve, maar tegelijkertijd ondubbelzinnig negatieve kanten heeft.
Het lijdt naar mijn mening geen enkele twijfel, dat Jeptha ook in de toneeltekst
als een dergelijke, meerdimensionale persoon wordt uitgebeeld. Hij wordt heen en
weer geslingerd tussen enerzijds zijn gevoelens voor Ifis en anderzijds de overtuiging,
dat hij zijn belofte aan God na moet komen. Van deze meerdimensionaliteit wil
Korsten kennelijk weinig weten, voor hem is er sprake van bijvoorbeeld ‘fanatisme’
(Korsten 1999: 319) en hij bezigt termen als ‘sluw, hypocriet, driftig’ (Korsten 1999:
320). Bovendien beweert hij - en dit is apert onjuist - dat dit negatieve Jeptha-beeld
aan zou sluiten bij Vondels eigen voorstelling van zaken. Korsten refereert in dit
kader aan het ‘Berecht’ en concludeert: ‘hij [Jeptha] verliest dan ook zijn “vromicheit”’
(Korsten 1999: 319). Maar dat staat er niet, want Vondel stelt - we zagen het zoëven
- dat Jeptha na zijn vergrijp tegen Ifis ‘eene volkome vromicheit’ (cursivering van
mijn
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hand) moet ontberen. En daar ligt nu net de crux: door zijn eenmalige zonde (in de
aristotelische terminologie: hamartia) mag hij weliswaar niet meer volmaakt
deugdzaam heten, maar zijn ‘vromicheit’, zijn morele integriteit wordt er niet
fundamenteel door aangetast.
Korsten evenwel wijst deze uitleg blijkbaar af en betoogt: ‘Uiteindelijk snap ik
daarom Konsts ontschuldiging van Jeptha niet zo goed. Ik denk dat ook een groot
deel van een zeventiende-eeuws publiek die niet zou hebben gesnapt. [...] Heeft
Jeptha dan geen wil? Dat is de inzet van de grootste religieuze twisten uit die tijd’
(Korsten 1999: 321). In dit verband moet mij van het hart dat ik het betreur, dat
Korsten zich uitsluitend baseert op mijn proefschrift uit 1993 en geheel voorbijgaat
aan twee uit 1998 stammende artikelen van mijn hand, respectievelijk gewijd aan
juist het schuldbegrip en het concept van de vrije wil in Vondels latere toneelwerk.
Ik geloof niet dat ik in deze twee laatste publicaties een wezenlijk ander standpunt
inneem dan in mijn proefschrift, maar een aantal facetten van het schuld- en
wilsbegrip in Vondels drama komen er meer uitgesproken voor het voetlicht dan dat
dat mogelijk is in een studie die eerst en vooral aan de passiones gewijd is.
Dat Jeptha's ‘vromicheit’ niet definitief tenietgedaan wordt door het offer van Ifis
heeft alles te maken met het feit, dat hij uiteindelijk niet uit lage motieven handelt
op het moment dat hij zijn dochter het leven ontzegt. Jeptha gelooft werkelijk dat hij
zoals Abraham op de proef gesteld wordt en dat hij daarom ook zijn principiële
bereidheid moet tonen zelfs zijn enige dochter prijs te geven (v. 1042-1047):
Heeft Abraham, op 's hemels last en eisch,
Zijn' eenigen en lieven eerstgeboren,
Waerin hem zulck een zegen was beschoren,
Niet op den bergh gevoert, op 't hout geleit?
Stont Abraham niet willigh, en bereit
Om Isack met zijn blanck geweer te treffen?

Ieder eigenbelang is vreemd aan Jeptha's handelen, want als één ding uit zijn
woorden duidelijk wordt, is het wel dat hij Ifis juist niet verliezen wil. Op dit punt botst
de analyse van Korsten definitief met Vondels visie op Jeptha als een aristotelisch
getekend personage. Korsten namelijk veronderstelt wel degelijk lage
beweegredenen achter de dood van Ifis. Er is sprake van, zo heet het in zijn woorden,
‘een andere dan edele motivatie achter het feit dat Jeptha zo halsstarrig zijn woord
wil houden [...]. De “spillezy” die Jeptha zo heeft “verneêrd” suggereert een motivatie
voor het feit dat Ifis moet worden geofferd als “maeght”, dat Jeptha in zal “houwen”
op een “schoon lichaam”; een lichaam dat niet als dat van Jeptha's moeder bezoedeld
is met - onechtelijk - zaad; en ook nooit meer bezoedeld zal kunnen worden. Dat
het onrecht is, maakt iedereen Jeptha duidelijk, maar zegt deze: “Ben ick geen heer
/ van mijne vrucht?” (vs 1066). Je hoeft heen incest te plegen om een incestueuze
attitude te hebben en het lichaam van je kind te beschouwen als het jouwe’ (Korsten
1999: 326).
Het lijkt mij een uitgemaakte zaak, dat Vondel deze uitleg ten stelligste van de
hand gewezen zal hebben. Erkent hij namelijk de preoccupaties van Jeptha met
zijn afstamming en diens ‘incestueuze attitude’ - wat we daar ook precies onder
verstaan moeten - ten opzichte van Ifis, dan zou daaruit noodzakelijk moeten volgen,
dat hij Jeptha onmogelijk nog als een aristotelische held kan presenteren. Men hoeft
het
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‘Berecht’ er maar op na te lezen dat dat laatste nu juist wél Vondels bedoeling
geweest is. Het is daarom van tweeën één: men ziet Jeptha ofwel met Vondel als
een held tussen goed en kwaad, iemand die uit in de grond van de zaak integere
motieven tot een laakbare handeling komt, of men volgt Korsten, die de titelheld
van het drama tot een eenduidig boze persoonlijkheid maakt, gedreven door de
laagst denkbare motieven.

5. Ouderliefde
Er schuilen onmiskenbaar gevaren in, wanneer men Jeptha, zoals Korsten dat doet,
volledig geïsoleerd van andere toneelstukken van Vondel wenst te bezien. In het
voorgaande bleek al dat men dan gemakkelijk een thema over het hoofd ziet, dat
in hoge mate typerend is voor het toneeloeuvre van deze auteur: de verhouding
tussen God en de mens. Zo ook komen we in Jeptha een motief tegen dat opvallend
genoeg in twee andere treurspelen, die vlak na dit drama dateren, op de voorgrond
treedt: een vader moet beslissen over leven en dood van zijn zoon of dochter. Zo
dwingt in Koning David herstelt (1660) de machtsovername van Absolon diens vader
David, de wettige vorst der Israëlieten, zich te beraden op mogelijke stappen tegen
zijn zoon: volstaat het de jongeman af te zetten, of dient hij met zijn dood te betalen
voor de coup? In Faëton of reuckeloze stoutheit (1663) speelt een overeenkomstige
problematiek: door de gezamenlijke goden wordt van Febus (Apollo) geëist, dat
deze een aanslag op zijn sterfelijke zoon Faëton sanctioneert, omdat die, niet bij
machte de zonnewagen van zijn vader te besturen, de aarde dreigt te verwoesten.
In al deze drama's ziet men een duidelijke concentratie op de vaderfiguur. Met
veel nadruk en psychologische diepgang heeft Vondel het dilemma getekend waar
Jeptha, David en Febus zich voor gesteld zien. Hun pogingen tot op het allerlaatste
moment een uitweg te vinden, gevoelens van machteloosheid en de afwisseling
van hoop en vertwijfeling krijgen de volle aandacht. Wanneer Korsten zich tegen
de huidige onderzoekstraditie afzet, omdat die zich voor zijn gevoel al te exclusief
op de karaktertekening van de titelheld van Jeptha richt, dan geloof ik dat hij uit het
oog verliest, dat dit precies is wat ook Vondel doet, niet alleen in het bewuste drama,
maar ook in twee andere, in hoge mate vergelijkbare drama's. Overigens ben ik het
met Korsten eens dat de - hoe dan ook - secundaire personages Ifis en Filopaie
wat meer aandacht zouden verdienen. Ik denk dat hij er op verschillende punten in
geslaagd is aan te tonen, dat we met rijker gekarakteriseerde figuren te doen hebben
dan we sinds de analyses van Smit gewoon zijn te veronderstellen.
Ik betwijfel evenwel of Korsten gelijk heeft, wanneer hij het bestaande onderzoek
aanwrijft Filopaie - vooral in contrast tot Jeptha - te willen zien als een al te zeer
door haar hartstochten voortgedreven karakter: ‘De vader/man wordt zo
voorgeschoteld als een wonder van gewetensnood en de moeder/vrouw als
hysterische gek’ (Korsten 1999: 320). Hoewel ik een term als ‘hysterie’, die zozeer
door laat negentiende-eeuwse connotaties bepaald wordt, in dit verband nimmer
zou gebruiken, ben ik wel degelijk van mening dat Vondel haar als vrouw juist ook
in het aspect van haar emotionaliteit heeft willen tekenen: ‘De moeder wort, naer
den tederen aert der vrouwen, ingevoert dertel, moedigh, en uitgespat in voorspoet,
en liefde tot haere
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eenige dochter, en entlijck zoo veel te dieper in kleenmoedigheit, over hals en hooft,
gedompelt’ (‘Berecht’, r. 96-103). Minder overtuigd ben ik eveneens van Korstens
voorzet, dat Ifis zich tegen de ondergeschikte positie wenst te verzetten, die de
zeventiende eeuw normaal gesproken aan vrouwen in het huwelijk oplegt: ‘Van
haar eigen hoofd verlost, weet Ifis dat geen man nog langer haar hoofd kan zijn’
(Korsten 1999: 331). Het zijn nogal radicale oplossingen die Korsten voorstelt: dood
je dochter, wanneer je je niet met het overspel van je vader kunt verzoenen; laat
jezelf doden, wanneer je je niet in een huwelijksrelatie wenst te voegen. Er zouden
toch ook andere, minder rigoureuze oplossingen denkbaar moeten zijn!
Maar om dit punt is het mij op deze plaats niet primair te doen. Wie namelijk
Jeptha, Koning David herstelt en Faëton in onderlinge samenhang bestudeert, kan
eenvoudig vaststellen dat het in deze stukken nu net niet draait om de afstamming
van de vader, een invalshoek die Korsten zoals we zagen een prominente plaats
in Jeptha toekent - ‘De inzet van strijd [...] is steeds erfenis en afstamming; net als
in de bijbel zelf’ (Korsten 1999: 326). Ik huldig het standpunt dat de dramatische
ontwikkelingen in Vondels ‘trilogie van schuldig vaderschap’ veeleer in het perspectief
van de kracht der ouderliefde bezien moeten worden. ‘Gelijck aen veel liefs veel
leedts vast is’, leest men in het voorwerk bij Koning David herstelt bijvoorbeeld, ‘zoo
lijdt natuur nergens gevoelijcker dan in het harte der ouderen, om de kinders in
lijden’ (WB-IX, p. 104, r. 16-18). Evenzo heet het in het voorwoord ‘Aen de
tooneelbegunstigers’ bij Faëton: ‘De hartstoghten liefde en gramschap, hoop en
wanhoop, woelen en barnen heftigh door d'onderlinge bloetverwantschap van
ouderen en kinderen’ (WB-X, p. 35, r. 59-61). In het ‘Berecht’ bij Jeptha tenslotte
onderstreept Vondel dat de geschiedenis van Jeptha zo aangrijpend is, omdat ‘de
zwaericheit en het haperen [...] niet simpelijck tusschen gemeene of verre
bloetvrienden [valt], maer tusschen het naeste bloet, vader, moeder, en dochter,
een eenige dochter, en gemael, en gemaelin’ (r. 54-57).
Leest men tegen deze achtergrond de toneeltekst van Jeptha, dan kan zonder
veel moeite vastgesteld worden, dat voor het thema van de ouderliefde opmerkelijk
veel plaats wordt ingeruimd. Het krijgt in het bijzonder gestalte in het verdriet, dat
zich bij Jeptha manifesteert over de in zijn ogen onvermijdelijke dood van Ifis. Zo
verzucht hij aan het begin van het derde bedrijf (v. 799-802):
Ter weerelt leeft geen droever man en vader.
De rouw gaet nu in arbeit. Hoe dees nader
Aen 't baeren is, hoe my de last meer smart,
En met dien last ontzincktme zin en hart.

In het vierde bedrijf, wanneer het offer van Ifis nabij is, ontwikkelt het verdriet van
Jeptha zich onmiskenbaar in de richting van wanhoop en vertwijfeling (v. 1506-1511):
Waer ben ick? Och, wat wordme bang te moe!
Hofpriester, och, vergeef het my: aen 't bidden:
Och bidt. Godt sterck' mijn kloppend hart, in 't midden
Der gruwelen, en naere afgrijslijckheên.
Wat rust is hier voor my geschapen? Neen,
Hier is geen rust, geen vreught voor my geschapen.

Het betreft hier twee relatief willekeurig gekozen citaten, die eenvoudig met een
groot aantal andere aangevuld hadden kunnen worden. Ze zijn direct in tegenspraak
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met de uitleg van Korsten, dat Jeptha in Ifis het gehate object van zijn schande zou
zien. Uit het verdriet van de ‘richter’ wordt eens te meer duidelijk, dat hij zijn dochter
niet wil prijsgeven, behalve dan wanneer er in zijn perceptie dwingende religieuze
motieven in het geding zijn. Het lijkt mij in dit verband evident dat Ifis het in de ogen
van Vondel aan het rechte einde heeft wanneer zij stelt: ‘Geen kinderhaet verruckt
u tot dees daet’ (v. 657).

6. Zwaard en erfgenaam
Een weerlegging van Korstens interpretatie mag niet voorbij gaan aan het
belangrijkste argument dat hij ter ondersteuning van zijn visie aanvoert, te weten
het relatief veelvuldig voorkomen van de woorden ‘zwaard’ en ‘erfgenaam’. Op
zichzelf lijkt mij de vaststelling juist dat Vondel deze twee begrippen opvallend vaak
bezigt. Ik geloof echter niet dat een verklaring daarvoor gezocht moet worden - zoals
Korsten dat doet - in Jeptha's voor mij toch tamelijk bizarre familiepolitiek. Het
frequente gebruik van ‘zwaard’ en ‘erfgenaam’ kan namelijk heel wel ingepast worden
in de conventionele interpretatie van Jeptha, waaraan in het voorgaande reeds
enkele malen gerefereerd is. Over het zwaard kunnen we kort zijn. Scherpzinnig
vind ik de observatie van Korsten, dat dit wapen als het vaste attribuut van Jeptha
gezien kan worden. Niemand vóór hem heeft daarop gewezen. Ik volg Korsten
bovendien in zijn uitleg, dat dit attribuut op een zekere bereidheid tot geweld bij
Jeptha lijkt te wijzen. Daaraan zou ik nog willen toevoegen dat er een duidelijke
dreiging uitgaat van de voortdurende aanwezigheid van Jeptha's zwaard, het
instrument dat na verloop van tijd een einde zal maken aan het leven van Ifis. In die
zin lijkt mij dan ook zonder meer verdedigbaar, dat we hier met een zogenaamd
Leitmotiv te maken hebben.
De inhoudelijke implicaties evenwel die Korsten met het begrip ‘erfgenaam’
verbindt, vinden bij mij geen instemming. Het zijn vooral negatieve connotaties die
hij meent te kunnen ontwaren, en dat - als gezegd - op basis van een uitspraak
meteen in de eerste scène: ‘de spillezy / Verneêrt hem’. De vrouwelijke lijn van
afkomst baart Jeptha problemen en het is Ifis - zo nog eens in het kort de redenering
van Korsten - die hem gedurig met zijn schandelijke geboorte confronteert, zij is het
ook die zijn schande aan latere generaties zal doorgeven. Maar iedere keer dat Ifis
in haar hoedanigheid van Jeptha's erfgename in Vondels tekst opgevoerd wordt,
leggen de dramatis personae dat juist als een uitsluitend positief te waarderen feit
uit. Ik volsta met twee tekstpassages, die Vondel allebei in de mond van Jeptha
gelegd heeft. Het is in die zin geen toeval dat ik deze passages gekozen heb, maar
- daarop wijs ik met nadruk - ik had ook in dit geval net zo goed andere tekstplaatsen
kunnen aanhalen: steeds namelijk zijn het louter positieve connotaties, die verbonden
worden met de term ‘erfgenaam’ of aanverwante begrippen. Zo redeneert Jeptha
in het vierde bedrijf ten overstaan van Ifis en de hofpriester (v. 1464-1473):
Uw vader blijft in traenen hier beneden,
Dus kinderloos, en zonder erfgenaem.
Nu kan noch staet, zeeghaftigheit, noch faem,
Noch heerschappy hem troosten, en genoegen.
De lantman hoopt, na zweet, en lastigh ploegen,
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En zaeien, op de zegenrijcken oogst,
Die hem in 't endt met aeren kroont, en troost;
En ick, helaes zie hier, na d'oorloghsvlaegen,
Mijn korenbloem gezengt, en neêrgeslagen,
Mijn huwlijckshoop en vreught te leur gestelt.

De strekking is duidelijk. Anders dan de ‘lantman’ die zijn zware arbeid uiteindelijk
met een rijke oogst beloond ziet, blijft Jeptha tragischerwijze en dat ondanks zijn
oorlogsinspanningen met lege handen achter. Zijn geslacht namelijk zal geen
voortzetting vinden en zo ook blijft de echtverbintenis met Filopaie zonder tastbaar
resultaat, wordt Jeptha met andere woorden in zijn ‘huwlijckshoop’ bedrogen. Een
vergelijkbare argumentatie houdt de vader in het derde bedrijf aan de hofmeester
voor (v. 866-872):
Geen vader leeft rampzaliger dan ick:
Zoo 't leven heet alle oogenblick te sterven,
Versteecken van zijn hoop, en bloet, en erven.
Wat's Jepthaes huis? Een lichaem, zonder hooft.
Dit hadde ick my van Ifis niet belooft,
Maer hoopte noch uit grootvaêr Josefs asse
Op stoel te zien de glori van Manasse.

Men kan er hier toch niet omheen, dat Ifis als de stamdraagster van Jeptha's huis
slechts in een positief daglicht bezien wordt! Zij wordt hier niet uitgebeeld als iemand
die de schande van haar vader doorgeeft, maar juist als degene op wie hij zijn hoop
gesteld heeft om in latere generaties zogezegd voort te leven. Ifis zal als zijn enige
dochter en de beoogde moeder van zijn kleinkinderen voortijdig het leven moeten
laten, wat in concreto betekent dat de familielijn van Jeptha uitsterft. En daar ligt nu
net een verzwarende factor, die het voor de protagonist nóg moeilijker maakt het
zware offer te brengen, dat God in zijn ogen van hem verlangt.
Voor de wijze waarop Korsten het treurspel van Vondel interpreteert is zijn duiding
van het begrip ‘erfgenaam’ kenmerkend. Ik schroom in dat verband niet om te stellen,
dat er sprake is van een stelselmatige miskenning van zowel de expliciete toneeltekst
als de interpretatiehandleiding die in het ‘Berecht’ geboden wordt. Er worden - om
nog maar eens op deze formulering terug te grijpen - verontrustend veel feiten ‘uit
beeld gedraaid’. Dat Vondel iets in de uitleg van Korsten gezien zou hebben, lijkt
mij dan ook uitgesloten. Voordat ik op de consequenties wil ingaan die deze
verstrekkende stellingname in mijn ogen voor de denkbeelden van Korsten heeft,
wil ik eerst nog twee andere kwesties kort aan de orde stellen. In de eerste plaats
is daar de gerechtvaardigde tegenwerping, dat de onrechtmatige afkomst van Jeptha
wel degelijk een motief is, dat in Vondels drama aan de orde gesteld wordt. Het
mag dan geen hoofdmotief zijn, maar ook ik zie het - ik merkte dat reeds terloops
op - als een secundair motief. De vraag is nu welke betekenis het voor het drama
heeft. Ik denk dat het antwoord op deze vraag niet eens zo ver gezocht hoeft te
worden, want de oplossing ligt in feite al besloten in het eerste citaat dat in deze
reactie werd aangehaald, let wel, het voor Korsten zo essentiële citaat over de
‘zwaertzy’ en de ‘spillezy’. De hofmeester betoogt - en ik veroorloof mij de vrijheid
zijn woorden hier nogmaals weer te geven (v. 50-51):
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Men spiegle zich aen Jeptha, om te leeren
't Veranderen van elcks lot, dan droef, dan bly.

En zo is het maar net. Jeptha, de bastaardzoon, ontwikkelt zich van roverhoofdman
tot de wettige heerser der Israëlieten. Dan evenwel wordt hij door het lot geslagen
en verliest zijn enige dochter, maar ook dit leed is niet blijvend, want ten langen
leste zal hij triomferen ‘op den hoogen zegewagen / Der Heiligen’ (v. 1972-1973).
Op deze manier wordt gezinspeeld op een voor het zeventiende-eeuwse toneel
typerend thema, namelijk dat der wisselvalligheid van het bestaan. Hierop borduurt
de hofmeester in zijn gesprek met Filopaie even later ook voort (v. 89-92):
Niets staet hier stil. Geen blyschap is volkomen.
Geen druck mist troost: en tusschen hoop en schroomen
Verslijt de tijt des levens. Quaet en goet
Elck heeft zijn tijt, en beurte, als eb, en vloet.

Een tweede kwestie betreft tenslotte meer in algemene zin het karakter van de
analyse van Korsten. In de inleiding heb ik in dat verband niet zonder reden het
begrip ‘ingenieus’ gehanteerd. Er wordt namelijk nogal wat van de lezer gevraagd.
Hij moet Korsten volgen op zijn lange speurtocht door de tekst, hij moet via
‘semantische assen’ bepaalde correlaties met de dramatis personae leren
onderkennen, en dat alles naar aanleiding van twee begrippen, die aan het begin
van de tekst welgeteld eenmaal vallen: ‘zwaertzy’ en ‘spillezy’. In dit licht zou ik
Korstens duiding als een typische ‘lees’-interpretatie willen karakteriseren, die aan
de primaire receptiecontext ogenschijnlijk geen, of nauwelijks recht doet. Zouden
er toeschouwers bestaan, die terwijl ze in een rumoerige schouwburg zitten en
opgaan in kleurrijke decorstukken, weelderige kostuums en grootse gebaren, zouden
er onder dergelijke omstandigheden toeschouwers zijn, die tot een vergelijkbaar
‘ingenieuze’ interpretatie in staat zijn, wanneer ze de dramatekst maar één enkele
keer te horen krijgen? Wanneer diezelfde dramatekst op een letterlijk niveau
bovendien een heel andere boodschap te horen geeft?

7. Het primaat van de auteur
In het licht van het voorgaande is de voor de hand liggende vraag, hoe geoordeeld
moet worden over de interpretatie van Korsten, gesteld namelijk dat mijn
argumentatie klopt en dat Vondel diens zienswijze inderdaad niet gevolgd zou
hebben. Korsten geeft zelf de aanzet: ‘Heeft Vondel dat nu zo bedoeld? Ja, zo kan
hij het hebben bedoeld; hij heeft het alleen niet expliciet gezegd’ (Korsten 1999:
328). Op dit punt wens ik Korsten te bestrijden, dat spreekt voor zich: wanneer
Vondel Jeptha als een door zijn afkomst gefrustreerde én gecorrumpeerde
persoonlijkheid had willen uitbeelden, dan had hij zijn publiek denkelijk wat meer
handreikingen geboden om tot deze visie te geraken. Maar in het debat met Korsten
wil ik mij niet tot deze weerlegging beperken, graag voer ik de discussie nog een
stap verder. Wie zijn artikel leest moet vaststellen, dat de vraag welke visie men bij
Vondel mag veronderstellen, de vraag ook wat de dichter met zijn treurspel precies
voorstaat, voor Korsten eigenlijk niet eens zo heel veel relevantie bezit. Zeker, de
bestudering van de auteursintenties is ook in zijn ogen een valide wetenschappelijke
bezigheid, anderzijds echter
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stelt hij zich op het standpunt, dat onderzoekers niet mogen blijven steken in ‘de
(geconstrueerde) intentie van de auteur’ (Korsten 1999: 323). Het betekenispotentieel
van literaire teksten is in de ogen van Korsten kortom te rijk om de blik uitsluitend
op de expliciete bedoelingen van een schrijver te richten.
Het betoog van Korsten begeeft zich vanaf dit moment op een methodologisch
vlak en hij introduceert twee verschillende opvattingen van retorica als een
literatuurwetenschappelijke theorie van betekenistoekenning. In het eerste geval
gaat het om de traditionele, klassiek georiënteerde invulling, waarbij men ‘de
verantwoordelijkheid voor tekst en effect [...] bij de maker’ (Korsten 1999: 315) legt.
Voor het tot deze richting gerekende onderzoek impliceert dit, dat men ernaar streeft
de auteursintenties zo precies mogelijk te reconstrueren - een begrip dat ik prefereer
boven het door Korsten in dit perspectief gebezigde ‘construeren’. De tweede
opvatting van retorica omschrijft laatstgenoemde als een typisch moderne vorm en
die legt ‘de verantwoordelijkheid [...] bij de gebruikers die zelf ten dele door taal zijn
gevormd’ (Korsten 1999: 315). In dit geval redeneert men dat een literaire tekst in
beginsel oneindig veel betekenissen kan genereren, misschien wel net zoveel
betekenissen als dat er individuele recipiënten zijn. Deze betekenissen kunnen,
maar hoeven natuurlijk niet te corresponderen met de bedoelingen van de auteur.
Dat ook illustreert - nogmaals: wanneer mijn argumentatie klopt - de analyse van
Korsten, die zijn interpretatie van Jeptha volgens de titel van zijn artikel niet voor
niets onder het vaandel van een ‘modern retorische benadering’ geconcipieerd zal
hebben. Zijn uitleg van het drama is een heel andere dan we naar mijn mening bij
Vondel zouden mogen verwachten, wat nog maar eens onderstreept hoezeer de
voorstellingen van auteur en lezer kunnen divergeren.
Korsten heeft gelijk wanneer hij stelt dat het huidige onderzoek naar het
zeventiende-eeuwse Nederlandse drama een intentioneel, traditioneel-retorisch
karakter bezit. De meeste renaissancisten streven naar een ‘ideale’ lezing van een
toneeltekst, dat wil zeggen naar een lezing, die gedragen wordt door de bedoelingen
van de auteur. En dat is niet voor niets. De studie van het vroegmoderne toneel
beoogt namelijk een betekenistoekenning, die in de allereerste plaats naar historische
legitimiteit streeft. In een recent artikel over het toneelonderzoek van de laatste
twintig jaar heb ik in dat verband van een - onmiskenbaar dominant - historiserend
onderzoeksparadigma gesproken. In veel studies staan daarbij enerzijds
literatuuropvattingen en vormgevingsprincipes, anderzijds inhoudelijke dimensies
centraal. Toegepast op het toneel-oeuvre van Vondel betekent dit, dat bijvoorbeeld
nagegaan kan worden welke poëticale standpunten de dichter inneemt, of welke
ethische denkbeelden men in zijn werk aantreft. In een tweede stadium kan dan
beoordeeld worden hoe Vondels inzichten zich verhouden tot vroegmoderne of in
die tijd gelezen literair-theoretische en/of moraalfilosofische geschriften. Overigens
zij in deze samenhang opgemerkt, dat niemand zal ontkennen dat het historiserende
paradigma bepaalde methodische problemen opwerpt, die inzonderheid verweven
zijn met de vraag, hoe men zich er van kan verzekeren de auteursbedoelingen
inderdaad gereconstrueerd te hebben. Van deze kwestie wil ik hier echter
abstraheren, omdat niet zozeer een apologie van het intentioneel, traditioneel
retorische onderzoek beoogd wordt, als wel een kritische evaluatie van het
methodische model van Korsten.
Het lijdt geen twijfel dat men, wanneer het primaat op de zojuist beschreven wijze
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bij de auteur gelegd wordt, slechts een beperkt aantal, in beginsel historisch
gefundeerde interpretaties boven tafel krijgt. Men moet immers wel aannemen dat
niet alle zeventiende-eeuwse recipiënten van Vondel een visie op zijn werk
geformuleerd zullen hebben, die naadloos aansluit bij de ideeën van de dichter.
Maar wil men als eenentwintigste-eeuwse literatuurwetenschapper tot interpretaties
komen die in het zeventiende-eeuwse denken verankerd zijn, dan kan men eigenlijk
weinig anders dan de auteursintenties centraal stellen. Een ‘modern retorische
benadering’ is in dit verband bij voorbaat gedoemd te mislukken, omwille van het
eenvoudige feit, dat over het publiek van Vondel zo goed als niets bekend is. Over
receptiedocumenten beschikken we - afgezien van een enkele incidentele
publieksreactie - niet, het is onbekend wat voor toeschouwers een treurspel als
Jeptha trok, en we weten evenmin welke interpretatiestrategieën deze toeschouwers
hanteerden. Hoe zouden we dus op een historisch verantwoorde wijze iets kunnen
zeggen over interpretaties die niet op de auteur teruggevoerd kunnen worden, maar
die hun oorsprong zouden moeten hebben bij een toeschouwerspubliek, waar wij
op geen enkele manier vat op kunnen krijgen?
Keren we terug naar het artikel van Korsten. Ook hij is zich van dit kernprobleem
bewust - misschien wel dankzij de ‘nerveuze reacties’ (Korsten 1999: 321) van
historisch-letterkundigen die hij met zijn ideeën confronteerde - en stelt: ‘Relevante
historische studie zou moeten kunnen voorstellen welk gedeelte van het publiek
welke argumenten valide vond en waarom; of wat het effect kan zijn geweest van
welk verhaal, op welk niveau in de tekst, op welk moment. Dat vereist een bredere
tekstuele analyse, en een serieuzere aandacht voor het publiek’ (Korsten 1999:
324). Dit zijn mooie woorden. Inderdaad zou een ‘modern retorische benadering’
van zeventiende-eeuwse toneelliteratuur alleen maar aan legitimiteit winnen, wanneer
we ons een concrete voorstelling zouden kunnen maken van mentaliteit en
leeshouding van de eigentijdse recipiënten van historische auteurs. Maar hoe wil
Korsten bij ontstentenis van schriftelijke bronnen onderzoek doen naar een
publiekspopulatie, waarvan we weinig meer weten dan dat deze drie-, vierhonderd
jaar geleden bestaan moet hebben? Naar een antwoord op deze vraag ben ik zeer
geïnteresseerd! Bewijskracht gaat voor mij in ieder geval onvoldoende uit van
Korstens verwijzing naar de discussie over de bekering van Maria Tesselschade
Roemer Visscher tot het katholicisme. Zeker, van verschillende kanten wordt over
de beweegredenen van Maria Tesselschade gereflecteerd - maar heeft dit ook maar
iets te zeggen over de vraag hoe men in de zeventiende eeuw een tragedie verstond?
Dit alles brengt mij tot een voorlopige conclusie. Die moet luiden dat de interpretatie
van Korsten voor mij iedere historische basis mist. Of men nu geloof kan hechten
aan zijn visies - ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet eens kan uitmaken - op grond
van het feit dat het er alle schijn van heeft dat zijn uitleg in tegenspraak is met de
auteursintenties van Vondel én gezien het gegeven dat Korsten zich uiteindelijk
moet beroepen op een toeschouwerspubliek dat we onmogelijk kunnen kennen,
weet ik niet goed wat ik aan moet met zijn onderzoeksresultaten in het historiserende
paradigma waartoe mijn eigen wetenschappelijke werk gerekend kan worden. In
deze samenhang wil ik een laatste punt aan de orde stellen. Korsten verwijst naar
één enkele zeventiende-eeuwse toneelstudie waarin met de onderzoeksmethodieken
van semiotiek en gendertheorie een drama van Vondel wordt geanalyseerd: Norse
negers. Oudere letterkunde in 1996 van Lia van Gemert. Zij nu laat op mijns inziens
overtui-
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gende wijze zien, dat moderne interpretatiestrategieën historisch valide analyses
in kunnen geven, dat ‘de toepassing van gender en semiotiek [...] niet tot een conflict
met het historische object [hoeft] te leiden’ (Van Gemert 1996: 6).

8. Contextualisering
In navolging van een groot aantal onderzoekers houdt Van Gemert zich bezig met
de schuldvraag in Adam in ballingschap (1664): wie draagt er meer schuld aan de
zondeval, Adam of Eva? Vondels tekst geeft op deze vraag geen expliciet antwoord.
Dankzij een subtiele semiotische analyse van de in het drama toegepaste
beeldspraak komt Van Gemert tot de conclusie, dat de eerste en daarmee zwaarste
schuld bij Adam ligt. Hij namelijk schiet tekort als leidsman van Eva en verzaakt zijn
plichten als haar heer en gebieder. Er zijn als gezegd duidelijke methodische
overeenkomsten tussen het werk van Korsten en dat van Van Gemert. Maar er zijn
ook twee zwaarwegende verschillen: in de eerste plaats spreekt de laatstgenoemde
zich niet uit voor een standpunt dat indruist tegen de geëxpliciteerde intenties van
Vondel; in de tweede plaats past Van Gemert haar interpretatie nadrukkelijk in de
historische context van de zeventiende eeuw in. De invalshoek van haar betoog
vormt een beschouwing over de man-vrouw verhoudingen in Cats' Houwelick (1625).
Deze in de zeventiende eeuw ongemeen invloedrijke bron vormt zodoende het
referentiekader van haar semiotische analyse van de interactie tussen de beide
protagonisten van Vondels paradijsdrama. In dat perspectief ook toont Van Gemert
aan, dat een schuldtoekenning aan Adam geheel in overeenstemming mag heten
met de zeventiende-eeuwse huwelijksmoraal.
Contextualisering is met andere woorden essentieel voor iemand die zich
bezighoudt met oudere teksten - dat althans is mijn standpunt als
historisch-letterkundige. Wil men de literatuurwetenschap namelijk als een in eerste
instantie historische discipline opvatten, dan heeft een interpretatie eerst geldigheid
wanneer zij ook op een historisch fundament berust. Hier ligt dan ook mijn eigenlijke
probleem met het artikel van Korsten. Het zijn niet zozeer de ‘moderne analytische
begrippen en methodieken’ waarop hij zich beroept. Die kunnen - de analyse van
Adam in ballingschap door Van Gemert laat dat zien - ook in een historiserend
paradigma tot valide onderzoeksresultaten leiden. Voor mij is de kern, dat de analyse
van Korsten onvoldoende in een zeventiende-eeuwse context is ingebed, óók omdat
men niet zoals bij Van Gemert met stemmen uit het verleden geconfronteerd wordt,
die accorderen met de strekking van zijn betoog.
Waren er eigenlijk mogelijkheden geweest dergelijke stemmen te traceren? Dit
is uiteraard een in hoge mate hypothetische vraag, maar het is misschien
verhelderend er kort bij stil te staan. Historische evidentie vindt Korsten volgens mij
niet door op zoek te gaan naar het onbekende publiek van Vondel, maar hij had
bijvoorbeeld kunnen nagaan of andere historische bronnen ondersteuning bieden
voor zijn visie op Jeptha als iemand, die er in eerste instantie op uit geweest zou
zijn het probleem van zijn afkomst uit de wereld te helpen. In dit verband valt te
denken aan de theologische geschriften die Vondel zelf in zijn ‘Berecht’ noemt, meer
in het bijzonder aan Iudices et Ruth explanati (1609) van de hand van Nicolaus
Serarius en de Annales
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Ecclesiastici Veteris Testamenti (1620) door Jacobus Salanius. Gesteld nu dat
Korsten bij bijvoorbeeld deze auteurs - wat ik op grond van de beschouwingen van
Smit (dl. II, p. 273-290) overigens minder waarschijnlijk acht - argumenten ten faveure
van zijn interpretatie gevonden zou hebben, dan had hij een zekere context, een
bepaalde inbedding voor zijn uitleg kunnen creëren, al speelt ook in dat geval nog
steeds de essentiële kwestie, dat Vondels eigen ideeën zich ogenschijnlijk in een
zo andere richting bewegen.
Het is tegen deze achtergrond illustratief, dat Korsten over zijn Jeptha-interpretatie
een kader legt dat in oorsprong weliswaar historisch mag heten, maar dat in zijn
nadere uitwerking juist weer sterk door hedendaagse theorievorming bepaald wordt.
Vertrekpunt vormt hier het begrip enargeia of evidentia, dat als zodanig uit de
klassieke retorica stamt. Deze term doelt op de ‘aanwezigstelling’ van een bepaalde
gebeurtenis of handeling in een tekst, en wel op een zodanige wijze, dat de lezer
de indruk krijgt in eigen persoon bij de beschreven feiten aanwezig te zijn, zogezegd
ooggetuige is. In een analyse van Jeremias de Deckers Goede Vrydag (1651) heb
ik laten zien dat het enargeia/evidentia-concept in de zeventiende eeuw in de eerste
plaats als een stilistisch procédé werd opgevat, met name ook in samenhang met
het emotioneren (‘movere’) van een publiek.
Korsten evenwel kiest voor een veel bredere uitleg, omdat ‘de moderne retorica
[...] de tekst [ziet] als een groter plastisch potentieel in die zin dat ze op tal van
vlakken aanwezig kan stellen wat er niet is’ (Korsten 1999: 330). De tekst heeft dus
veel méér te bieden dan wat men in eerste instantie bij lezing meent waar te nemen,
zo bijvoorbeeld ook het bijzondere gegeven - naar de overtuiging tenminste van
Korsten - dat Ifis zich bedreigd voelt door de ondergeschikte rol die een toekomstig
huwelijk haar zal opleggen. Wat men in onze tijd ook van deze opgerekte
enargeia-opvatting mag vinden, het is een uitleg die men tijdens de zeventiende
eeuw in deze vorm niet snel zal aantreffen. Iets vergelijkbaars laat zich vaststellen
met betrekking tot een tweede kader dat Korsten in zijn artikel aanbrengt: het
Jeptha-verhaal naar de weergave in bijbel. Ook hier zijn het moderne uitleggingen
- bijvoorbeeld van de hand van Mieke Bal - die de blikrichting bepalen en wordt er
niet gerefereerd aan interpretaties, die in de zeventiende eeuw gefundeerd zijn,
interpretaties ook die Vondel gekend zou kunnen hebben.

9. Conclusie
Ter afsluiting van deze reactie wil ik de laatste, programmatische woorden van
Korsten opvoeren: ‘klassieke en moderne retorica [zijn] niet competitief, maar vullen
[...] elkaar aan’ (Korsten 1999: 331). Het gaat hier om een kerngedachte, waarop
Korsten ook in de openingszinnen van zijn bijdrage zinspeelt: ‘In de natuurkunde
heeft de moderne relativiteitstheorie van Einstein de klassieke mechanica van
Newton niet geïnvalideerd. De eerste dekt een breder of groter gebied, maar
daarbinnen heeft de Newtoniaanse mechanica een eigen bereik. Bestond zo'n
incorporatie van twee verschillende theorieën maar in de literatuurwetenschap
tussen de klassiek georiënteerde en de moderne vorm van retorica’ (Korsten 1999:
315). Na bovenstaand betoog zal duidelijk zijn waarom ik de mening ben toegedaan,
dat een ‘modern retorische benadering’ de op klassiek-retorische uitgangspunten
gebaseer-
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de theorie van betekenistoekenning niet zo maar kan incorporeren. Met zijn gerichte
aandacht voor mogelijke betekenissen bij een mogelijk publiek vermag de ‘moderne
vorm van retorica’ geen enkele garantie te bieden voor historische legitimiteit, iets
wat in de zogenaamde traditionele literatuurbeschouwing - zeg: het historiserende
paradigma - als het allereerste criterium geldt, waaraan onderzoek naar oudere
teksten dient te voldoen.
Tegen deze achtergrond leg ik als literatuurwetenschapper het primaat dan ook
bij de auteur en streef ik ernaar diens standpunten zo goed en zo kwaad als dat
gaat te vertolken. Het is onterecht deze doelstelling als ‘mager’ te kwalificeren, zoals
Korsten dat lijkt te doen met de wat provocerende titel, die hij zijn paragraaf over
de intentioneel, traditioneel-retorische literatuurbeschouwing meegeeft: ‘Smalle
retorica: smalle winst?’ Een interpretatie die op basis van de auteursintenties een
literaire tekst in een historisch perspectief probeert te duiden, zoekt onder alle
omstandigheden de breedte, gewoonlijk doordat een context wordt gezocht die
teruggaat op de - vanuit het oogpunt van de auteur - contemporaine poëtica of
retorica, de theologie of moraalfilosofie. Misschien duidt men het mij niet euvel
wanneer ik eindig met een formulering, die vergelijkbaar chargerend werkt als de
aangehaalde paragraaftitel van Korsten. Betreft het oudere teksten, dan prefereer
ik een literatuurwetenschap die streeft naar historische objectiviteit verre boven een
literatuurwetenschap die juist subjectiviteit propageert en iedere tekstanalyse maakt
tot - om met de beroemde woorden van Willem Kloos te spreken - ‘de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’.

Adres van de auteur: Freie Universität Berlin, FB Philosophie und
Geisteswissenschaften,
Institut für Deutsche und Niederländische Philologie,
Habelschwerdter Allee 45, D-14195, Berlin.

Verantwoording
Deze bijdrage is een reactie op een artikel van F.-W. Korsten: ‘Waartoe hij zijn
dochter slachtte. Enargeia in een modern retorische benadering van Vondels Jeptha.’
In: TNTL 115 (1999), p. 315-333. De citaten uit Vondels Jeptha zijn ontleend aan:
J.v.d. Vondel: Jeptha of offerbelofte. Treurspel. Ed. N.C.H. Wijngaards. 2e dr.
Zutphen, [1976] (Klassiek Letterkundig Pantheon 115). Koning David herstelt en
Faëton worden aangehaald naar de zogenaamde WB-editie: J.v.d. Vondel: De
werken. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave. Bewerkt door J.F.M. Sterck e.a.
10 dln. Amsterdam, 1927-1940. De beide drama's vindt men respectievelijk in dl.
IX, p. 23-101 en in dl. X, p. 31-93. Naar de volgende secundaire bronnen wordt in
de tekst verwezen: W.A.P. Smit: Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels
drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. 3 dln.
Zwolle, 1956-1962; J.W.H. Konst: ‘De retorica van het “movere” in Jeremias de
Deckers Goede Vrydag ofte het Lijden onses Heeren Jesu Christi.’ In: Ntg 83 (1990),
p. 298-312; J.W.H. Konst: Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze
weeklachten. De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
Zwolle, 1993; L. van Gemert: Norse negers. Oudere letterkunde in 1996. Inaugurele
rede KUN. Nijmegen, 1996; J.W.H. Konst: ‘“Het goet of quaet te kiezen”: de rol van
de vrije wil in Vondels Lucifer, Adam in ballingschap en Noah.’ In: Nederlandse
letterkunde 2 (1997), p. 319-337; J.W.H. Konst: ‘“Geen kinderhaet verruckt u tot
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onderzoek van de laatste twintig jaar.’ In: TNTL 115 (1999), p. 201-217.
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Frans-Willem Korsten
Een reactie op ‘De motivatie van het offer van Ifis’ van Jan Konst
Abstract - In this response, F.-W. Korsten argues that J. Konst has unjustly accused
a modern rhetorical approach to historical texts of being a-historical. A modern
rhetorical approach to literature differs from a classically oriented approach in the
sense that it has a wider range and even encompasses the latter. In relation to the
possibility of reading the text in the light of different positions, it is then argued that
Vondel named Jeptha's daughter ‘Ifis’ after a story by Ovid, in order to indicate that
the father kills the daughter willingly and knowingly.
Jan Konst geeft een uitvoerige reactie op mijn Jeptha-interpretatie in een artikel dat
tevens een principiële stellingname inhoudt. Konst stelt dat mijn modern-retorische
benadering ‘fundamenteel niet-historisch’ is en ‘in geen enkel geval verenigbaar’ is
met de historische benadering. Beide kwalificaties zijn in mijn ogen onjuist. Terwijl
Konst vermeldt dat hij moet waken voor een al te defensieve houding, lijkt zijn
prudentie te verschuiven naar een neiging tot het extreme. Hoe kan ik ‘fundamenteel’
niet-historisch zijn terwijl ik aandacht besteed aan Vondels opdracht en voorwoord
en geïnteresseerd ben in daadwerkelijke retorische effecten - bij een historisch
gedifferentieerd publiek? Ik heb ook wel degelijk vanuit het zeventiende-eeuwse
perspectief geredeneerd toen ik de tekst plaatste tegen de achtergrond van de
bijbelse poëticale opvattingen uit die tijd. Hetzelfde heb ik gedaan toen ik inging op
concrete retorische effecten. Het kan zijn dat Konst het niet eens is met mijn
historische hypothese, maar zijn stelling dat mijn benadering ‘fundamenteel
niet-historisch’ is, mist grond. Wat klopt er wel? Dat mijn benadering ‘niet
overeenstemt’ met de in renaissance studies gangbare historisch-retorische
benadering. ‘Overeenstemmen’ is inderdaad niet het juiste woord. Ik ving mijn artikel
aan met een vergelijking. Ik vergeleek de relatie tussen de klassiek georiënteerde
retorische benadering en de moderne met de relatie tussen Newtons mechanica
en Einsteins relativiteitstheorie. Mijn punt was: Newton en Einstein zijn niet
‘verenigbaar’. Ik zeg dus ook nergens dat de twee retorische benaderingen
verenigbaar zijn of overeenstemmen. De vergelijking moest illustreren: het een
omvat het ander. De modern retorische benadering omvat de klassieke
georiënteerde; en de redenen volgen hieronder.
Retoriek betreft de studie van de constructie van teksten in relatie tot hun effect
op een publiek. Er is zowel theorievorming over als concreet empirisch onderzoek
naar het feit dat de intentie van de maker en de constructie van de tekst niet
overeenstemmen met het effect dat een tekst heeft op een publiek. De klassieke
retorica kan over deze ‘mismatch’ niets zeggen, simpelweg omdat ze zich alleen
bezighoudt met intentie, constructie en beoogd effect. Het bereik van de klassieke
retorica is dus principieel

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

169
smaller dan de moderne retoriek, omdat men bij de laatste uitgaat van constructie
én effect op het publiek. (En de gangbare praktijk in de renaissancestudies maakt
het bereik van het begrip retoriek vervolgens nog eens extra smal wanneer retoriek
wordt gereduceerd tot enkel de constructie van de tekst.) Het bereik van de klassieke
georiënteerde retorica is daarnaast methodisch smaller. Er is sinds de zeventiende
eeuw, en zeker in de twintigste eeuw een heel arsenaal aan begrippen bijgekomen
waarmee we teksten kunnen analyseren om zodoende meer te kunnen zeggen over
hun mogelijk effect. Dat hele arsenaal laat de klassiek georiënteerde retorica buiten
beeld. Tot slot is het bereik van de klassiek georiënteerde retorica pragmatisch
smaller. Er is binnen de klassieke theorievorming geen werkelijke aandacht voor
de verschillen in het publiek. Eén belangrijke omissie is het uitsluiten van vrouwen
als relevante doelgroep. Daarom gaf ik in mijn artikel ook een concreet voorbeeld
waarin een vrouw - Maria Tesselschade Roemers - twistte met twee mannen Constantijn Huygens en Caspar Barlaeus - over de betekenis van Roemers'
handelen. Moeten we ervan uitgaan dat dergelijke twisten ophielden wanneer men
naast elkaar in de zaal zat te kijken naar een toneelstuk? En er zijn andere relevante
verschillen waar een retorische benadering op in zou moeten kunnen gaan: sociale
laag, religieuze opvatting, etniciteit, leeftijd, maatschappelijke functie; en zo verder.
Samenvattend: de modern-retorische benadering is breder en omvat de klassiek
georiënteerde benadering op een principiële, een methodische en een pragmatische
grond.
Maar is het bereik van de modern-retorische benadering dan niet smaller omdat
ze a-historisch is? Nee. Ze kan dat zijn, afhankelijk van de keuze van de interpreet.
Er zijn twee hoofdmogelijkheden. (A.) Ik kan Vondels teksten analyseren,
geïnteresseerd in de werking van die tekst nu, in het heden, op mij, of op een modern
publiek. Ik ben ook dan overigens niet a-historisch. Ik ben juist heel concreet
historisch, alleen beschouw ik de tekst niet als primair ‘betekend’ door de periode
waarin de tekst is ontstaan. (B.) Ik kan moderne analytische begrippen gebruiken
in de analyse van een historische tekst om te bezien of het betekenispotentieel van
de tekst daarmee wordt vergroot en vervolgens een hypothese ontwikkelen over
de mate waarin dat betekenispotentieel ook in de historische omstandigheden retorisch - kan hebben gewerkt. In het geval van mijn Jeptha-interpretatie ging het
om mogelijkheid (B.). Ik geloof dat Konst deze benadering opvat, naar Kloos, als
een ‘allerindividueelste expressie van een allerindividueelste emotie’. Opnieuw
speelt zijn extremiteit hem hier parten. Konst constateert toch ook dat ik elementen
in de tekst heb getraceerd die voorheen onderbelicht zijn gebleven; en die hij nu
onderschrijft. Ik ben dus niet bezig geweest met zelfexpressie, en mijn emoties doen
er pas toe indien ze bevindingen ondersteunen die wetenschappelijk kunnen worden
gedeeld.
Voornaamste kritiekpunt van Konsts reactie is dat ik - in zijn termen - ‘onderhuidse’
semantische velden opspoor en die inzet voor mijn interpretatie. Dat is wat mijn
benadering volgens Konst a-historisch maakt, want Vondel zou mij in dezen niet
kunnen ‘onderschrijven’. Nu, Konst zegt hier dat een studie alleen historisch is
wanneer die teruggaat op expliciete opmerkingen van historische actoren. Dat is
wetenschappelijk gezien achterhaald. En als het niet achterhaald is, leidt het onze
wetenschap op een doodlopende weg. Indien we dit uitgangspunt accepteren,
moeten we meer dan 90% van alle geschiedkundige studies onbruikbaar verklaren.
Geschiedschrijving is nu juist dat we vanuit het heden analyseren, interpreteren,
uit-
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spraken doen over datgene wat historische actoren zelf zeiden en deden, maar
vooral ook wat ze niet konden zien, niet durfden zien; of wat ze deden terwijl ze het
niet eens in de gaten hadden. Heel simpel: ik heb Vondels expliciete instemming
niet nodig om een relevante, inzichtelijke, historisch betekenisvolle retorische
interpretatie voor te leggen. Wanneer ik dus ergens zeg dat Vondel het zo zou
hebben kunnen bedoeld, is dat een ironische en provocerende opmerking. Die
opmerking neem ik terug.
Ga ik dan zomaar voorbij aan Vondel? Helemaal niet. Konst zegt dat ik ‘uit beeld
draai’ wat Vondel over zijn held zegt. Maar ik geef Vondels opmerkingen expliciet
weer in mijn artikel! Alleen constateer ik een primaire spanning. De hoofdfiguur in
Vondels inleiding (Jeptha) is een andere dan die in zijn opdracht (Ifis). Die
discrepantie is begrijpelijk, beargumenteerde ik, wanneer we het probleem van
afstamming - door het verschil vader/dochter geïntroduceerd - centraal stellen. Dat
Vondel Jeptha afschildert als een aristotelische held klopt. Alleen, ik vind het zo
moeilijk voorstelbaar dat Vondel daarmee het laatste woord krijgt van Konst. Elk
kunstwerk van enige importantie heeft een veelzijdige betekenis. Van de held of
heldin in iedere moderne film zegt de regisseur of regisseuse wat hij of zij ermee
heeft bedoeld. Daarmee is de werking van zo'n personage op het publiek, of de
statuur van dat personage, toch niet bepaald? Dat gegeven is van alle tijden. Konst
voert nog een ander punt aan: het klopt dat ik Jeptha geïsoleerd beschouw en niet
in samenhang met Vondels andere toneelstukken. Maar een brede modern-retorische
studie van Vondels werk bestaat nog niet; al hoopt ondergetekende binnenkort zo'n
analyse van Vondels Gebroeders ter vergelijking voor te leggen.
Konst merkt op: iedereen ‘kan eenvoudig vaststellen’ dat het in Koning David
herstelt en in Faëton niet gaat om de afstamming. Ik deel die vaststelling niet. In
mijn Gebroeders-analyse zal ik aangeven waarom het in die stukken wél over
afstamming gaat; of beter: daar ook over gaat. De crux van de zaak lijkt me Konsts
stelling dat Vondel slechts vanuit één allesdirigerend thema werkte: ouderliefde.
Een dergelijke reductie van Koning David herstelt en Faëton tot één thema negeert
mijns inziens tal van relevante elementen in die drama's. Phaëton, bijvoorbeeld, is
zo'n interessante held omdat hij via de middeleeuwse overlevering is gekoppeld
aan Lucifer. En met die figuur staat rechtmatigheid en afstamming écht centraal. In
Koning David herstelt is zowat het belangrijkste personage Absalom. Hier vind ik
het simpelweg onhoudbaar wanneer Konst stelt dat afstamming er niet toe doet.
Weliswaar is ouderliefde voor David belangrijk, maar David heeft meerdere vrouwen,
en zijn zonen hebben dus een verschillende afstamming. Zo is Absalom Davids
derde zoon die zijn halfbroer Amnon - Davids eerstgeborene bij een andere vrouw
- doodt. Thema is dus niet zozeer de afstamming van de vader, zoals bij Jeptha,
maar in het algemeen de rechtmatigheid van afstamming, of de spanning die
voortvloeit uit afstamming.
Ik zeg nergens dat mijn interpretatie er precies een is die het zeventiende-eeuwse
publiek zal hebben gehad. Maar Konsts verwijt dat ik ‘afzie’ van een receptiecontext
vind ik merkwaardig. Geïntendeerde effecten zeggen niets over concrete effecten,
en ik snijd dus heel concreet aan dat het publiek heeft bestaan uit mannen en
vrouwen. Ik suggereer dat het vrouwelijk deel van het publiek helemaal niet Jeptha
zal hoeven hebben zien als de hoofdfiguur, laat staan de held van het stuk. Dat deel
van het publiek wordt daarbij geholpen door Vondel, die in zijn opdracht ook Ifis ten
voorbeeld houdt. Ik contextualiseer dat vervolgens - historisch - door aan te geven
in wel-
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ke benarde positie vrouwen soms konden verkeren wanneer ze hun eigen leven
wilden leiden. Ik leg daarbij verbanden die niet direct geëxpliciteerd hoeven te zijn
door tijdgenoten van Vondel, of door Vondel zelf. Maar dat maakt mijn benadering
toch niet a-historisch? Bovendien: in bovengenoemde drama's kan men meer
bewijzen vinden van die lastige positie van vrouwen. Men denke slechts aan de rol
van Batsheba en Michol in de verhalen rondom David.
Mijn punt moge duidelijk zijn. Ik betwijfel, op zijn zachtst gezegd, of de expliciete
begeleidingsbrieven van een auteur het enig retorisch houvast zijn om onze
interpretatie ‘retorisch’ én ‘historisch’ te noemen. In dit verband wil ik nogmaals, in
andere zin dan in mijn artikel, ingaan op de naamgeving in Jeptha. Traditioneel
wordt Vondels keuze voor de naam Ifis herleid tot Iphigeneia, de heldin van Euripides'
toneelstuk, dat een vergelijkbare problematiek heeft. Maar Vondel noemt de moeder
Filopaie, en niet Klytaimnestra - of een afgeleide naam van Klytaimnestra. Dat maakt
de keuze voor Ifis weer een beetje vreemd. Nu, hier moeten Konst en ik het toch
absoluut eens zijn: Vondel kende zijn klassieken. In die ‘klassieken’ bestaat Ifis, in
concreto, als personage. Ze komt voor in Ovidius' Metamorphosen (boek IX, v. 666
en volgende). Aangezien Vondel deze tekst aantoonbaar kende, kan ik me niet
voorstellen dat hier geen ‘onderhuidse’ connotaties meespelen. Konst stelt dat
Vondel onmogelijk kan hebben bedoeld dat Jeptha zijn dochter ombrengt als dochter.
Het is volgens Konst klip en klaar is dat Jeptha Ifis positief beschouwt als de drager
van zijn lijn. Welnu, de naam van Ifis - de naam die haar door Vondel is gegeven!
- komt uit Ovidius' verhaal dat begint met een vader die zijn zwangere vrouw vertelt
dat ze maar beter in verwachting kan zijn van een zoon. Want indien ze in
verwachting zal blijken van een meisje zal hij dat meisje moeten ombrengen, omdat
meisjes te duur zijn en te zwak. Het is misschien te ingenieus naar Konsts zin, maar
a-historisch is mijn analyse hier opnieuw niet. Ik verbreed een mogelijk retorisch
effect historisch door een intertekstueel veld in ogenschouw te nemen. Vondel heeft
nergens expliciet gezegd dat hij Ifis Ifis heeft genoemd naar Ovidius. Maar wanneer
beide teksten spelen met het gegeven dat een vader zijn dochter willens en wetens
om wil brengen; tja.

Adres van de auteur: Arthur van Schendelstraat 767, NL-3511 MZ, Utrecht.
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Interdisciplinair
Archeologie van een houding: Nederlandse identiteit in de Friesche
volksalmanak 1836-1899 / Elizabeth Joanna Brouwer. - [S.l.: 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
Op 10 september 1998 promoveerde Elisabeth Brouwer aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Brouwer is werkzaam als universitair docent Friese letterkunde aan het
eveneens in Groningen gevestigde Fries Instituut. Haar dissertatie gaf zij de titel
Archeologie van een houding. Nederlandse identiteit in de Friesche Volksalmanak
1836-1899. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een Nederlandstalig proefschrift
en ook de onderzochte almanakteksten zijn merendeels in het Nederlands
geschreven. De titel van deze studie verraadt door de impliciete verwijzing naar het
werk van Foucault al iets van de theoretische context waarin het onderzoek van
Brouwer geplaatst moet worden. Zelf spreekt de auteur van een cultuursemiotische
benadering, waarmee zij doelt op een aanpak die zich concentreert op
‘representaties’ van het verleden. Zij distantieert zich van wat zij de modernistische,
conventionele geschiedsopvatting noemt en opteert voor een postmodernistische
variant waarin de onderzoeker zich rekenschap geeft van de relatie tussen het
heden en het verleden. Een en ander leidt tot een provocerende stelling als: ‘Voor
een semioticus bestaat het verleden [...] niet uit feiten, maar uit mogelijkheden’ (p.
31).
De theoretische bespiegelingen in deze studie staan niet zozeer in dienst van
Brouwers almanak-onderzoek, maar vormen naar haar eigen zeggen een doel op
zich. Dit verklaart wellicht waarom de lezer pas op p. 138 met de Friesche
Volksalmanak zelf kennismaakt. In het voorafgaande wordt een kader geconstrueerd
waarin de analyse van de almanakbijdragen een plaats zal krijgen. Brouwer verstaat
zich met vele kopstukken uit allerlei wetenschappelijke disciplines: de lezer wordt
geconfronteerd met haar ‘lezingen’ van Freud en Lacan, van Ankersmit en Lorentz
om slechts een paar namen uit binnen- en buitenland te noemen. Enige
vertrouwdheid met het postmoderne begrippenapparaat is geboden, ook al omdat
Brouwers veel bekend veronderstelt. Het heeft me overigens bevreemd, dat de
auteur in een studie waarin de taal zo'n grote rol speelt - Brouwer schrijft zelf: ‘Ik
wilde aandacht voor de woorden van de negentiende eeuw zelf’ (p. 30) - geen
aandacht besteedt aan de ontwikkelingen in de begripsgeschiedenis. Brouwer zou
de meeste begripshistorici ongetwijfeld in het meer conventionele kamp
onderbrengen, maar dit is toch geen afdoende reden om een auteur als Van Sas
bijna (ik heb hem curieus genoeg alleen in de lijst met ‘aangehaalde’ werken terug
kunnen vinden) geheel buiten beschouwing te laten. Ondanks alle verwijzingen naar
grote namen dreigt Brouwers studie nu in een vacuüm terecht te komen. Over de
stand van het Nederlandse nationalisme-onderzoek komt men hier in ieder geval
weinig te weten, hetgeen gezien de ondertitel van deze studie toch merkwaardig
genoemd mag worden. Voorafgaand aan de hoofdstukken over de Friesche
Volksalmanak besteedt Brouwer wel aandacht aan figuren als Van der Capellen en
Bilderdijk die mogelijk voor de Friese historiografen een voorbeeldfunctie hebben
vervuld, maar zij baseert zich daarbij vooral op het toch wat gedateerde werk van
Jan en Annie Romein. De relevantie van het uitermate gekleurde Bilderdijkbeeld
van de Romeins voor het onderhavige onderzoek is mij een raadsel.
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In de eigenlijke analyse van de stukken uit de Friesche Volksalmanak is het
Brouwer in de eerste plaats te doen om de historiografische bijdragen. Zij
onderscheidt drie periodes: in de periode 1836-1853 blijken de auteurs gefascineerd
door het concept van de ‘vrijheid’, in het tijdvak 1853-1866 draaien veel stukken om
‘het gewone, het stille, het eenvoudige’ en in de laatste tijdsspanne 1884-1900 (de
almanak is in de tussenliggende periode niet verschenen) is het vooral de ‘zuiverheid’
die de gemoederen bezighoudt. De aandacht voor het historiografische betekent
overigens niet dat Brouwer de literaire teksten links heeft laten liggen. Wel is het
zo, dat zij ook gedichten en verhalen als vormen van geschiedschrijving benadert,
een op zich consequente handelwijze van een onderzoeker die principiële
vraagtekens zet bij de wetenschappelijke pretenties van moderne historici.
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Wat heeft Archeologie van een houding de geïnteresseerde in de Nederlandse
literatuur van de negentiende eeuw te bieden? De literatuurhistoricus kan in dit boek
bijvoorbeeld lezen over de uit het jaar 1843 daterende romance Edwer van Walta
van de Friese auteur Wopke Eekhoff. Weinig zal hij te weten komen over de plaats
van Eekhoffs gedicht binnen de traditie van het genre van de romance. Dat de
historische epiek in de jaren rondom 1843 een in het Nederlandse taalgebied veel
beoefend én besproken genre was, speelt in Brouwers betoog geen rol. Wel ervaren
we dat Edwer van Walta in het postmoderne perspectief van Hayden White een
‘komedie’ blijkt te zijn. Ook als men het cultuursemiotische uitgangspunt onderschrijft,
kan men zich afvragen in hoeverre niet ook poëticale genreconventies deel uitmaken
‘van de ruimte waarin kennis tot stand komt’ (p. 36). Overigens: recent neerlandistisch
onderzoek schittert in de bibliografie van deze studie door afwezigheid, terwijl er de
afgelopen twee decennia toch het nodige is gepubliceerd over literaire almanakken.
Het eerder gememoreerde gebrek aan verwijzingen naar secundaire literatuur
over het nationalisme in het negentiende-eeuwse Nederland valt te betreuren, omdat
Brouwer in haar boek een aantal interessante stellingen poneert. Volgens haar heeft
de Friesche Volksalmanak eerder bijgedragen aan ‘natievernietiging’ dan aan
‘natievorming’: de Friese lezers werd paradoxaal genoeg vooral het ideaal van een
burgerlijk Nederlanderschap voorgehouden, al dient hier wel aan toegevoegd te
worden dat de meeste almanak-auteurs vooral gecharmeerd waren van een
vaderlands gevoel dat ruimte liet voor regionale sentimenten. In Brouwers analyse
speelt de professionalisering van de historiografie een grote rol. Parallel aan deze
ontwikkeling zou de literatuur zich steeds meer hebben verzelfstandigd. Als
tegenvoeters van de naar ‘objectiviteit’ strevende historici boden de literatoren in
hun teksten een uitlaatklep voor minder uitgebalanceerde Fries-nationalistische
gevoelens. Het is jammer dat dit soort van hypotheses in de studie van Brouwer
niet werkelijk getoetst worden, bijvoorbeeld door ze in een breder perspectief te
plaatsen dan dat van de Friesche Volksalmanak en de ‘cultuursemiotiek’.
Jan Oosterholt
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Boekbeoordelingen
Collecties op orde: Middelnederlandse handschriften uit kloosters en
semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker &
Theodorus Johannes Verbeij. - Leuven: Peeters, 1997. - 2 dl.: ill.; 24 cm
I: Studie. II: Repertorium. - Ook verschenen als: Miscellanea neerlandica;
15-16. - Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden.
ISBN 90-6831-975-2 (1), ISBN 90-6831-974-4 (2) Prijs: BEF 3600
Karl Stooker en Theo Verbeij zijn in 1997 samen gepromoveerd aan de Leidse
universiteit op een onderzoek naar de middeleeuwse boekcultuur in kloosters en
verwante instellingen, de eerste dubbelpromotie in de Medioneerlandistiek. Ze
formuleren als algemeen uitgangspunt dat ongeveer driekwart van de circa 15.000
overgeleverde Middelnederlandse handschriften - ruim 11.000 manuscripten ‘kloosterhandschriften’ zijn, dat wil zeggen handschriften afkomstig uit of gebruikt
in kloosters of (semi-)religieuze instellingen (p. 129, 264). Een selectie van deze
religieuze handschriften hebben zij uitgegeven als repertorium in het tweede deel
van hun studie. De resultaten van bestudering van de gerepertorieerde handschriften
worden gepresenteerd in het eerste deel, waarvan eerst een samenvatting volgt.
Stooker en Verbeij bespreken in het eerste hoofdstuk hun selectiecriteria. Enkel
op grond van secundaire literatuur hebben zij een corpus samengesteld van
handschriften (dus geen drukken) van vóór 1600 met Middelnederlandse teksten
(geen Latijn) waarvan op grond van bezittersmerken vastgesteld kan worden dat
deze eigendom zijn geweest van, of zijn geschreven in, kloosters of (semi-)religieuze
instellingen in de Nederlanden met uitzondering van juridische of ambtelijke teksten.
Aan deze criteria voldoen 1242 handschriften, dat is ongeveer 8% van alle
overgeleverde handschriften.
Met behulp van tabellen wordt de verspreiding van handschriften geschetst
(hoofdstuk twee). De verschillen tussen kloosters uit de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden, tussen vrouwen- en mannenkloosters en tussen de verschillende
religieuze orden worden in kaart gebracht. Zowel relatief als absoluut zijn de meeste
handschriften afkomstig uit regularissenkloosters. Bij de verspreiding van teksten
tekent zich een regionaal patroon af, waarbij mannenkloosters een belangrijke rol
spelen. In het oog springen de activiteiten van drie regulierenkloosters nabij Brussel,
namelijk Groenendaal, Rooklooster en Bethlehem.
Twee aspecten, gebruik en collectievorming, worden in hoofdstuk drie besproken.
Op grond van gebruiksaanwijzingen kan onderscheid worden gemaakt tussen
handschriften voor gemeenschappelijk en voor privé-gebruik. Onder collecties voor
gemeenschappelijk gebruik vallen de zogenaamde hoofdcollectie, de reftercollectie
en de collectie voor lekenbroeders, die vooral in regulierenkloosters aanzienlijk kon
zijn. De grootste aantallen handschriften voor privé-gebruik blijken afkomstig uit
begijnhoven. Bij bestudering hoe de collecties tot stand kwamen, blijkt dat de
productie van handschriften in de kloosters en semi-religieuze instellingen
grotendeels bestemd was voor eigen gebruik. Sommige vrouwenkloosters hadden
een eigen scriptorium, andere werden vermoedelijk voorzien van handschriften door
naburige mannenkloosters, waarbij de geestelijke verzorgers wellicht een rol hebben
gespeeld. Soms verwierven kloosters handschriften door schenking of legatering.
Hoofdstuk vier geeft een globaal overzicht van de teksten die in de handschriften
voorkomen. Stooker en Verbeij bespreken eerst de literaire canon (waartoe zij de
teksten rekenen die in meer dan tien handschriften voorkomen). De meest verbreide
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tekst is het getijdenboek van Geert Grote met honderden handschriften en daarop
volgt het werk van de dominicaan Suso. Onder de auteurs van eigen bodem nemen
Ruusbroec en zijn kring een prominente plaats in. De onderzoekers vermoeden dat
werk van eigen bodem een verhoogde belangstelling voor literatuur en daarmee
een verhoging van de productie veroorzaakt. Van moderne devoten, die veel gebruik
maakten van teksten, is weinig oorspronkelijk werk in de volkstaal over, wel veel
vertalingen van Latijns werk. Onder de vertalingen valt het grote oeuvre van de
zogenaamde Bijbelvertaler van 1360 op. Tot slot wordt een aantal bijzondere teksten
genoemd, waartoe berijmde teksten gerekend worden.
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Hoe representatief zijn de overgeleverde handschriften voor wat er oorspronkelijk
geweest is? Deze centrale vraag van hoofdstuk vijf wordt inventief beantwoord. Uit
een confrontatie van de handschriften met vier bewaarde boekenlijsten, waaronder
de lijst met Dietse boeken uit Rooklooster (1393), blijkt dat de overgeleverde
handschriften niet altijd een betrouwbare afspiegeling vormen van de oorspronkelijke
collectie. De specifieke geschiedenis van een gemeenschap bepaalt de overlevering.
De lijsten bevestigen ondertussen wel de eerder gesignaleerde globale
verspreidingspatronen en tonen aan dat er nauwelijks ordegebonden teksten zijn.
Afsluitend doen de auteurs suggesties voor onderzoek om het beeld te completeren.
In een slothoofdstuk worden de resultaten geresumeerd. Reconstructie van de
oorspronkelijke volkstalige bibliotheken blijft een illusie door gebrek aan
overgeleverde handschriften en door het ontbreken van bezittersmerken. Het
onderzoek, een kwantitatieve onderneming, laat wel in grote lijnen de relatieve
belangstelling per orde, geslacht en regio zien. De auteurs achten het door hen
geschetste totaalbeeld betrouwbaar. Ze gaan er namelijk vanuit dat uitschieters in
elke categorie in ongeveer gelijke mate voorkomen. Het eerste deel wordt
gecompleteerd met enkele registers. Uitgebreidere registers worden gegeven in het
tweede deel, het repertorium.
Wie bedenkt dat dit onderzoek naar tien procent van de Middelnederlandse
religieuze handschriften acht jaar heeft gekost, het dubbele van de eigenlijk
beschikbare tijd, beseft dat haalbaarheid een factor van belang is en dat iedere
onderzoeker op het terrein van de geestelijke letterkunde gedwongen is tot rigoureuze
inperkingen als hij niet wil verdrinken in zijn materiaal. De auteurs van Collecties op
orde zijn zich er terdege van bewust dat elke inperking van het materiaal ook de
geldigheid van hun conclusies beperkt. Ze formuleren steeds expliciet door welke
onzekerheden de reikwijdte van hun conclusies begrensd wordt. De percentages
in de tabellen met twee cijfers achter de komma wekken de indruk van een
nauwkeurigheid die terecht in de tekst gerelativeerd wordt. Sommige toevallige
omstandigheden drukken namelijk een zwaar stempel op het cijfermateriaal,
bijvoorbeeld de grote collectie die is bewaard uit het Sint-Agnesconvent te Maaseik,
bestaande uit meer dan zeventig handschriften. De inhoud van de collectie-Maaseik
lijkt overigens wel representatief voor wat er in een gemiddeld vrouwenklooster
aanwezig was.
In vier handschriften uit Maaseik komen de Honderd artikelen voor van de
dominicaan Suso. De behandeling van deze tekst, die als exemplarisch voor de
studie kan gelden, zal ik op verschillende punten bespreken. Maaseik had zijn eigen
versie van de tekst (p. 196). Slordig is de opmerking dat de Maaseik-versie ‘slechts
voorkomt in drie (moet zijn: vier) handschriften’ (p. 259). En onbegrijpelijk is de
constatering dat de Hundert Betrachtungen und Begehrungen van Henricus Suso
behoren tot de ‘niet teruggevonden nummers’ van de boekenlijst uit Maaseik (p.
78). Als de auteurs opmerken dat het ‘niet uitgesloten’ is dat de Honderd artikelen
door Geert Grote vertaald zijn, verwijzen ze zonder pagina-aanduiding naar een
artikel van Deschamps (p. 254). Maar Deschamps zegt dit nergens. De enige redactie
waarop de suggestie betrekking zou kunnen hebben, redactie vn (p. 197), dateert
vermoedelijk uit de eerste helft van de vijftiende eeuw terwijl Geert Grote al in 1384
overleed. Het misverstand is wellicht ontstaan door Deschamps' verwijzing naar
een boek van Willem Moll over vertaalwerk van Geert Grote (noot 6). Maar ook bij
Moll is er geen sprake van dat Grote de Honderd artikelen vertaald zou hebben.
Suggesties als deze, dat Geert Grote de vertaler van de tekst zou zijn, kunnen soms
een taai eigen leven gaan leiden.
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Door zekerheid over de herkomst uit een (semi-)religieuze gemeenschap als
criterium te stellen ontstaat een duidelijke afbakening van het corpus, maar daarmee
staat ook bij voorbaat vast dat duizenden handschriften met geestelijke teksten
buiten beeld blijven. Van de meer dan tweehonderd bekende handschriften van de
Honderd artikelen van Suso zijn er in het repertorium bijvoorbeeld slechts 39
opgenomen. Stooker en Verbeij verwijzen naar Deschamps voor ‘een volledig
overzicht van hss.’ (p. 196, noot 18), maar merken dan in de volgende noot op dat
‘dit nog (lang) niet alle hss. met deze tekst’ zijn. Ze hebben zelf in de BNM nog ca.
35 handschriften gevonden, waaronder een niet eerder opgemerkte vertaling. Welke
handschriften het zijn wordt helaas niet vermeld, noch in welk handschrift de nieuwe
vertaling staat. Uit hun kwantitatieve onderzoek blijkt ondertussen wel duidelijk dat
1
de Honderd artikelen behoren ‘tot de populairste gebeden’ (p. 277).
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Doordat de studie op secundaire literatuur en niet op autopsie gebaseerd is, is het
geschetste beeld uit heterogene waarnemingen samengesteld. Daar komt bij dat
de berekeningen minder zeker zijn dan ze lijken. Onder de handschriften met de
Honderd artikelen die niet in het repertorium zijn opgenomen, kunnen volgens de
onderzoekers bijvoorbeeld ‘nog vele kloosterexemplaren verborgen zitten, die echter
door het ontbreken van ex-librissen niet als zodanig herkend kunnen worden.’ De
herkomst van deze handschriften moet nader bekeken worden (p. 196-198). Voor
een verdere identificatie van kloosterexemplaren krijgt de lezer nauwelijks middelen
aangeboden. Het onderscheid tussen ‘het sobere kloosterboek’ en ‘het rijk versierde
en geïllumineerd boek voor leken’ biedt niet voldoende houvast (p. 277). De auteurs
achten bovendien het verschil in literaire belangstelling binnen en buiten het klooster
gering (p. 310), maar gebruiken wel termen als ‘een typische kloostertekst’ (p. 213)
of ‘de typische kloosterliteratuur’ (p. 222).
Bij het gebruik van de aanduiding ‘kloosterhandschrift’ worden twee strijdige
uitgangspunten gehanteerd. Als kader gebruiken de auteurs het uitgangspunt van
De Vreese: de Middelnederlandse handschriften bestaan voor driekwart uit
2
kloosterhandschriften. Dit is een maximale optie waarin vermoedelijk de meeste
handschriften met de Honderd artikelen tot de kloosterhandschriften gerekend zijn.
Bij de bespreking van concrete voorbeelden gaan de auteurs echter uit van hun
repertorium dat zekerheid over de herkomst van het handschrift vereist, een minimale
optie. Daarbij geven ze toe dat onder de overige wellicht nog kloosterhandschriften
verstopt zitten. Het aantal kloosterhandschriften komt dan in ieder geval veel lager
uit. Het lijkt vanwege de heersende onduidelijkheid verstandiger vooralsnog te
spreken van handschriften met geestelijke teksten en niet van kloosterhandschriften.
Met de beperkte tijd en middelen die hun ter beschikking stonden, zijn Stooker
en Verbeij erin geslaagd een globaal beeld te schetsen van de volkstalige
boekencultuur in kloosters en religieuze instellingen. Als de lezer voorzichtig
omspringt met de details, biedt de studie een goed en bruikbaar kader dat uitnodigt
en stimuleert tot verder onderzoek.
José van Aelst

Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: de almanak als lectuur en
handelswaar / Jeroen Salman. - Zutphen: Walburg Pers, 1999. - 495 p.:
ill.; 25 cm + CD-ROM (Noord-Nederlandse almanakken: een descriptieve
bibliografie, 1570-1705). - (Bijdragen tot de geschiedenis van de
Nederlandse boekhandel. Nieuwe Reeks; 3) - Bew. proefschrift
Rijksuniversiteit Leiden, 1997.
ISBN 90-5730-056-7 Prijs: ƒ 89,50
Cultuurgeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis, genregeschiedenis,
boekgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis: hoewel de handelseditie van het
proefschrift waarop Jeroen Salman op 10 december 1997 in Leiden promoveerde
geen zakenindex heeft, hoeft men niet lang te bladeren om genoemde termen
regelmatig tegen te komen. Hoe men dit boek ook zou willen classificeren, het is in
ieder geval een boeiende studie naar een in de tijd begrensde, redelijk goed af te
bakenen categorie als onderdeel van het zogenaamde populaire drukwerk. In eerste
instantie is het dus een genrestudie naar ‘drukwerk dat als vaste basis een kalender
heeft, maar
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daarnaast altijd aanvullende teksten van informatieve en/of moreel-instructieve en/of
diverterende aard bevat’, zoals de werkdefinitie luidt (p. 17). De almanak - want
daarover gaat het - behoort tot het populaire drukwerk, ‘dat zich niet bij voorbaat
richt op een afgebakende sociale of professionele doelgroep, zowel fictie als non-fictie
omvat, gedrukt is in de volkstaal, geproduceerd is met lage kosten (goedkope
papiersoorten, houtblokjes, letters) en daarom relatief laag geprijsd is, inhoudelijk
een breed publiek beoogt en een grote oplage kent’ (p. 24).
Als centrale onderzoeksvragen formuleert Salman op p. 19: ‘Hoe functioneerde
de almanak in de laatzestiende- en zeventiende-eeuwse Republiek als handelswaar
en als lectuur? Op welke wijze kunnen we de almanak benutten als
mentaliteitshistorische bron?’ Na in hoofdstuk 2 zich in het debat over populair
drukwerk gemengd te hebben, behandelt de auteur in deel I (de hoofdstukken 3-6)
zijn object inhoudelijk en mentaliteitshistorisch aan de hand van vier thema's:
astrologie en astronomie; astrologische geneeskunde; religie; informatie, lering en
vermaak. In deel II (hoofdstuk 7-11) komt de almanak als handelswaar aan de orde
via de makers, de distributeurs en de kopers, waarin men de boekhistorische trits
van productie, distributie en consumptie zonder moeite kan herkennen. Deel II wordt
afgesloten met een boekhistorische balans en vergelijking, en het gehele boek krijgt
in hoofdstuk 12 een synthese en conclusies. Uiteraard is het gehele onderzoek
gebaseerd op systematisch-bibliografisch onderzoek naar almanakken, zoals Salman
als terloops op p. 20 meedeelt. Deze subjectief-bibliografische basis van 856
beschreven almanakken uit de periode 1570-1705 staat niet in het boek; die is
opgenomen op de bijgeleverde cd-rom. Eveneens op de cd-rom (én in het boek op
p. 435-475) staat de objectieve bibliografie van niet minder dan 1004 nummers
waarin men alle relevante nationale en internationale literatuur over het
desbetreffende fenomeen kan aantreffen.
Uit een aantal voorpublicaties - met name de ‘tentoonstellingscatalogus’ Een
handdruk van de tijd uit 1997 - was Salmans deskundigheid met betrekking tot de
almanak al gebleken. Deze studie, waarin hij het verschijnsel van vele zijden en
met een bewonderenswaardige discipline belicht, bevestigt wat we al wisten over
de onderzoeker en laat duidelijk zien wat we nog niet wisten of slechts konden
vermoeden met betrekking tot het onderzochte object. Zo is duidelijk geworden dat
de almanak slechts terloops nieuwe astronomische inzichten (het heliocentrisch
wereldbeeld) bij een ruimer publiek bekendmaakte, dat de astrologische
geneeskunde heel lang onderdeel uitmaakte van de almanak, waarschijnlijk echter
zonder veel gevolgen voor de praktijk, en dat de almanak nauwelijks een instrument
geweest is in het calviniseringsoffensief omdat de kerkelijke kalender vooral een
maatschappelijke functie diende. De overzichten en verhalen in de zogenaamde
kroniek-almanakken - veelal ontleend aan de grote historiografen van zowel
middeleeuws als humanistisch getinte patriottische geschiedschrijving - hebben
voor de verbreiding van de contemporaine geschiedenis hun belang gehad. De
literaire geschiedschrijving dient voortaan rekening te houden met typische
almanakteksten (kalender- en seizoenverzen van auteurs als Reinier Telle en Adriaen
Hoffer) en in het bijwerk opgenomen fabels, kluchten, anekdotes, facetiae,
apoftegmata, exempelen, spreekwoorden, spreuken en liedjes. De waarde van de
almanak als mentaliteitshistorische bron is zeker aangetoond, waarbij Salman
differentiaties weet aan te brengen tussen een aantal Nederlandse productiecentra
(hij richt zich met name op Deventer, Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden) en zijn
bevindingen toetst aan wat er bekend is over Duitse, Engelse en Franse almanakken.
Het onderzoek naar de productie van almanakken laat zien dat er eind zeventiende
eeuw vijfmaal zoveel geproduceerd wordt in allerlei soorten en formaten als aan
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het begin van die eeuw, dat veel van dat drukwerk plaats- of streekgebonden is,
dat het vooral door stads-, Staten- of academiedrukkers vervaardigd wordt en dat
het met de preventieve censuur op enkele uitzonderingen na wel meeviel. Met de
toenemende productie nam na ongeveer 1640 de status van de almanakberekenaars
en -samenstellers af: in plaats van hoogleraren, geneesheren en literatoren komen
dan de landmeters, schoolmeesters en anoniemen. Voor de verspreiding van
almanakken stond een heel leger distributeurs klaar: marskramers, omlopers,
stadsboden, loopjongens, gildenknechten en al wie rond de jaarwisseling een extra
centje bij wilde verdienen. Grote afnemers van almanakken waren instanties als
gilden, schutterijen en overheden.
In hoofdstuk 10 voert Salman allerlei berekeningen uit om in de buurt te komen
van het potentiële en reële publiek van de almanak. In zijn conclusie moet hij
constateren dat dat een utopie is door het ontbreken van enerzijds oplagecijfers en
anderzijds harde gegevens over het
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aantal huishoudens in de Republiek. Niettemin komt hij op basis van wat dan wel
bekend is tot de schatting dat een op de drie à vier huishoudens een almanak in
huis gehad zou kunnen hebben. Bij gezinsgroottes van vier personen valt wat betreft
de zeventiende eeuw wel een vraagteken te plaatsen; er was zeker veel kindersterfte,
maar je komt toch regelmatig ook zeer forse gezinnen tegen. Misschien had ieder
gezin op zijn minst een plakkalender op de keukendeur. Boekenbezit en
lezerspubliek, de preoccupaties van het boekhistorisch onderzoek van de laatste
jaren, leiden steeds weer tot (onvermijdelijk teleurstellende) resultaten, die ook
zonder alle cijferwerk dat verricht wordt, vanuit productiefactoren gereconstrueerd
kunnen worden. Uitgevers hadden in die tijd nog niet de beschikking over
marktonderzoekbureaus, maar ze hadden wel snel in de gaten dat een product
goed liep. De boekhistorische trits productie, distributie, consumptie is veeleer een
vicieuze cirkel waarin uitgever en koper-lezer elkaar in de staart bijten.
Men kan er alle begrip voor hebben dat Salman om zichzelf te beschermen een
duidelijk afgegrensde periode genomen heeft: 1570-1705. Voor een genrestudie is
dat echter jammer, want over de periode ervoor (die zich vooral op de Zuidelijke
Nederlanden zou moeten richten) en erna (met een verondersteld sterk toenemend
titelaanbod) vernemen we nu weinig tot niets. De auteur spreekt op p. 19 alleen de
hoop uit dat er vergelijkbare werken zullen verschijnen over die periodes, maar als
iemand gekwalificeerd is om dat te doen, is het Salman, en die zit intussen op een
ander project en zo zit de lezer met een prachtige studie over een middenmoot
zonder kop en staart. Als NWO werkelijk steun wil verlenen aan het wetenschappelijk
onderzoek, laat zij dan het vervolgonderzoek naar de almanak energiek aanpakken.
Er is nu - naar ik aanneem - flink wat geld gestopt in het op cd-rom zetten van de
bibliografische gegevens. In de op de cd-rom aanwezige inleiding wordt dat
gemotiveerd met de opmerking dat uitgave in boekvorm nog kostbaarder geweest
zou zijn, dat een elektronische database makkelijker te doorzoeken is en dat er nog
wat ondersteunende bestanden toegevoegd konden worden. Wie over de vereiste
apparatuur en software beschikt (minimaal Windows '95 of OS 7.5.1 voor de
Macintosh), kan inderdaad vrij snel allerlei (gecombineerde) zoekopdrachten
uitvoeren in deze in FileMaker pro 4.0 vervaardigde database, maar helemaal ideaal
is de opzet toch niet. Aan de cd-rom is tot en met januari 1999 gewerkt, terwijl het
manuscript voor het boek al in april 1998 is afgesloten. Dat betekent ‘dat er kleine
discrepanties kunnen zijn tussen de actuelere bibliografische gegevens op de cd-rom
en die in het boek’, aldus de toelichting op de cd-rom. Wat men hier onder ‘actueel’
verstaat, is een probleem: in het hulpbestand op de cd-rom staan 34 titels méér dan
in de literatuurlijst in het boek, maar het betreft - op de ene uitzondering van Valkema
Blouw 1998 na - publicaties van soms zeer ver voor de datum van afsluiting van
het manuscript. Nog merkwaardiger is, dat twee titels uit het boek op de cd-rom
ontbreken (Buijnsters 1997 en Leuven 1951). Wat opvalt is, dat er anders
gealfabetiseerd wordt in het boek en op de cd-rom: op de cd-rom staan de publicaties
van één auteur daarbinnen chronologisch (en dat is ook logisch gezien de
samenstelling van de beschrijvingen met auteur + jaartal voorop); in het boek is dat
een rommeltje, al wordt daar af en toe de indruk gewekt dat binnen de auteur
alfabetisch op titel (inclusief beginlidwoord!) geordend wordt, hetgeen niet zo is (vgl.
bijvoorbeeld de publicaties van Van Lieburg op p. 458). In het boek wordt de ‘ij’
beschouwd als ‘y’; op de cd-rom als ‘i+j’. Eveneens curieus is, dat de vanaf de
cd-rom geprinte inleiding en helptekst afwijken van wat men in (naar men denkt)
datzelfde bestand op het scherm leest. De geprinte inleiding heeft het over 859
records; op het scherm zijn dat er 856. Het bestand dat geprint kan worden, is
blijkbaar een ongecorrigeerde eerdere versie.
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Het hoofdbestand, de descriptieve bibliografie van 856 Noord-Nederlandse
almanakken die dus niet in het boek is opgenomen, kan vanaf nr. 1 met als
bestemmingsjaar 1570 doorgebladerd worden tot en met de laatste almanak uit
1705. Computerbezitters met een scrollwieltje in de muis moeten wel opletten dat
ze dat wieltje niet gebruiken om in de tekstvakken van de rechter kolom van het
scherm te scrollen, want voor je het weet zit je tien records verder in plaats van drie
regels lager. Om alle informatie uit de gegevens van de linker kolom te halen, moet
je (soms) op de tekstvakken klikken om alle tekst in beeld te krijgen. Waarom voor
deze twee methoden gekozen is, is mij onduidelijk. Een belangrijker probleem is,
dat na een zoekopdracht ineens de nummers van de records verdwenen zijn. Als
ik bijvoorbeeld alle
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almanakken van Van der Plasse heb opgezocht, kan ik niet verwijzen naar de
nummers uit de descriptieve bibliografie. En als ik bladerend in mijn Van der
Plasse-collectie gegevens uit de ondersteunende bestanden boekverkopers, bijwerk,
berekenaars of illustraties opvraag, kan ik weer opnieuw beginnen omdat de
zoekresultaten dan weg zijn.
Over die ondersteunende bestanden boekverkopers en drukkers, respectievelijk
berekenaars, samenstellers en auteurs, wordt in de inleiding op de cd-rom gezegd
dat ze ‘in een iets andere vorm’ tevens in het boek voorkomen, nl. als bijlage 3 en
4. Dat klinkt weinig exact en bij nadere beschouwing is het dat ook. Zo staat in
bijlage 3 bij Cornelis van Trier (p. 387) dat hij als functie stadsdrukker had. Als ik
Van Trier op de cd-rom aanklik, ontbreekt dat gegeven. Over Pieter de Wees is
weinig bekend zoals blijkt op p. 388 van het boek, maar op de cd-rom ontbreken
zelfs die weinige gegevens, wellicht omdat er van hem geen almanak is overgeleverd.
Dat argument blijkt niet op te gaan, want bij Jacob Ysbrantsz worden in het boek
(p. 388) drie niet overgeleverde almanakken vermeld; hij komt wel voor op de cd-rom,
maar daar met slechts één vermelding. Die Ysbrantsz is trouwens via de
zoekmachine alleen te vinden via de zoekopdracht ‘boekverkoper’; zoeken op
verkoop- of drukplaats ‘Alkmaar’ of zoeken op jaar ‘1681’ levert geen Ysbrantsz op.
Met bijlage 4 is het al niet anders. Vergelijking van de gegevens met betrekking
tot Dirck Rembrantsz van Nierop (p. 414) levert op de cd-rom als extra almanak
‘[1673]’ op en nog een postume uit 1686. Bij Caspar Coolhaes (p. 414) noemt het
boek één almanak (1606), de cd-rom twee almanakken (1606, 1608). Ambrosius
Germanicus is in het boek (p. 413) almanak-berekenaar van 1585 tot 1609, op de
cd-rom van 1585 tot 1608, terwijl de almanak van 1595 in het boek tussen haken
staat en op de cd-rom niet. Tycho Brahe staat wel in het boek (p. 414), maar niet
als berekenaar op de cd-rom. David Origanus (p. 415) heeft op de cd-rom twee
almanakken meer: [1628] en een postume in 1642. Reinier Telle daarentegen staat
op de cd-rom met twee jaren (1618, 1621) en in het boek (p. 415) met drie (1618,
[1620], [1621]).
In het ondersteunend bestand met de illustraties vangt men slechts eenmaal bot:
bij nr. 167 komt er geen plaatje op het scherm. Er verschijnt wel keurig een plaatje
bij nr. 179 hoewel in het tekstvak ‘illustraties’ geen beschrijving voorkomt. Het
hulpbestand ‘Lijst met afkortingen’ (in het boek op p. 477-479) functioneert niet
goed. Eenmaal aangeklikt, begint de lijst op het scherm met de afkortingen met een
G en kan niet verder doorgebladerd worden dan tot het ten onrechte als nr. 3
genummerde GAAr. Via zoeken naar een bepaalde afkorting blijken ze wel degelijk
van A t/m W aanwezig te zijn. Bij bijlage 5 uit het boek vraag ik me af of de titel
daarvan, ‘Titeluitgaven van Amsterdamse comptoiralmanakken’, wel juist is. De
normale betekenis van ‘titeluitgave’ is toch dat een deel van de exemplaren van
een druk weer up to date gebracht wordt via een nieuw titelblad; hier gaat het om
gelijktijdige publicatie van eenzelfde almanak voor diverse uitgevers, dus om een
‘andere uitgave’ (‘another issue’).
Tot slot nog een paar opmerkingen over het boek: een extra correctieronde was
niet overbodig geweest waarbij vooral de te vaak weggevallen lidwoorden en liggende
streepjes, en de te vaak voorkomende onterechte of verkeerde afbrekingen de
consumptie van dit overigens zeer leesbaar geschreven boek hinderen. Het register
op plaatsen had ik graag als een register op geografische namen gezien, in ieder
geval een register met de namen van de gewesten. In het personenregister zijn
gelukkig ook de vermeldingen in de noten verwerkt (maar niet die uit de bijschriften
bij de illustraties), maar een enkele steekproef laat zien dat deze index niet altijd
even zorgvuldig is samengesteld. Zo zou men aan de vermeldingen bij ‘Plasse,
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Cornelis Lodewijksz van der’ nog de pagina's 46, 166 en 229 kunnen toevoegen,
en aan diens weduwe de pagina's 66, 229 en 231. Op het ontbreken van een
zaakregister wees ik al aan het begin van dit stuk.
De slotconclusie kan zijn, dat Jeroen Salman een uitermate degelijke studie
geschreven heeft waarin hij duidelijk heeft aangetoond dat de almanak een prachtige
bron is voor mentaliteitshistorisch onderzoek en waarin onderzoekers van diverse
disciplines veel van hun gading kunnen vinden. Wellicht had hij al was het maar
een dun lijntje kunnen trekken naar de periode voor 1570 en na 1705 en had hij dit
genre iets meer kunnen toetsen aan wat er bekend is over andere categorieën
populair drukwerk (hoofd- en ondertitel van het boek hadden beter omgewisseld
kunnen worden). Zo intrigeren bijvoorbeeld zijn constateringen over het al dan niet
voorkomen van gotische en romeinse lettertypes in bepaalde almanakken. De textura
blijft zeker in de reisliteratuur zoals het Journael van Bontekoe tot begin negentiende
eeuw de broodletter. Verder moet geconstateerd worden dat vooral de
ondersteunende en hulpbe-
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standen van de cd-rom met enige reserve benaderd dienen te worden; daarnaast
moeten de bijlagen uit het boek gelegd worden. Welke van de twee de meeste
autoriteit heeft, blijft voor de gebruiker een probleem.
P.J. Verkruijsse

De wetten van het treurspel: over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772
/ Anna de Haas. - Hilversum: Verloren, 1998. - XV, 350 p.: ill.; 24 cm
Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1997.
ISBN 90-6550-604-7 Prijs ƒ 70,52
Omdat in Frankrijk veel aandacht is geschonken aan de ‘doctrine classique’, de
toneeltheorie die van het midden van de zeventiende tot diep in de achttiende eeuw
toonaangevend was, is over de achttiende-eeuwse toneeltheorie al heel veel bekend.
Toch is met deze studie weer een groot stuk terra incognita in kaart gebracht. De
talrijke voorredes, toneelkritieken en poëticale uitspraken uit deze periode vormen
een mer à boire. Het is een monnikenarbeid geweest, al die verspreide citaten en
opmerkingen te achterhalen: in honderden citaten wordt de complete theorie van
het Frans-classicisme geschetst, inclusief de ontwikkeling die het in de loop van de
achttiende eeuw doormaakte. Voor de analyse van toneelstukken - en daar gaat
het toch om bij de bestudering van litteraire theorie - is op deze manier een overvloed
van materiaal aangedragen, zelfs meer dan de titelpagina belooft. Anna de Haas
behandelt niet alleen de periode van 1700 tot 1772: om aan te geven hoe de
verschillende onderdelen van de litteraire theorie zich ontwikkeld hebben, grijpt zij
ook geregeld terug naar oudere teksten.
De litteraire toneeltheorie van de achttiende eeuw, bij ons bekend als het
Frans-klassicisme, steunt op drie pijlers: de eenheden (van tijd, plaats, handeling,
genre e.a.), de waarschijnlijkheid en de hartstochten. Dat zijn de onderwerpen
waaromheen Pierre Corneille in 1660 zijn ‘Trois discours’ gebouwd heeft, en
sindsdien is daar eigenlijk pas verandering in aangebracht toen Voltaire, zowel in
theorie als in zijn toneelwerk, ernaar streefde het classicistisch toneel nieuwe
impulsen te geven, door - zoals A. de Haas het formuleert - Corneilles deftigheid te
combineren met de levendigheid van Shakespeare. Tot dat moment, en we zijn dan
al laat in de achttiende eeuw, overheersen eenheden, waarschijnlijkheid en
hartstochten. Natuurlijk hangen deze drie zaken samen. Eenheid van handeling en
waarschijnlijkheid kunnen niet zonder elkaar, al is er een principieel verschil tussen
de eenheid, die de structuur van het werk betreft (het werk als een machine, als
een horloge waarvan de onderdelen allemaal een functie hebben, gericht op één
doel: het draaien van de wijzers) en de waarschijnlijkheid, die de relatie tussen fictie
en werkelijkheid betreft. Om ‘de wetten van het treurspel’ te beschrijven heeft men
dan ook die van andere dramatische genres, met name het blijspel nodig: wat de
structuur en de fictionaliteit betreft komen deze wetten overeen; alleen in de gebruikte
stof, de doelstelling en de uitgebeelde hartstochten zijn treur- en blijspel aanvankelijk
elkaars tegenovergestelde. Deze zaken zijn ook aan een ontwikkeling onderworpen,
vooral omdat men in de achttiende eeuw een groot aantal subgenres onderscheidde.
Op de bijna 6000 toneelstukken die in de achttiende eeuw verschenen worden er
1600 als treurspel aangeduid, 1000 als blijspel, 800 als toneelspel en 600 als
kluchtspel. De overige 2000 luisteren naar allerlei namen, vaak bizar (aandoenlijk
blijspel, verstrooid toneelstukje) of tegendraads (boertige tragedie, kluchtig blijspel);
verder opera, zangspel, herderspel, zinnespel, kamerspel, blijeindend treurspel etc.
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Deze grote diversiteit aan genre-aanduidingen maakt dat men bij het
Frans-classicisme toch in de eerste plaats moet denken aan een algemene, alle
genres overkoepelende dramatheorie, en pas in tweede instantie aan de subgenres.
Om deze veelheid van materiaal te beschrijven trekt A. de Haas onderwerp voor
onderwerp, aspect voor aspect chronologische lijnen, waarbij vaak Vondel en Jan
Vos als uitgangspunt dienen, om via Nil Volentibus Arduum in de achttiende eeuw
te komen; en ook in die eeuw blijken er grote verschuivingen waar te nemen. Wat
het bekendste Fransklassieke kunstgenootschap betreft wordt hun posthuum
gedrukte handboek, het Onderwys in de tooneel-poëzy frequent geciteerd. Daarbij
was wel de waarschuwing gepast geweest, dat dit werk inconsistent en onvolledig
is: de eenheid van handeling is er onjuist in weergegeven, en de
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hartstochtenleer een allegaartje van citaten uit Descartes en Spinoza, waar beiden
zich niet meer in zouden herkennen. Daarentegen wordt er in het geheel geen
gebruik gemaakt van de geruchtmakende discussie die Nil Volentibus Arduum (bij
monde van Antonides van der Goes, die overigens maar kort lid is geweest) in 1670
voerde met Blasius, in beider concurrerende bewerking van Plautus Menaechmi.
De opdrachtsvoorredes bij deze spelen zijn allebei goed geschreven, helder,
doordacht en programmatisch - een betere inleiding tot het Frans-classicisme kan
men zich niet wensen. Over het Onderwys in de tooneel-poëzy komen evenwel ook
weer bijzonder aardige dingen aan het licht. Zo blijkt het vierledige nut van de
tragedie, dat door de leden van Nil anders wordt ingedeeld dan door Corneille, in
de achttiende eeuw net zo ingedeeld te worden als in het Onderwys, hoewel men
dat niet kon kennen. Dat duidt erop dat over bepaalde zaken, onafhankelijk van de
Franse doctrine, in Nederland een communis opinio was ontstaan.
Het boek is als volgt ingedeeld. Na een aantal inleidende hoofdstukken over de
hervorming van het toneel in de late zeventiende eeuw, de bijzondere varianten van
het treurspel en de Fransklassieke toneeltheorie in het algemeen volgen, verspreid
over achttien hoofdstukken de aspecten van de toneeltheorie: stof, waarschijnlijkheid,
episodia, indeling in bedrijven en tonelen, personages, titel, aspecten van het
decorum, nut, vermaak, de verschillende hartstochten en de triomf der deugden
waarmee ieder rechtgeaard Fransklassiek stuk eindigt. Tenslotte is er een hoofdstuk
dat de belangrijke ontwikkelingen in de late achttiende eeuw behandelt. Daar worden
de ideeën van Jan Nomsz en A.L. Barbaz besproken, die Voltaire als nieuwe richtlijn
kiezen, en de ideeën van Willem Bilderdijk die zich weer oriënteert op de Griekse
tragedie. De aanpak is dus systematisch (volgens de litteraire theorie van die tijd),
maar door de vooren nageschiedenis apart te behandelen komt ook de grote lijn
van de litteraire ontwikkeling goed tot zijn recht.
De vele citaten die in dit boek gegeven worden (en het is maar het topje van een
feestelijke ijsberg!) bevatten soms zeer bruikbare inzichten over toneel. Het lijkt wel
of de bescheidenheid van de auteur haar ertoe gebracht heeft, sommige geweldige
citaten niet beter over het voetlicht te brengen. Over het reeds geciteerde inzicht
dat Voltaire de kwaliteiten van Shakespeare en Corneille verenigt hoopt zij ‘bij
gelegenheid meer te publiceren’, en daar zien wij dan ook graag naar uit. Een fraai
citaat over de uitgebeelde deugden en ondeugden in vroeg-achttiende-eeuwse
zinnespelen is via het register (s.v. Zinnespel) niet te vinden; toch zou ieder die zich
met dit productieve genre (er werden er in de achttiende eeuw veertig geschreven)
bezighoudt, blij zijn met het prachtige citaat op p. 192 uit de voorrede bij Smids
Konradyn. Hoeveel materiaal in dit boek ook verwerkt is, er blijven nog altijd lacunes.
Zo wordt een belangrijke tekst als Huydecopers Corneille verdedigd in dit boek wel
enkele malen genoemd maar eigenlijk niet besproken. Over de opkomende invloed
van Voltaire is bij Huydecoper ongetwijfeld veel behartenswaardigs te vinden.
Het boek bevat rijk en fraai illustratiemateriaal. Kunsthistorici die belang stellen
in de ontwikkeling van decors vinden hier talrijke frontispices en gravures die een
goed overzicht geven van de zich ontwikkelende smaak in de achttiende eeuw, in
samenhang met de poëticale opvattingen.
Een boek als dit roept (gelukkig) meer vragen op dan het beantwoordt. Hoe zijn
al die regels in de praktijk toegepast? Nu de theorie helder en compleet in kaart is
gebracht kan worden begonnen met de systematische beantwoording van die vraag.
Daarbij zal keer op keer blijken, hoe groot de variatie in opvattingen in de loop van
de achttiende eeuw geweest is.
Ton Harmsen
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Eindnoten:
1 Het werken met grote aantallen leidt bij de Honderd artikelen tot verwarring. Deschamps somt
in zijn artikel 214 handschriften met een Middelnederlandse versie op en met de 35 door de
auteurs gevonden exemplaren uit de BNM zou het totaal op 249 komen. In noot 22, p. 196,
wordt vervolgens gesproken van ‘de ruim 140’ handschriften waarvan niet vastgesteld kan
worden dat het kloosterhandschriften zijn. Dit getal kan alleen betrekking hebben op de twee
meest verspreide versies, die de auteurs blijkens de tekst geteld hebben. Voor alle
Middelnederlandse versies samen - en daarop heeft de noot op p. 196 toch betrekking - zou dit
totaal namelijk niet op 140 maar op 210 handschriften uitkomen, namelijk 249 (alle handschriften)
min 39 (de gerepertorieerde handschriften).
2 In een voetnoot blijkt over de schatting van het totaalaantal overigens nog veel onduidelijk te
zijn (p. 264, noot 288).
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Signalementen
Honderd jaar stadstaal / Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs (red.). Amsterdam [etc.]: Contact, 1999. - 335 p.: ill., graf., krt., tab.; 23 cm
ISBN 90-254-9553-2 Prijs: ƒ 49,90
In twintig beschrijvingen van 10-20 bladzijden wordt een overzicht gegeven van de
stadsdialecten in Noord- en Zuid-Nederlandse steden.
Wie de beoogde lezers van het boek zijn is niet in één oogopslag duidelijk; in de
Verantwoording wordt gemeld op p. 9: ‘Niet alleen onder taalkundigen is de
belangstelling voor stadstalen toegenomen, [...] ook bij de media en het “grote
publiek” zijn stadsdialecten populair [...]’. Het boek is zeker leesbaar voor een groot
publiek, omdat het gebruik van taalkundige vaktermen is vermeden, waardoor het
niveau ook voor niet-taalkundigen goed te volgen is. Praktisch iedereen met enige
interesse in een stadsdialect zal iets van haar of zijn gading kunnen vinden. Wie
echter iets over de eigen stad of provincie wil lezen zit al gauw met het probleem
dat de overige 300 bladzijden over andere steden gaan. Het aantrekkelijke voor
taalkundigen is juist wel gelegen in de grote verscheidenheid aan artikelen. Er zullen
weinig taalkundigen zijn die in hun hoofd of hun boekenkast een overzicht hebben
van zoveel stadsdialecten als in het boek beschreven staan.
Na de verantwoording en een introductie op het gebruikte fonetisch schrift wordt
een heldere inleiding gegeven door A.M. Hagen. In minder dan tien bladzijden gaat
de auteur in op stadsdialecten en het onderzoek daarnaar in de afgelopen eeuwen.
Hij volgt daarbij enkele hoofdlijnen zoals het ontstaan van de natie-staat, en het
urbanisatieproces en wat daarmee samenhangt. Vervolgens gaat hij in op de speciale
positie van Vlaanderen en de Limburgse steden. Tenslotte wijdt hij een halve
bladzijde aan attituden ten opzichte van stadsdialecten, en hij besluit met het
beschrijven van invloeden op woorden en klanken in stadsdialecten.
De twintig volgende artikelen zijn voor Nederland in elf provincie-hoofdstukken
gerangschikt. Van de meeste Nederlandse provincies is een stadsdialect beschreven,
van Gelderland en Limburg elk twee en van Zuid-Holland drie. Soms zijn het de
hoofdsteden (Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Maastricht),
soms ook andere grotere of kleinere steden (Coevorden, Deventer, Nijmegen,
Zutphen, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Zierikzee, Roermond). Vervolgens zijn
ook Vlaamse stadsdialecten in vijf hoofdstukken beschreven (Tongeren, Gent,
Kortrijk, Antwerpen, en Brussel). De artikelen zijn door twintig verschillende auteurs
geschreven die elk specialist zijn op het gebied van het door hen beschreven
stadsdialect.
De artikelen geven een overzicht van de ontwikkeling in de afgelopen honderd
jaar, omdat voor de meeste beschreven gebieden geldt dat ongeveer een eeuw
geleden de stadsdialecten en de belangstelling daarvoor ontstonden. De nadruk
ligt op de woordenschat. In ieder artikel is een lijst woorden opgenomen en een
overzicht van relevante en gebruikte literatuur. Daarnaast gaat elke auteur in op
wat kenmerkend is voor het beschreven dialect, daarbij geleid door eigen interesse
of specialisme. Dit alles levert een evenwichtig en afwisselend geheel op.
Jacomine Nortier

Het Haagse handschrift van heraut Beyeren: Hs. Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, 131 G 37 / diplomatische ed. Jeanne Verbij-Schillings. -
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Hilversum: Verloren, 1999. - 273 p.: ill.; 25 cm. - (Middeleeuwse
verzamelhandschriften uit de Nederlanden; VI)
ISBN 90-6550-034-0 Prijs: ƒ 59,50
Deel VI uit de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden bevat
het zogenaamde Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hs. Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek 131 G 37. Het boek presenteert een mooie combinatie: een diplomatische
teksteditie verge-
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zeld van foto's van het gehele handschrift. De foto's zijn bovendien in kleur en van
goede kwaliteit; het is een lust om ze te bekijken en de heraldische afbeeldingen te
bestuderen. Maar ook om een andere reden zijn ze functioneel: de kritische lezer
die in de diplomatische teksteditie een vreemd woordbeeld tegenkomt, kan zich er
moeiteloos van overtuigen dat de editeur inderdaad de juiste transcriptie heeft
genoteerd.
Nu zal een lezer van de editie van dit verzamelhandschrift, dat dateert uit het
begin van de vijftiende eeuw, niet vaak vreemd aandoende taalvormen tegenkomen.
Deze autograaf van Claes Heynensoon, alias heraut Beyeren, ziet er zeer regelmatig
en verzorgd uit en de tekst vereist maar weinig voetnoten. De tientallen wapens in
het handschrift staan niet beschreven in de teksteditie. De plaats waar zij zich in
het handschrift bevinden wordt wel in de lopende tekst gemarkeerd, maar een
uitvoerige behandeling krijgen zij pas in Bijlage II. De drager van het wapen wordt
daar geïdentificeerd, het wapen wordt beschreven, en deze gegevens gaan meestal
vergezeld van genealogische en dynastieke informatie over de wapendrager.
Het handschrift bevat 22 teksten met een opvallend Brabantse dimensie. De
eerste en grootste tekst is de Korte kroniek van Brabant, 1953 verzen lang. Deze
wordt gevolgd door een aantal korte genealogieën en teksten die veelal zijn
gebaseerd op delen uit verschillende werken van Jacob van Maerlant, te weten de
Historie van Troyen en de Spiegel Historiael.
De inleiding tot de uitgave bevat een karakteristiek van het handschrift, een
beschrijving van de geschiedenis van eerder onderzoek, een beschrijving van het
handschrift, een overzicht van de inhoud en een verantwoording van de editie. De
tekst wordt verder onder meer ontsloten door verschillende registers: van opschriften,
van incipits en ‘van namen en plaatsen’ (bedoeld is: van persoonsnamen,
plaatsnamen en van (namen van) bepaalde zaken). De lemmata in dit laatste register
zijn soms voorzien van beknopte encyclopedische informatie om de lezer te
behoeden voor verwarring met andere personen of plaatsen.
Dit boek zou de basis kunnen zijn voor een prachtige website die bovendien
interessant zou zijn voor een breed en gevarieerd publiek. De foto's van de
handschriftpagina's en de diplomatische teksteditie zouden op regelniveau door
links aan elkaar verbonden kunnen worden, zodat het klikken op een bepaald vers
in de editie de betreffende plaats in de foto's van het handschrift tevoorschijn kan
toveren en omgekeerd. De afbeeldingen van de wapens en hun markering in de
teksteditie kunnen een link krijgen naar de wapenbeschrijvingen van de editeur in
Bijlage II. Ook de registers kunnen vanuit tekst en handschriftafbeelding via een
link oproepbaar gemaakt worden. Met een goede zoekmogelijkheid kan de digitale,
diplomatische tekst optimaal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek uit
allerlei disciplines: lexicografie, taalkunde, filologie, en letterkundig, historisch, en
kunsthistorisch onderzoek. En om de site voor een breder publiek van studenten,
scholieren en geïnteresseerden toegankelijk te maken, zou er een parallelle vertaling
van de tekst kunnen worden toegevoegd van-waaruit al dat andere moois eveneens
bereikbaar is.
Karina van Dalen-Oskam

Pade crom ende menichfoude: het Reynaert-onderzoek in de tweede
helft van de twintigste eeuw / onder red. van Hans van Dijk en Paul
Wackers. - Hilversum: Verloren, 1999. - 283 p.; 24 cm. - (Middeleeuwse
studies en bronnen, ISSN 0929-9726; dl. 67)
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ISBN 90-6550-089-8 Prijs: ƒ 59, In oktober 1999 werd prof. Frank Lulofs tachtig jaar. Bij die gelegenheid werd aan
hem de boven genoemde bundel opgedragen, een hommage aan degene die als
geen ander studie heeft gemaakt van Van den vos Reinaerde. In 1975 publiceerde
Lulofs een indrukwekkende proeve van commentaar en interpretatie in zijn boek
Nu gaet reynaerde al huten spele, en in 1983 verscheen zijn editie van de Reinaert,
die is voorzien van een uitgebreid commentaar. Inmiddels zijn vele studenten met
deze editie grootgebracht tijdens hun kennismaking met het meest besproken werk
uit de Middelnederlandse letterkunde.
In de bundel Pade crom ende menichfoude zijn veertien artikelen of gedeelten
uit boeken die het volgens de inleider ‘verdienen opnieuw of nog steeds gelezen te
worden’ in chronologi-
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sche volgorde herdrukt. De inhoud is als volgt: P. Wackers, Inleiding; W.Gs Hellinga,
‘De commentaar’; idem, ‘Het laatste woord is aan Firapeel’; G.H. Arendt, ‘Die Struktur
des Geschehens’; F. Lulofs, ‘Over het gebruik van du in de Reynaerd’; K. Heeroma,
‘Firapeel heeft niet het laatste woord’; T. Hagtingius, ‘Een nieuwe benadering van
de Reinaert’; L. Peeters, ‘Historiciteit en chronologie in Van den vos Reynaerde’; F.
Lulofs, ‘Nu gaet reynaerde al huten spele (A 1995)’; H. van den Brink en J. van
Herwaarden, ‘Van den vos Reynaerde: Recht en macht’; F.P. van Oostrom, ‘Reinaert
primair’; idem, ‘Benaderingswijzen van de Reinaert’; W. Waterschoot, ‘Reinaert over
sinen vader’; P. Wackers, ‘The image of the fox in Middle Dutch literature’; en J.
Reynaert, ‘Botsaerts verbijstering’. Een register van besproken verzen ontbreekt;
evenmin is een bibliografie toegevoegd.
Een met de Reinaert-materie nog onbekende lezer zou er goed aan doen te
beginnen met het artikel ‘Benaderingswijzen’ van F.P. van Oostrom, omdat het op
zo'n heldere wijze een typering geeft van het onderzoek over de Reinaert. Er blijkt
ook uit hoe boeiend dat onderzoek is geweest, met al die verschillende
benaderingswijzen. Een curiosum daarbij is Hellinga's ‘Het laatste woord is aan
Firapeel’, dat in de bundel is opgenomen. Het is een van grote fantasie getuigend
verhaal over ketterij, magie en obsceniteiten in de Reinaert. Hellinga wist
waarschijnlijk wel wat hij deed, want hij schreef zijn artikel in de stijl van een essay
en publiceerde het in een literair tijdschrift. Achteraf zouden we het nog kunnen
lezen als een Reinaerdiaanse grap, als een embleem van de fantasie van Willem,
de auteur van de Reinaert.
Volgens K. Heeroma had niet Firapeel, maar Willem het laatste woord. Hij zag in
de Reinaert een gedicht-op-leven-en-dood, waar een autobiografie van de auteur
achter zou schuilgaan. In de bundel is Heeroma's ‘Firapeel heeft niet het laatste
woord’ herdrukt. Maar typerend voor zijn wijze van interpreteren is veeleer het grote
hoofdstuk in De andere Reinaert (Den Haag 1970), waarin Heeroma de Vlaamse
tekst vergelijkt met zijn Franse voorbeeld, branche I (Le Plaid) uit de cyclus Roman
de Renart.
Heeroma's analyse van de tekst verraadt invloed van de dissertatie van G.H.
Arendt uit 1965 (Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos ‘Van
den vos Reynaerde’). Op grond van twee hoofdstukken mogen we dit boek
beschouwen als een mijlpaal in het Reinaert-onderzoek. Het ene gaat over ‘die
satirische Raumstruktur’, het andere over ‘die Struktur des Geschehens’. In de
bundel is het eerste gedeelte van het tweede hoofdstuk herdrukt. Ook Lulofs is
uiteraard vertegenwoordigd, onder andere met een fragment uit Nu gaet reynaerde
al huten spele. Overigens, een nogal karig fragment; hier hadden de redacteurs wel
wat royaler mogen zijn.
De belangrijkste studie over de Reinaert uit de afgelopen decennia is het
proefschrift van André Bouwman (Reinaert en Renart, Amsterdam 1991). Het is
daarom te betreuren, ook al wordt de omissie in de inleiding van de bundel
gemotiveerd, dat hiervan niets is opgenomen. Iets uit het derde hoofdstuk van
Bouwmans boek, dat gaat over ‘het bewerkingsgedrag van de Reinaert-dichter’,
had in de bundel niet misstaan. Immers, vooral een deskundige vergelijking van de
Reinaert met zijn Franse bronnen geeft inzicht in het eigene en het bijzondere van
Willems schepping.
De Vlaamse Reinaert is het werk van een superieur dichter, waaraan nog vele
literaire aspecten te ontdekken vallen. Ter illustratie hiervan een voorbeeld. Als
Reinaert naar het hof gaat, legt hij onderweg tegenover Grimbeert de das zogenaamd
een biecht af. Een gedeelte daarvan is een uitvoerig verhaal over de wijze waarop
Reinaert de wolf Isengrijn in de val heeft laten lopen in de voorraadschuur van een
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pastoor (ed.-Lulofs, vs. 1508-1605). In dat verhaal nu treedt de vos op als verteller
van een Reinaert-avontuur, en wel zo dat zijn vertelling een afspiegeling is van die
van Willem, de schepper van de roman waarvan Reinaert de held is. Wie dit literaire
rollenspel van auteur, verteller en protagonist in ogenschouw neemt, kan toch
moeilijk geloven dat de Reinaert bedoeld zou zijn als een moralistisch verhaal met
een negatief te beoordelen hoofdpersoon, zoals enkele onderzoekers ons nog
steeds willen doen geloven? Tegen dit laatste zijn behartigenswaardige gedachten
aangevoerd in een recent artikel van J. Reynaert. Een herdruk daarvan sluit Pade
crom ende menichfoude af. Wat we ook van de bundel mogen vinden, hij heeft in
ieder geval een interessant en veelzeggend slot.
Roel Zemel
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Oog in oog met 17e-eeuwers: gesprekken met protestantse dichters,
schilders en musici / onder red. van Enny de Bruijn; [portr.: Corine de
Bruijn]. - Zoetermeer: Mozaiek, cop. 1999. - 120 p.: ill., portr.; 22 cm
ISBN 90-239-9013-7 Prijs: ƒ 24,90
e

Het boekje Oog in oog met 17 -eeuwers onder redactie van Enny de Bruin bevat
negen gefingeerde gesprekken met zeventiende-eeuwse kunstenaars: Jacobus
Revius, Rembrandt van Rijn, Jodocus van Lodenstein, Anna Maria van Schurman,
Jan Pieterszoon Sweelinck, Constantijn Huygens, Jan Luyken, Pieter Saenredam
en Gisbertus Voetius. De interviews zijn eerder gepubliceerd in het Reformatorisch
Dagblad en de personen die aan het woord komen hebben gemeen dat ze als
protestantse christenen de kunst hebben gediend. Dat laatste geldt niet voor de
theoloog Gisbertus Voetius, maar het opnemen van een bijdrage over deze voorman
van de Nadere Reformatie kan verklaard worden met een verwijzing naar de enkele
mededelingen over kunst en mythologie die deel uit maken van ‘het gesprek’.
Alle gesprekken worden voorafgegaan door een kort biografisch overzicht. De
auteurs hebben er naar gestreefd om historisch betrouwbaar materiaal in hun
beschrijvingen te verwerken en om in de vraaggesprekken zoveel mogelijk uit te
gaan van werkelijke uitspraken en beschouwingen van de kunstenaars. Het boekje
past goed in de trend om serieuze cultuurhistorische informatie te presenteren op
het grensgebied van fictie en non-fictie, zoals dat vrij recent weer geïntroduceerd
is door Marita Mathijsen in haar De geest van de dichter en zoals dat ook te vinden
is in de briefwisseling die Nelleke Noordervliet en Hanna Stouten voerden met
schrijfsters uit het verleden in het blad Literatuur.
e

Oog in oog met 17 -eeuwers is uitgevoerd als paperback en bevat verscheidene
illustraties.
Steef Post

Rhetoric, rhetoricians and poets: studies in Renaissance poetry and
poetics / Marijke Spies; (eds. Henk Duits and Ton van Strien). Amsterdam: Amsterdam University Press, cop. 1999. - 169 p.: ill.; 24
cm
ISBN 90-5356-400-4 Prijs: ƒ 39,50
Een wandeling door het vak: opstellen voor Marijke Spies / onder red.
van Henk Duits en Ton van Strien. - Amsterdam: Stichting Neerlandistiek
VU; Münster: Nodus, 1999. - 134 p.; 24 cm. - (Uitgaven / Stichting
Neerlandistiek VU; 29)
ISBN 90-72365-59-3 Prijs: ƒ 20, Op 29 oktober 1999 nam Marijke Spies afscheid als hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde tot 1770 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij deed dat met de
rede Zoveel te beleven. De cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst,
waaruit haar plezier in en grote betrokkenheid bij het vak afstraalde.
Spies werd gefêteerd met maar liefst twee bundels: één van een door haarzelf
gemaakte selectie van haar buitenlandse publicaties, Rhetoric, Rethoricians and
Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics en één met korte bijdragen van
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de hand van haar collega's aan de VU, Een wandeling door het vak. Opstellen voor
Marijke Spies.
De bundeling buitenlandse publicaties laat Spies' voorliefdes en de zwaartepunten
in haar onderzoek duidelijk uitkomen. Zo is er veel aandacht voor de belangrijke rol
van de rederijkerskamer De Eglentier in het literaire en culturele leven, voor de
ontwikkelingen in de opvattingen over retorica en natuurlijk voor de argumentatieve
structuren van vroegmoderne teksten. Maar ook andere onderwerpen komen aan
bod, zoals Amsterdamse schooloraties in de tweede helft van de zeventiende eeuw,
vrouwen en de zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur en niet te vergeten J.C.
Scaliger en zijn Poetices Libri Septem. Het is een genot om al deze artikelen nu
gebundeld in een boek onder handbereik te hebben, een boek dat gelezen kan
worden als een grondige inleiding in enkele belangrijke kenmerken van de
vroegmoderne literatuur en cultuur en de ontwikkelingen die daarin gaande waren.
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Zowel Spies' aandacht voor details als haar oog voor grote lijnen komen naar voren.
Het eerste blijkt onder meer uit Spies' retorische analyses van Ronsards Hymne de
l' Or en Vondels Inwydinge van het Stadthuis t'Amsterdam in respectievelijk het
eerste en het laatste in de bundel opgenomen artikel. De lezer ervan raakt opnieuw
onder de indruk van Spies' grondige kennis van en grote vertrouwdheid met de
klassieke retorica. Een voorbeeld van het tweede is ‘hoofdstuk’ 5 waarin Spies
verschillende opvattingen over retorica en poëzie analyseert, waarbij ze een
ontwikkeling schetst ‘van “retorica” naar “Renaissance”’. Aan de hand van een klein
corpus teksten laat ze zien hoe, waar en langs welke weg de humanistische retorica
haar beslag kreeg in de poëzie.
Het is de verdienste van de editeurs dat zij de artikelen niet zomaar in
chronologische volgorde hebben gezet, maar zo hebben geordend dat er veelal
een vloeiende overgang van het ene naar het andere onderwerp gemaakt wordt,
waardoor de afzonderlijke artikelen lezen als hoofdstukken (zoals ze in de
inhoudsopgave ook worden gepresenteerd). Handig is de lijst van Spies' publicaties
die achterin de bundel is opgenomen.
Een wandeling door het vak bevat persoonlijk getinte opstellen waarin de auteurs
het argumentatieve karakter van door henzelf gekozen teksten bespreken. Doordat
bij vrijwel alle bijdragen de besproken tekst is afgedrukt, kan iedere lezer de auteurs
goed volgen. Van Lanseloet van Denemerken tot Jip en Janneke, van een preek
van Joannes Vollenhove tot een toneelstuk van Judith Herzberg: een wandeling
door het vak ís het en wel één waarop de wandelaar heel wat spannends tegenkomt.
De bundel is niet alleen een ode aan Marijke Spies en de inspirerende wijze waarop
zij haar vak beoefende, maar (vaak) ook een discussie met haar van aanhangers
en tegenstanders van haar omgang met literaire teksten en daarmee een mooi
collegiaal afscheidscadeau.
Simone Veld

Vrolijke caracterschetsen & De knorrepot en de menschenvriend / Gerrit
Paape; met aant. en een naw. van Peter Altena. - Nijmegen: Vantilt, cop.
1999. - 256 p.: facs.; 20 cm
ISBN 90-75697-22-8 Prijs: ƒ 39,90
Als er eens een paar maanden geen publicatie over Gerrit Paape verschijnt, begin
ik me ongerust te maken: ‘Peter Altena zal toch niet ziek zijn?’. Maar gelukkig is er
nu weer een nieuwe teksteditie van Paape uit. Na de levenswijsheden van Mijne
vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap en de utopische vooruitblik van De
Bataafsche Republiek, is het de beurt aan een verzameleditie van twee satiren:
Vrolijke Caracterschetsen en satirique leevensbeschrijvingen en De Knorrepot en
de Menschenvriend. Altena heeft de teksten als altijd degelijk geannoteerd en van
een informatieve en heldere toelichting voorzien. Natuurlijk zijn zulke edities voor
hem slechts een excuus om zijn langverwachte dissertatie over Paape uit te stellen.
Maar we mochten willen dat meer mensen zo'n goede smoes hadden.
Altena karakteriseert de beide werkjes van Paape als satirische romans. Terecht
maakt hij er de aantekening bij dat ze de gedaante hebben van typisch journalistieke
producten. De hoofdstukken hadden inderdaad gemakkelijk als periodieke
afleveringen kunnen verschijnen. En met wat plaatjes erbij zouden het ook nu nog
prima stripfeuilletons zijn. Ook is het opvallend hoe dikwijls de journalistiek zelf het
onderwerp vormt van deze satirische beschouwingen. De algemene inhoud is dan
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ook grofweg samen te vatten in de opmerking van een personage uit De Knorrepot:
‘...daar is onze revolutionaire vaderlander weer bezig!’
In de Caracterschetsen geeft Paape een aantal weinig vleiende, maar zeer
vermakelijke schetsen van de mensentypen die je tijdens de revolutionaire jaren
1790 in Nederland zoal kon tegenkomen. Politiek corrupt, hebzuchtig, laf en dom,
dit zijn nog wel de vriendelijkste kwalificaties die hij voor zijn medemensen overheeft.
In de wat hechter gestructureerde Knorrepot maken de personages Jaspert en
Julfert een rondreis door de Bataafsche Republiek, met het oogmerk ‘het volk en
deszelfs bestuurders te leeren kennen, en als dan te weeten of wij het vervloeken
of zegenen moeten’. Natuurlijk ligt ook hier het vervloeken eerder voor de hand dan
het zegenen. Maar een verrassing van dit boek is de uiteindelijke moraal. Gelukkig
zijn de mis-
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standen zo ergerlijk, constateren Jaspert en Julfert, dat de ontevredenheid dagelijks
groeit. Daardoor komen de voorwaarden voor een waarlijk patriottische omwenteling
steeds meer binnen handbereik. De conclusie is dus, ‘dat het best zij deeze
misnoegdheid aantevuuren, liever dan ze te bevredigen’.
Die pre-marxistische Verelendungstheorie, inclusief de bijbehorende rol van de
voorhoede als vroedvrouw van de omwenteling, is slechts een van de vele aspecten
die het lezen van ‘de nieuwe Paape’ zeer de moeite waard maken.
Gert-Jan Johannes

‘Typisch Nederlands’: de Nederlandse identiteit in de letterkunde / uitg.
door Karl Enenkel, Sjaak Onderdelinden, Paul J. Smith; [Bijdr. van Jan
Bloemendaal...et al.]. - Voorthuizen: Florivallis, 1999. - 204 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-75540-09-4 Prijs: ƒ 39,50
De imagologie, de studie van beeldvormingsprocessen, krijgt ook in Nederland
stevige voet aan de grond. De bundel Typisch Nederlands, volgens de bezorgers
‘een serie dieptepeilingen in de Nederlandse culturele identiteit en de literaire reflectie
daarover’, is daarvan een bewijs. In de bundel worden de zeventiende tot de
twintigste eeuw bestreken en komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod. Ik
ga hier kort in op enkele bijdragen.
De auteurs demonstreren verschillende manieren waarop de imagoloog te werk
kan gaan. Paul Smith bijvoorbeeld laat aan de hand van de diersymboliek in een
corpus pamfletten zien hoe nationale zelfbeelden en tegenbeelden worden
geconstrueerd. Een succesvolle methode blijkt ook het vergelijken van verschillende
vertalingen van een werk. Zowel Cees Schonevelds artikel over Pope's Universal
Prayer als Maarten Fraanjes bijdrage over vertalingen van werk van Rhijnvis Feith
zijn daarvan overtuigende voorbeelden. Ook het vergelijken van
persoonsbeschrijvingen in biografische reeksen levert boeiende resultaten op, zoals
Karl Enenkel laat zien. Hier blijkt weer eens dat de beschrijving van een ander veelal
meer zegt over de schrijver ervan dan over het onderwerp.
Hoe ideologisch gekleurd nationale beeldvorming is, komt in vele bijdragen naar
voren. Een mooi voorbeeld daarvan is Joep Leerssens bespreking van de Sara
Burgerhart (van Elizabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken en niet van Agnes
Wolff-Dekker en Elizabeth Deken zoals Leerssen schrijft). In weerwil van het idee
dat burgerlijke huiselijkheid een typisch Nederlands verschijnsel was, toont Leerssen
aan dat deze stroming in de achttiende eeuw bijna algemeen-Europees was en zich
kenmerkte door een anti-Franse, anti-aristocratische houding. Madeleine van
Strien-Chardonneau signaleert dezelfde (en andere) tendensen in de door Justus
van Effen geïnspireerde reisbrieven van Antoine la Barre de Beaumarchais over
Holland. Het is jammer dat geen van beide auteurs Dorothée Sturkenbooms
Spectators van hartstocht (Hilversum, 1998) schijnt te kennen. Dan had ongetwijfeld
ook de angst voor feminisering aandacht gekregen. Dat dit niet gebeurd is, is
symptomatisch voor het gebrek aan gendergevoeligheid bij de auteurs die hebben
bijgedragen.
Frans Ruiters bijdrage fungeert tegelijk als conclusie en als opmaat voor verder
onderzoek en vormt daarmee een mooie afronding van de bundel. Ruiter plaatst
het onderzoek naar beeldvorming in een actuele literaire en maatschappelijke
context. Zijn voorstel om nationale literatuur op te vatten als iets dat verbeeld is,
inspireert en biedt interessante perspectieven.
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Ondanks de grote diversiteit in onderwerpen vullen de bijdragen elkaar vaak mooi
aan. Op een paar opvallende slordigheden na maken de artikelen een gedegen
indruk en houden de auteurs er voldoende rekening mee dat hun publiek uit
verschillende specialismen afkomstig is en daarom niet altijd even goed op de hoogte
zal zijn van het besproken tijdvak of onderwerp. Voor geïnteresseerden in (nationale)
beeldvorming is de bundel kortom een aanwinst.
Simone Veld
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De Hollandsche Spectator, 26 mei 1732-27 oktober 1732: aflevering
61-105 / Justus van Effen; opnieuw uitg. met inl. en samenvatting door
W.R.D. van Oostrum. - Leiden: Astraea, 1999. - 356 p.: ill.; 21 cm. (Duivelshoekreeks; no. 12) ISBN 90-75179-18-9 Prijs: ƒ 42,95
De Hollandsche Spectator, 7 april 1733-7 september 1733: aflevering
151-195 / Justus van Effen; opnieuw uitg. met inl. en samenvatting door
Marco de Niet. - Leiden: Astraea, 1999. - 376 p.: ill.; 21 cm. (Duivelshoekreeks; no. 13) ISBN 90-75179-19-7 Prijs: ƒ 42,95
De Leidse uitgeverij Astraea geeft Justus van Effens De Hollandsche Spectator
(1731-1735) opnieuw uit. De heruitgaven van de afleveringen 31 t/m 60 en 106 t/m
150 dateren uit 1998. W.R.D. van Oostrum en Marco de Niet zijn verantwoordelijk
voor de edities van de nummers 61 t/m 105 en 151 t/m 195 van het in totaal 360
afleveringen tellende tijdschrift. De vier delen hebben inleidingen waarin informatie
over de auteur en in het tijdschrift behandelde thema's belicht worden. In het door
Van Oostrum uitgegeven deel komt de rol van het tijdschrift in de beeldvorming over
de achttiende eeuw uitgebreider aan bod, De Niet besteedt uitvoerig aandacht aan
de bijdragen van de correspondenten van De Hollandsche Spectator. De summiere
annotatie is een aanwijzing dat de editeurs vooral een publiek van vakgenoten voor
ogen hadden. Dit zal behalve door de grotere toegankelijkheid van het
achttiende-eeuwse werk erg gebaat zijn bij de handige registers op persoons- en
plaatsnamen en titels van zelfstandige werken van voor 1800 en de voornaamste
onderwerpen in het tijdschrift.
Zoals bekend was er voornamelijk één auteur verantwoordelijk voor de afleveringen
van het tijdschrift. Deze presenteert zich als een spectator, een observator, die de
achttiende-eeuwse Nederlandse samenleving becommentarieert. Middels vele,
vaak humoristische, vertogen schetst hij een beeld van de ideale maatschappij. In
de loop der eeuwen hebben velen de braafheid van dit en andere spectatoriale
geschriften uit die tijd benadrukt. Met name de inleiding op het deeltje van Van
Oostrum werpt weer eens een ander licht op deze zaak. Zij beschrijft expliciet de
dubieuze levenswandel van de auteur, dat wil zeggen zijn affaire met de moeder
van zijn nageslacht met wie hij aanvankelijk niet geassocieerd wilde worden, maar
met wie hij uiteindelijk vlak voor zijn dood toch in het huwelijk trad. Waarom hield
Van Effen zich met de zedenkundige vertogen bezig en leidde hij thuis een losbandig
bestaan? Een omgekeerde volgorde lijkt immers vanzelfsprekender. In zijn vertolking
van de achttiende-eeuwse zedenmeester geeft Van Effen regelmatig lofzangen op
het huwelijk en de huwelijkstrouw terwijl hij hier zelf pas laat aan toegaf. Hadden
zijn eigen vertogen hem bekeerd?
Hoewel Van Effens beschouwingen in veel gevallen vermakelijk zijn en hierdoor
een groot deel van de populariteit kan worden verklaard, blijft de uitgedragen brave,
achttiende-eeuwse moraal verbazen. Wilde de lezer hier nu echt steeds mee
geconfronteerd worden? Was die moraal toen wellicht niet zo braaf als wij nu
denken? Of nam de lezer deze maar gewoon op de koop toe en las hij erover heen?
Het blijft giswerk. Mogelijk is de populariteit behalve door de leesbaarheid van het
tijdschrift voor een groot deel verklaarbaar door de spectatoriale mystificatie. De
spectator onthulde zijn identiteit niet. Mogelijk sprak dit spelletje bij de lezers elke
aflevering opnieuw tot de verbeelding. Zouden zij zich erg bekocht hebben gevoeld
indien zij de privé-uitspattingen van hun idool aan de weet waren gekomen?
Christien Dohmen
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Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaarheid
der jeugd: negentien gedichten uit een verdwenen boekje / Gerrit Paape
en Maria van Schie; uitg. en ingel. door Anne de Vries. - Amsterdam:
Stichting Neerlandistiek VU; Muenster: Nodus Publikationen, 1999. - 57
p.: ill., portr.; 21 cm. - (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; 30)
ISBN 90-72365-60-7 (Stichting Neerlandistiek VU)
ISBN 3-89323-436-5 (Nodus Publikationen) Prijs: ƒ 13,90
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Jeugdliteratuur staat momenteel volop in de belangstelling. Zo gaan de verhalen
over Harry Potter van de Engelse schrijfster J.K. Rowling als zoete broodjes over
de toonbank. Er verschijnen ook heruitgaven van jeugdboeken uit het verleden. Een
daarvan is Kinderpligten, gebeden en samenspraaken van het echtpaar Gerrit Paape
en Maria van Schie, een boek dat stamt uit 1779 en daarmee behoort tot de eerste
navolgingen van Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) van Hieronymus
van Alphen.
Van de oorspronkelijke uitgave van Kinderpligten is geen exemplaar bekend;
tekstbezorger Anne de Vries heeft een reconstructie van de bundel gemaakt. Daarbij
heeft hij zich gebaseerd op Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen
(1782), de eerste bloemlezing uit de Nederlandse kinderpoëzie. Daarin worden
echter bij de gedichten geen auteurs genoemd. De Vries weet 19 gedichten met
zekerheid toe te schrijven aan Paape en Van Schie, ze zijn opgenomen in de
heruitgave van Kinderpligten. De achttiende-eeuwse uitgave zal waarschijnlijk 64
pagina's omvat hebben, met 40 à 45 teksten, zo verwacht De Vries. Zoals destijds
gebruikelijk was bij jeugdpoëzie staan de plichten van kinderen centraal en hebben
de gedichten een uitgesproken stichtelijk karakter. Beide aspecten zijn duidelijk
herkenbaar in ‘Erïnnering’: ‘Denk, o jongheid! t' allen tijd, Wat ge ook doet, en waar
ge ook zijt, Dat ge eens reekenschap moet geeven Aan den Heer van dood en
leeven’ (p. 27). Andere titels zijn: ‘Caïn en Abel’, ‘Gebed voor het leezen in den
Bijbel’ en ‘Samenspraak tusschen Leentjen en zijne Moeder’ (p. 33, 42 en 50-51).
Veel succes heeft de bundel in de achttiende eeuw overigens niet gehad: 21 jaar
na verschijnen was deze nog niet uitverkocht. Voor hedendaagse lezers is de
heruitgave van Kinderpligten interessant. Een deel van de inhoud van een niet
overgeleverde bundel is nu toch bereikbaar geworden. Zo ontstaat er bovendien
een vollediger beeld van de opkomst van de jeugdliteratuur in de tweede helft van
de achttiende eeuw.
Annelies de Jeu

Een grand tour naar de nieuwe republiek: journaal van een reis door
Amerika, 1783-1784 / Carel de Vos van Steenwijk; uitg. verzorgd door
Wayne te Brake; met medew. van Jeroen Blaak en Katherine M. Grant.
- Hilversum: Verloren, 1999. - 192 p.: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten; 18)
ISBN 90-6550-172-x Prijs ƒ 39,67
Op 22 juni 1783 vertrok de 24-jarige Carel de Vos van Steenwijk, telg uit een adellijk
Drents geslacht, in het gevolg van de eerste Nederlandse ambassadeur in de
Verenigde Staten, P.J. van Berckel, naar de nieuwe Amerikaanse republiek. In het
hier besproken boek wordt het reisjournaal dat De Vos bijhield tijdens zijn reis naar
en in de Verenigde Staten voor het eerst gepubliceerd. De publicatie van het
reisjournaal, waarvan het bestaan tot voor kort vrijwel onbekend was, is
gerechtvaardigd om ten minste twee redenen.
In de eerste plaats zou De Vos na zijn terugkeer in Nederland in 1784 al snel een
prominente rol gaan spelen in de patriottenbeweging en zou hij belangrijke politieke
functies vervullen in de Bataafse Republiek. Hoewel het te ver zou gaan De Vos'
inspanningen voor de democratisering van de Nederlandse republiek geheel terug
te voeren op zijn persoonlijke observatie van de prille Amerikaanse democratie, ligt
het voor de hand dat zijn ‘grand tour’ zijn affiniteit met de democratische beweging
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in Nederland versterkt heeft. Net zoals in zijn reisverslag een aantal anglicismen
zijn taalgebruik binnensluipt, heeft De Vos wellicht tijdens gesprekken met
vooraanstaande politieke leiders en op zijn rondreis door elf van de dertien deelstaten
van de Amerikaanse republiek ongemerkt ideeën opgedaan die de kiem vormden
voor zijn latere politieke opvattingen. In zijn degelijke en verhelderende inleiding
betoogt Te Brake bijvoorbeeld dat De Vos' decentralistische politieke visie van rond
1800 nauw aansluit bij de politieke ideeën van de Amerikaanse ‘anti-federalisten’,
van wie Thomas Jefferson de bekendste vertegenwoordiger zou worden.
In de tweede plaats werpt het reisjournaal een interessant licht op de politieke
cultuur en het maatschappelijke leven in de Verenigde Staten direct na het einde
van de Onafhankelijksoorlog, een oorlog die gedeeltelijk met Nederlandse steun
gefinancierd was. Toen ambassadeur Van Berckel, met De Vos in zijn kielzog, na
een lange en moeizame overtocht eindelijk Philadelphia bereikte, wachtte hem
weliswaar klokkengebeier als vreugdegroet, maar het Amerikaanse
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Congres, waar hij zijn geloofsbrieven ging aanbieden, bleek inmiddels vanwege
politieke strubbelingen naar Princeton in de naburige staat New Jersey verhuisd.
Ook Van Berckels officiële audiëntie aldaar was een anticlimax: in een armoedig
en schaars gemeubileerd zaaltje hield de Nederlandse envoyé in het Frans een
toespraak voor de president van het Congres en de vertegenwoordigers van de
deelstaten, waarna zijn in het Nederlands gestelde geloofsbrieven werden
voorgelezen en overhandigd. De cultuurschok moet wederzijds geweest zijn.
Opvallend in De Vos' reisverslag is de toegankelijkheid van de politieke en sociale
elite van de jonge republiek. De Vos verhaalt van hartelijke ontvangsten door
hoogwaardigheidsbekleders zoals George Washington, die het Nederlandse
gezelschap, zoals De Vos benadrukt, ‘én in zijn publiek character [als generaal] én
als een privaat persoon’ op zijn landgoed Mount Vernon gastvrijheid verleent. (Pas
in 1789 zou Washington benoemd worden tot eerste president van de Amerikaanse
republiek.) Tijdens de zeven maanden durende reis die De Vos vervolgens samen
met twee landgenoten en een aantal bedienden door de V.S. ondernam, maakte
hij dankbaar gebruik van introductiebrieven, die hem toegang gaven tot de hogere
kringen in de verschillende staten die hij bezocht. De Vos vertelt enthousiast over
danspartijen, waar weliswaar geen hapjes geserveerd werden en de muziek matig
was, maar waar men zich aangenaam kon verpozen met ‘zeer schoone’ dames en
‘zeer lieve’ meisjes. (Gezien zijn belangstelling voor vrouwelijk schoon, wekt het
verwondering dat De Vos pas op 52-jarige leeftijd trouwde.)
Net als vele Europese reizigers na hem werd De Vos getroffen door de
tegenstellingen in de Amerikaanse maatschappij en natuur. De gastvrijheid die hij
in het noorden ontving, stond in scherp contrast met de armoedige herbergen in de
zuidelijke staten, waar soms zelfs niets te eten te krijgen was. Terwijl de
berggezichten voor de Lage Lander ‘verrukkend’ waren, verliep de reis naar het
zuiden, vanwege barre weersomstandigheden en de primitieve wegen, moeizaam.
Pas ‘na veel sukkelens’ bereikten de reizigers Charleston in South Carolina. De
Vos, die al eerder geconstateerd had dat de slavernij in tegenspraak was met de
Amerikaanse vrijheidsprincipes, contrasteert de enorme rijkdom en verkwistende
levensstijl van de inwoners van deze stad met de uitbuiting van de slaven waarop
zij gestoeld waren. Desondanks lijkt hij de mening van zijn slavenhoudende gastheren
te delen, die de slavernij als noodzakelijk kwaad zagen aangezien blanken in het
hete klimaat geen lichamelijke arbeid zouden kunnen verrichten.
Het Amerika dat uit het reisjournaal van De Vos naar voren komt, vormde nog
verre van een nationale eenheid. Hoewel de sociale en politieke elite, zoals blijkt
uit de introductiebrieven die De Vos meekreeg, over een nationaal en zelfs
internationaal vertakt netwerk beschikte, leek de gewone bevolking buiten de steden
verdeeld in veelal etnische enclaves. De Vos kwam bijvoorbeeld in de staat New
York en ook elders plaatsen tegen waar de voertaal na verscheidene generaties
nog steeds Nederlands was. Wanneer men hierbij voegt De Vos' terloopse
opmerkingen over sociale en politieke onrust, die onder andere tot de verplaatsing
van het congres leidde, en zijn ervaringen met de primitieve infrastructuur van het
land, geeft het reisjournaal van De Vos een uniek beeld van de problemen waarvoor
de Amerikaanse natie in opbouw zich gesteld zag.
Joke Kardux
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‘Hoe zal het met mij afloopen’: het studentendagboek 1833-1835 van /
Jan Bastiaan Molewater; uitgave verz. door Henk Eijssens. - Hilversum:
Verloren, 1998. - 110 p.: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten; 17)
ISBN 90-6550-164-9 Prijs: ƒ 25,34
Jan Bastiaan Molewater (1813-1864) moet een indrukwekkende persoonlijkheid
geweest zijn. Hij was een van de oprichters van de Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid - de ‘Romantische Club’ - en speelde dankzij zijn grote
redenaarstalenten een beslissende rol in het ontstaan van het vernieuwde Leidsche
Studenten Corps in 1839. Nadat hij afgestudeerd was, vestigde Molewater zich als
arts in Rotterdam, waar hij in 1848 benoemd werd tot directeur van het
Coolsingelziekenhuis. Daar kwam Allard Pierson hem in de jaren zestig tegen en
raakte zo onder de indruk van zijn ‘koninklijke intelligentie’ dat hij hem een hoofdrol
gaf als Dr. Beelen in zijn roman Adriaan de Mérival (1866).
Niets van die bijzondere gaven waarover Molewater beschikte, vindt men terug
in het ‘stu-
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dentendagboek’. Dagboek is eigenlijk ook een te weidse naam voor de losse blaadjes
waarop Molewater tussen 1833 en 1836 incidenteel bijhield wat hem in die jaren
bezighield: de boeken die hij las, het bezoek aan de sociëteit, een dispuutsreisje
naar Duitsland, zijn studie en zijn weifelende houding ten aanzien van vrouwen. Hij
kon niet buiten het sexuele contact met de Leidse ‘straatmadelieven’ maar was als
de dood zo bang voor geslachtsziekten, terwijl hij kennelijk nog niet toe was aan
een vaste relatie met iemand uit zijn eigen stand. Het zijn de typische aantekeningen
van een negentiende-eeuwse student, die weinig verschillen van het eerder in de
reeks Ego-documenten verschenen dagboek van Jacob David Mees (Hilversum,
1997).
Wat het dagboek van Molewater bijzonder maakt - Henk Eijssens wijst er in zijn
inleiding al op - zijn de veelvuldige verwijzingen naar Nicolaas Beets. Beets zelf
hield als student ook een dagboek bij, maar heeft dat op hoge leeftijd herschreven
om vervolgens het origineel te vernietigen. Uit enkele snippers van het origineel die
toevallig bewaard zijn gebleven, viel op te maken dat Beets het nodig heeft gevonden
om een beeld van zijn studententijd te schetsen dat meer in overeenstemming was
met de vooraanstaande positie die hij later in de samenleving zou bekleden. Voor
biljartpartijen bijvoorbeeld was in het geretoucheerde dagboek geen plaats meer;
en ook niet, zo blijkt uit het dagboek van Molewater, voor verwijzingen naar zijn
soms iets te overvloedig drankgebruik. Op 5 oktober 1834 schrijft Molewater naar
aanleiding van een vergadering van de Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid: ‘Beets is op het laatst nog weer dronken geworden. Daar schijnt
hij dan voor in de wieg gelegd’. En op 14 augustus 1835 beschrijft hij een toevallige
ontmoeting met Beets in Nijmegen, waarbij ‘een paar flesschen Rhijnwijn’ gedronken
worden, die in de herschreven versie van het dagboek van Beets evenmin zijn terug
te vinden, ook al bestrijken beide dagboeken dezelfde periode. Voor wie Beets als
student wil leren kennen, biedt het dagboek van Molewater een onmisbare aanvulling
op het beeld dat de oude Beets indertijd van de jonge Beets geprobeerd heeft na
te laten.
Olf Praamstra

Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli) / Nop Maas. Nijmegen: Vantilt, cop. 2000. - 221 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-75697-12-0 Prijs ƒ 39,90
Onder bovenstaande titel is een bundel artikelen verschenen, die Nop Maas de
afgelopen jaren heeft gepubliceerd. De meeste artikelen verschenen in Over Multatuli,
waarvan de auteur van 1991 tot 1997 redacteur was. Hij stelde tijdens zijn
redacteurschap onder meer een Portfolio in, een rubriek waarin plaatjes de hoofdrol
speelden. Veel van die plaatjes zijn terug te vinden in het laatste artikel in deze
bundel. Multatuli voor iedereen is daardoor niet alleen wat de tekst betreft een
interessant boek geworden.
De onderwerpen van de zes artikelen zijn achtereenvolgens: de receptie van de
Max Havelaar in 1860, de Minnebrieven, Multatuli's gefrustreerde politieke ambities,
Multatuli en het beroemde/beruchte tijdschrift Asmodée, Multatuli's contacten met
Antonius van der Linde, en tenslotte de karikturen met Multatuli of zijn werk als
onderwerp.
Verbazingwekkend is het om vast te stellen dat Maas met veel van deze artikelen
de eerste is geweest die er aandacht aan heeft besteed. Op de flaptekst wordt
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daaraan terecht gerefereerd. In het woord vooraf kan Maas het niet laten ook datgene
wat er wel geschreven en gedrukt werd Multatuli betreffende - hij noemt de Volledige
werken van Multatuli en de Multatuli-encyclopedie met name - nog eens stevig te
bekritiseren. De vele tekorten waaraan de Volledige werken lijden, hebben hun
repercussies in de encyclopedie, ‘zodat’, aldus Maas, ‘we moeten aannemen dat
ze onuitroeibaar zijn’. Gezien de vele verwijzingen in Multatuli voor iedereen naar
het verzameld werk en de encyclopedie van Multatuli als belangrijke en vaak enige
bronnen, is de ergernis van Maas zeer goed voorstelbaar. Gelukkig dat een
consciëntieuze onderzoeker zoals hij in staat is tekortkomingen aan te vullen en
fouten recht te zetten, zodat dit boek voor de Multatuli-studie een onmisbare
aanvulling is.
Jos van Waterschoot
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Ontvangen boeken
Het boek Jezebel / Louis Paul Boon; bez. door Johan Dierinck & Britt Kennis.
- Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999. XXVI, 236 p.; 24 cm. - (Reeks Literaire tekstedities en bibliografieen, ISSN
1374-8750; nr. 3) (Boon-studies / L.P. Boon-Documentatiecentrum,
Universitaire Instelling Antwerpen; dl. 11) ISBN 90-72474-28-7 pbk. Prijs: 686
BEF
Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat: Een onderzoek
naar kleding- en voetbaltermen / Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers, Dirk
Speelman. - Amsterdam: Meertens-Instituut, 1999. - 172 p.; 24 cm.
ISBN 90-70389-60-6 Prijs: ƒ 29,50
Gods gouden thesaurus: het Middelnederlandse handschrift Wenen, OeNB
2372 in de alchemistische traditie / Veerle Fraeters. - Leuven: Peeters, 1999.
- 359 p.; 24 cm. - (Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis;
3) ISBN 90-429-0789-4 Prijs: 1600 BEF
Huiselijke poezie / samenst.: Ellen Krol. - Amsterdam: Querido, 1999. - 195 p.;
19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0592-X Prijs: ƒ 15, De kikker die zichzelf opblies en andere Middelnederlandse fabels / samenst.
en vert. [uit het Middelnederlands]: Anda Schippers. - Amsterdam: Querido,
1999. - 109 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0593-8 Prijs: ƒ 15, Laet ons voort vroylijc maken zanc: opstellen over de lyriek in het
Gruuthuse-handschrift / J. Reynaert. - Gent: Studia Germanica Gandensia,
Vakgroep Duits - Taalkunde, 1999. - 255 p.: ill.; 24 cm. - (Studia germanica
gandensia; 46)
ISSN 0081-6442 Prijs: 820 BEF
Over literatuur / W. van den Berg. - Amsterdam: Vossiuspers AUP, cop. 2000.
- 34 p.; 21 cm (Rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als
hoogleraar in de Moderne Nederlandse Letterkunde van de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op 12 november
1999)
ISBN 90-5629-119-X Prijs: ƒ 15, Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf / Idalina van Hardeveld-Kooi. [Utrecht: Led], 2000. - 499 p.: ill.; 30 cm Proefschrift Universiteit Leiden.
ISBN 90-5434-072-X Prijs: ƒ25, In oorlogsnood: Virginie Lovelings dagboek 1914-1918 / teksted. verz. door
Ludo Stynen, Sylvia Van Peteghem; met medew. van Bert Van Raemdonck,
Isabel Vanzieleghem, Bart Van Lierde. - Gent: Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999. - 791 p.: facs.; 24 cm. - (Literaire
tekstedities en bibliografieen, ISSN 1374-8750; nr. 4)
ISBN 90-72474-29-5 pbk. Prijs: 1654 BEF
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Toekomst voor de Middeleeuwen: Middelnederlandse literatuur in het voortgezet
onderwijs / Hubert Slings. - Amsterdam: Prometheus, 2000. - 258 p.: ill.; 22
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Jeroen Jansen
Onderwijs in de Tooneel-Poezije
Een ongepubliceerde poëtica van Ludolph Smids
Abstract - In the Amsterdam University Library, a manuscript by Ludolph Smids
(1649-1720) can been found which offers a multitude of poetical ideas, especially
on drama theory. This manuscript dates from an early period (ca. 1678) in Smids's
literary career and is of considerable importance due to the huge number of examples
which clarify the poetical theory given.

1. Inleiding
Literaire handschriften uit de zeventiende eeuw worden nog steeds stiefmoederlijk
behandeld, zeker als ze niet direct met een gedrukte tekst verbonden kunnen worden
of (bij voorbaat) toegeschreven zijn aan belangwekkende auteurs als Hooft of
Huygens. Tot deze conclusie komt waarschijnlijk wel iedereen die een catalogus
op zeventiende-eeuwse handschriften doorbladert. Daar treft hij intrigerende titels,
1
waarover nooit is gepubliceerd. Zo stuitte ik enige tijd geleden in de
handschriftencatalogus van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek op de titel
Onderwijs in de Tooneel-Poezijee, so wel van d'oude als hedendaegse dichters,
met de volgende omschrijving:
Afschrift uit de 17e eeuw, van een naar het schijnt in 1678 te Groningen
o

2

bij Joh. Collen uitgegeven werkje. - 99 blz. 8 . IF 8.

Om meer dan één reden werd hier mijn belangstelling gewekt. Ten eerste omdat
nergens in de vakliteratuur wordt gerept van een Groninger octavo-druk uit 1678
met het onderhavige opschrift. Ten tweede vanwege de titel van dit ‘afschrift’. Hij
correspondeert namelijk geheel met die waarmee Cornelis van Hoogeveen in 1765
te Leiden een verzameling poëticale lezingen van leden van het Kunstgenootschap
Nil Volentibus Arduum uitgaf. Sinds de gedegen dissertatie (1989) van Ton Harmsen
zijn we goed geïnformeerd over aard en inhoud van de veertig voordrachten die
verschillende auteurs van Nil omstreeks 1670 aan de dramatheorie wijdden. Zou
het Amsterdamse handschrift hier iets mee te maken hebben? De verdere toelichting
bij dit nummer in de Amsterdamse catalogus ontzenuwt evenwel iedere gedachte
hieraan:
Het hs. verschilt van het in 1765 te Leiden uitgegeven Nauwkeurig
onderwys in de Tooneel-Poezye, enz., onder de werken van het
3
Genootschap ‘Nil volentibus arduum’ (dl XIV) opgenomen.
Ook deze opmerking prikkelt de nieuwsgierigheid. Kennelijk heeft iemand ooit beide
handschriften met elkaar vergeleken. Maar in welk opzicht verschillen de teksten,
wat is de status van het onderhavige Onderwijs in de Tooneel-Poezije, en wie is of
zijn de
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auteur(s) ervan? Bovendien klinkt de titel met de subtitel so wel van d'oude als
hedendaegse dichters nog om een andere reden bekend in de oren. Leden van Nil
Volentibus Arduum hadden hun kritische Dichtkunstigh onderzoek en oordeel over
het treurspel van Orondates en Statira (1670) afgesloten met de aankondiging dat
‘de waare Liefhebbers te zijner tijdt te wachten hebben een Onderwijs in de
4
Tooneelpoëzije zo wel van de Oude, als Heedendaagsche Dichters’. Welke relatie
is er dan tussen deze aankondiging en het betrokken manuscript?

2. Het handschrift
Het handschrift (Universiteitsbibliotheek Amsterdam: I F 8) lijkt van de buitenkant
een zeventiende-eeuwse druk in octavo-formaat. Gebonden in een perkamenten
kaft, met op de rugzijde bovenaan de (afgesleten) titel. Op de binnenkaft heeft de
5
auteur geschreven: Observationes theathrales.
Bij het doorbladeren van het handschrift valt allereerst op dat het een netschrift
betreft, een in een duidelijke minuskel geschreven tekst, waarin zelden een
doorhaling voorkomt. Niet alleen de buitenkant wekt echter de indruk dat het om
een ‘boek’ gaat: De tekst begint op p. 1 recto met een ‘Order en range van dit
werckie’, een globaal inhoudsoverzicht (met pagina-aanduiding) dat ruim drie pagina's
6
bestrijkt. Afsluitend treft de lezer een ‘Index’ van vijf pagina's (weer met
paginaverwijzing). Maar het meest opvallend is wellicht de titelgravure (zie hierna)
op p. 3 recto. Hierop volgt de eigenlijke tekst met een beschouwing over ‘APARTES,
Terzijde-spraecken’ op p. 4 recto. We zien vervolgens een groot aantal hoofdstukken
met titels die onderwerpen uit de dramatheorie aanduiden, zoals een beschouwing
gewijd aan het ‘Getal der spreeckende in een Tôn:’, aan ‘Hertstochten, door
persoonen uitgebeelt’ en aan het ‘Episodium, Bijverdichtsel’. Daarnaast zijn er
hoofdstuktitels die een meer algemene poëticale inhoud vertegenwoordigen, zoals
‘Droomen’, ‘Gesichtkunde’, en ‘Helsche besweerders en Tovenaars’. Verder valt op
- we zijn nog steeds aan het bladeren - dat heel wat pagina's zijn opengelaten, en
dat ook hele tekstpassages met een potloodkruis werden doorgestreept (de passages
blijven goed leesbaar). Het laatste hoofdstuk, ‘Van afgrijsselicheden, en onmogel:’
treffen we op p. 96 verso, waarna de ‘Index’ het geheel afsluit. Al met al gaat het
om een flinke hoeveelheid materiaal: 191 pagina's, waarvan er 137 zijn beschreven.
Meteen wordt duidelijk dat hier, in ieder geval in kwantitatief opzicht, een belangrijke
poëticale bron is aangeboord, een bron die in geen enkele studie over het
Frans-classicistische toneel wordt genoemd.

3. De titelgravure
Uiteraard is een van de eerste zaken die moet worden onderzocht of er, zoals de
handschriftencatalogus beweert, inderdaad in 1678 te Groningen door Johan Collen
een werkje met dezelfde titel werd uitgegeven. Van een dergelijke druk is geen
spoor te vinden. Met de genoemde Johan Collen zal ‘Jan Coellen’ (ook wel: Jan
Cöllen of J. Collenius) worden bedoeld, een drukker-boekverkoper die volgens de
Thesaurus 1473-1800 van J.A. Gruys en C. de Wolf in de periode 1647-1671 te
Groningen
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actief was. Uit niets blijkt echter dat hij ná 1671 nog iets heeft gedrukt, zodat een
publicatie in 1678 om deze reden al niet voor de hand ligt. De handschriftencatalogus
houdt ook een slag om de arm: het zeventiende-eeuwse handschrift zou een afschrift
zijn ‘van een naar het schijnt in 1678 [...] uitgegeven werkje’ (mijn cursivering).
Hiermee lijkt het waarschijnlijk dat de opsteller van de catalogus op grond van de
‘titelpagina’ in het handschrift aan een gedrukte versie heeft gedacht. Want onder
de gravure op deze pagina staat de geschreven tekst: ‘tot Groningen bij Iohan
o

Collen. A : 1678.’ (zie de afbeelding).
De ‘titelpagina’ is als volgt tot stand gekomen. De auteur nam een titelgravure
8
van een ander boek, knipte daar de titel uit en plakte die op p. 3 recto, binnen een
zwartomlijnd kader. In de open ruimte van de gravure vulde hij met de hand in
quasi-drukletters de titel van zijn werk in: ‘Onderwijs in de Tooneel-Poezije, so wel
van d'Oude, als hedendaegse Dichters.’ Daaronder schreef hij met letters die (in
de verte) aan een gedrukte tekst doen denken, binnen de omlijning, de plaats,
drukker en het jaar van verschijnen.
Wat wilde de auteur met deze ‘titelpagina’? En waarom koos hij voor deze titel?
Meende hij soms in 1678, nu het Dichtgenootschap zijn toezegging een Onderwijs
in de Tooneelpoëzije te verschaffen nog steeds niet was nagekomen, zelf deze
belofte te moeten inlossen? Maakte hij het geheel op voor publicatie? Dit lijkt toch
onwaarschijnlijk: waarom dan zoveel moeite gedaan om een eigen titelgravure in
elkaar te knutselen? Of was dit inderdaad een afschrift van een gedrukte tekst, zoals
de handschriftencatalogus suggereert? Dat komt me nog minder waarschijnlijk voor.
Waarom in dat geval alle tijd en moeite geïnvesteerd om een reeds gepubliceerde
tekst in zijn geheel over te schrijven, inclusief zo'n titelgravure en zonder de auteur
van die gedrukte uitgave te vermelden? Voordat we echter verder reikende conclusies
aan deze pagina mogen en kunnen verbinden, moeten we bepalen wie de auteur(s)
van dit handschrift is of zijn.

4. De auteur
Was het de samensteller van de handschriftencatalogus wél opgevallen dat het
handschrift verschilde met dat van Nil Volentibus Arduum, zijn analyse van het
manuscript ging klaarblijkelijk niet zover dat hij tot toeschrijving aan een of meerdere
auteurs kon overgaan. Toch blijkt bij lezing van de tekst al snel en onmiskenbaar
de naam van de vervaardiger. Het tweede onderwerp waaraan het handschrift een
beschouwing wijdt, is getiteld: ‘Alleenspraecken, ofte Soliloquia’. In dit hoofdstuk
wordt op p. 5 verso het aanroepen van Goden en Godinnen ter sprake gebracht,
waarbij flink wat voorbeeldteksten worden genoemd. Waar de auteur het aanspreken
van de zon aan de orde stelt, heeft hij bij de genoemde voorbeeldtitels in de marge
toegevoegd: ‘De Roderik van mij ook de son’. Deze opmerking moet wel slaan op
de Roderik, of de verkrachte Florinde. Treurspel, in zijn tijd ongepubliceerd maar
later opgenomen in De overgebleeven Tooneelpoëzy van Ludolph Smids (1744).
Ook op andere plaatsen in het handschrift vinden we indicaties dat we hiermee de
9
auteur hebben bepaald.
Ludolph Smids (1649-1720), letterkundige en medicus, van wiens werk vanaf
1685 gedrukte uitgaven verschenen, wordt door een werkgroep van Utrechtse neer-
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landici op grond van zijn poëticaal georiënteerde ‘Toetsteentje der Nederduytsche
Toneel- en mengelpoësye’ (1694) een ‘volijverige volgeling van Nil Volentibus
10
Arduum’ genoemd. Daarmee lijkt zijn poëticale attitude bepaald. Bekendheid krijgt
hij met zijn treurspel Konradyn (1686), dat op de Amsterdamse schouwburg vertoond
11
werd. In hetzelfde jaar verscheen van hem De deboosjant, een bewerking/vertaling
van Plautus' Mostellaria, ‘op onze tyden en zeden gepast, en naar de hedendaagsche
Toneelwetten verschikt’. In de voorrede hierbij (van 7 november 1686) is te lezen
12
dat zijn Konradyn weinig succes heeft gehad. Echter, Smids had zijn debuut als
toneelauteur gemaakt met het treurspel Roderik, of de verkrachte Florinde, voor het
13
eerst gepubliceerd in 1744, maar de voorrede is gedateerd: 3 april 1681. In het
zelfde jaar is zijn blijspel Spookende minnaar, of de verdrukte gelieven gereed, dat
14
eveneens in zijn eigen tijd ongepubliceerd bleef.
Naast ongepubliceerd drama van de jeugdige Smids is in de uitgave
Overgebleeven Tooneelpoëzy (1744) ook ‘Het Leven van Ludolph Smids. M.D.’
opgenomen, een korte biografie van de auteur, waarvan voor ons doel met name
het volgende gedeelte interessant is:
Na dat onzen Dichter de beginselen der Taalkunde gelegt hadde, wierd
Hy een jaar naar het overlyden zynes vaders, door zyne vrinden, tot
voortzettinge dezer oeffeninge naar Antwerpen ter schole gelegt, (alzo
zyne ouders en vrinden den roomsche godsdienst waare toe gedaan
geweest,) en van daar na twee Jaaren naar Westphalen in een klooster
gezonden; daar hy verder de Latynsche taale meester geworden zynden,
zig in den Jaar 1670, van daar begaf, naar de Hooge Schoole van Leiden,
om, onder den beroemden Hoog Leeraar F. de la Boe Silvius, de geleerde
lessen der geneeskonst te hooren, en de volkome kennisse der zelve,
hem eigen te maaken. Hier begon zyn aankomende Dichtkonst, niet wynig
op te wakkeren, door den dagelyksche ommegang met verschydene
Liefhebbers der Zangh-godinnen, en hy gaf ook toen alrede blyken van
zyne genegentheid tot de kennisse der Penningkunde en andere
15
Oudheeden...
Op eenentwintigjarige leeftijd ging Smids dus in Leiden medicijnen studeren, een
periode waarin volgens de biograaf zijn liefde tot de poëzie in niet geringe mate
aanwakkerde en waarin hij dagelijks met verschillende poëzieliefhebbers contacten
16
had. Was het in deze periode dat hij zijn inzichten over het toneel begon op te
tekenen?

5. De datering van het handschrift
Een belangrijke indicatie voor de datering van het handschrift vormt uiteraard de
titelgravure waarop het jaartal 1678 prijkt. Aangezien de status van deze pagina
onduidelijk is, blijft dit slechts een vage aanwijzing voor de periode waarin Smids
zijn aantekeningen in dit netschrift overzette. Zoals we straks zullen zien, heeft het
genoemde jaar ook niet de status van een terminus ad quem. Op grond van de aard
van het handschrift, de gebruikte bronnen en vermeldingen in het handschrift mogen
we aannemen dat (1) dit handschrift zeker niet een afschrift van een gedrukte tekst
is (zoals de catalogus suggereert), maar (deels) een netschrift waarin Smids
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aantekeningen over toneel uit een klad in het net overschreef (hierover later meer);
(2) de belangrijkste periode dat Smids aan de aantekeningen werkte, gelegen is
tussen de jaren 1673 en 1678. Immers, een belangrijk deel van de in de inhoud
verwerkte theorie blijkt afkom-
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stig uit bronnen direct vóór deze periode, zoals het ‘Aan de beminnaars van d'oude
en nieuwe tooneelspeelen’ bij Jan Vos' Medea (1667) en Lodewijk Meijers
‘Voorreeden’ bij de Verloofde koninksbruidt (1668). Veel voorbeelden werden
gekozen uit in de jaren 1670-1671 gepubliceerd drama, zoals J.L. Blasius, Het
huwlyk van Oroondate en Statira (1670), Dirck Buysero, Astrate, koning van Tyrus
(1670), A. Peys, De nachtspookende joffer (1670), H. de Graef, Den dullen ammirael,
of Stryt om d'eer (1670), en M. Gansneb Tengnagel, De Spaensche heidin (1671).
Meermalen wordt ook verwezen naar J. Racine's Mithridate (1673). Een duidelijke
terminus a quo van het materiaal is hiermee uiteraard niet gegeven. Smids kan al
in de zestiger jaren begonnen zijn poëticale notities in klad op te schrijven. Gezien
het jaartal op de titelgravure zal het afschrijven hiervan hoogstwaarschijnlijk kort
voor of in 1678 hebben plaatsgevonden.
Tot zover lijkt er niets aan de hand om de terminus ad quem van het handschrift
op 1678 te stellen. Maar wie het afschrift bestudeert, ziet dat de tekst niet in één
keer is opgeschreven. Hier moet eerst iets gezegd worden over de indeling van het
handschrift. Smids heeft ernaar gestreefd de door hem behandelde onderwerpen
(die in de titels bij de ‘hoofdstukken’ te vinden zijn) alfabetisch te rangschikken.
Zoals gezegd begint hij op p. 4 recto met ‘Apartes’, vervolgens ‘Alleenspraecken’
(dus slechts alfabetisch op beginletter), en ‘Aaneenhechting der Bedrijven’. Hij gaat
op p. 7 recto verder met de C (hoewel ‘Character’ hier met een ‘k’ is geschreven en
er ‘Goede Karacter...’ staat), en zo voorts. Onder de laatste letter, de ‘V’, vallen
beschouwingen over de ‘Vertooning van onmogelijcheen, en afgrijss.’ en over ‘Van
afgrijsselicheden, en onmogel:’. Het afschrijven gebeurde hoogstwaarschijnlijk niet
rechtstreeks, dat wil zeggen niet van een klad dat dezelfde volgorde bevatte. Dit
betekent dat de alfabetische ordening (qua titel) pas in het ‘afschrift’ tot stand zal
zijn gekomen. Dit leid ik onder andere af uit de opengelaten bladzijden die aangeven
dat de indeling niet helemaal was voorberekend. Ook kwam Smids in de problemen
toen bleek dat hij een aantal thema's niet meer onder de juiste letter kwijt kon. Dit
vermoed ik althans. Zo maakt hij van de titel van een caput over afgrijsselijke
gebeurtenissen op het toneel: ‘Van afgrijsselicheden...’, zodat het onder ‘V’ kon
worden geplaatst. Dit lijkt toch een noodsprong, omdat kennelijk het begin van het
17
handschrift met onderwerpen die beginnen met de letter ‘A’ al geschreven was.
Ook de titel van het caput over de agnitio is nogal verwrongen: ‘Pers. Agnitio.
Herkennis’ (het ‘Pers’ staat voor ‘personen’), maar hier moet een andere oorzaak
worden gezocht. Eerst stond er: ‘Peripetia, Herkennis’. In een laat stadium, namelijk
18
nadat de index al was voltooid, bemerkte Smids zijn vergissing. Om te
rechtvaardigen dat de tekst op deze plaats in het manuscript stond, werd ‘Peripetia’
vervangen door ‘Agnitio’ en werd er een woord met een ‘p’ (pers.) aan toegevoegd.
Vrijwel zonder uitzondering begint elk nieuw onderwerp op een nieuwe rectopagina.
Voor de datering van het handschrift is deze wetenschap niet zonder belang. Nu
kunnen we immers bevroeden dat er ruimte overbleef voor toevoegingen (over het
zelfde onderwerp) indien deze niet te lang waren. Deze aanvullingen lijken er legio
te zijn, en kunnen ruwweg in drie categorieën worden verdeeld. In de eerste plaats
onderscheiden we stukken tekst die later onder de bestaande tekst werden
geschreven. Dit zal in de meeste gevallen goed mogelijk zijn geweest omdat de
‘hoofdstukken’ niet steeds en in eerste instantie tot onderaan een verso-pagina
werden volgeschreven. Toevoegingen van deze soort zijn meestal goed te herkennen
aan het gebruik van een
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lichtere inktsoort of andere pen. In de tweede plaats gaat het om zinnen en
zinsfragmenten die tussen de regels werden ingevoegd, veelal doorlopend in de
marge. In de derde plaats zijn er opmerkingen van toevoegende aard in de marge
geschreven.
Ook werd in een enkel geval een heel ‘hoofdstuk’ later neergeschreven, zoals
19
dat over ‘Fransche,’ op p. 18 recto. Dat Smids de tekst ervan na 1678 vervaardigde,
blijkt onder andere uit de volgende passage:
Dat de Fransche nu de waare Meesters in de Toneelpoësije sijn, getuigt
ons T. Arends voor sijn Mithridates, ende die van In Magnis voluisse sate
voor hunne verduitste Thebaïs, dat Racines eersteling genoemd word.
Siet ook Pels, [het paginanummer is opengelaten] pag. Misbruik en gebruik
des Toneels: pag. [het paginanummer is opengelaten]. Horatii vertaling
van de Dichtkonst.
De Mithridates van Thomas Arends dateert van 1679, de Thebais, of vyandlyke
20
broeders van Frans Rijk uit 1680, terwijl de twee genoemde traktaten van Andries
Pels (Gebruik, én Misbruik des Tooneels en Q. Horatius Flaccus dichtkunst, op onze
tyden, én zéden gepast) respectievelijk in 1681 en 1677 verschenen. Dit betekent
dat Smids nog in of na 1681 aan dit hoofdstuk moet hebben gewerkt.
Maar er zijn aanwijzingen dat de auteur nog later aanvullende opmerkingen in
het handschrift heeft aangebracht. In de Frans-classicistische toneeltheorie heerste
de norm dat een monoloog onaanvaardbaar was, omdat het onwaarschijnlijk werd
geacht dat iemand zich, zonder toehoorder, uitvoerig uitsprak over zijn innerlijke
r

drijfveren. In zijn beschouwing over ‘Alleenspraecken, ofte Soliloquia’ (p. 5 ) wordt
nu de hevige hartstocht van een (alleen) sprekend personage genoemd als excuus
21
voor het gebruik van het soliloquium. Dit excuus was volgens Smids ongegrond
indien die hartstocht geaffecteerd was. Van dit ‘op de maat klagen’ geeft Smids een
aantal voorbeelden: we treffen het onder andere in Didoos doot (1668) van Pels,
22
en in D.P. Heynks Veranderlik geval, of stantvastige liefde (1663). Later heeft hij
r

hier (p. 5 ) nog enige andere voorbeeldtitels tussengevoegd, deels in de marge:
ende de acht Alleenspraken van Theodaat, Amalas. Amaltred. en
Clodezilus in Amales. p. 7 &c. en Bidloos Karel en K.L. Mariamne; en
haar Eudoxe, in Genserik.
Het ‘Amales.’ staat voor Ph. Quinaults Amalazonte, waarvan in 1667 een vertaling
door J. Koenerding verscheen; echter, Govert Bidloo publiceerde zijn Karel, erfprins
van Spanje pas in 1679, terwijl Katharina Lescailjes Herodes en Mariamne, alsmede
haar tragedie Genserik eerst in 1685 werden gedrukt. Katharine Lescailje behoorde
tot de groep dichters en dichteressen met wie Smids vriendschappelijke contacten
23
onderhield. Hij schreef een lofdicht voor haar Herodes en Mariamne, terwijl deze
Amsterdamse dichteres op haar beurt een lofdicht schreef voor zijn Gallerye, of
24
proef van syne dichtoefeningen (eveneens in 1685 verschenen). Al eerder zagen
we (zie mijn noot 9) dat Smids op p. 50 recto van het handschrift zijn eigen Gallerye
noemt, een publicatie die ook van 1685 dateert.
Verwijzingen naar drukken ná 1685 heb ik in het handschrift niet gevonden. Op
grond hiervan weten we zeker dat Smids nog zeker tot in 1685 aanvullingen heeft
aangebracht (er wordt vaker naar Lescailjes Genserik en Herodes verwezen, maar
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steeds als aanvulling, meestal in de marge). Wanneer hij het handschrift met rust
heeft gelaten, dat wil zeggen: is gestopt het te completeren, weten we uiteraard niet
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zeker. Maar we mogen veronderstellen dat dat in deze periode moet zijn geweest,
de tijd ook dat zijn eerste tekst, de Gallerye, in druk verscheen.
Er is namelijk een aanwijzing die het minder waarschijnlijk maakt dat Smids nog
tot ver hierna aantekeningen heeft verwerkt. Deze heeft te maken met de bladzijden
die in het handschrift zijn doorgestreept. In Smids' bundel Poësye (1694, p. 253-274)
is opgenomen ‘Het Toetsteentje der Nederduytsche toneel en hengelpoesye’, een
beknopte poëtica waarin in zestien korte hoofdstukken (‘aanmerkingen’) verschillende
aspecten van de literaire vormgeving worden besproken. Die hoofdstukken beginnen
steeds met een zesregelig gedichtje, gevolgd door voorbeelden, meestal afgesloten
met enig prozacommentaar. De onderwerpen zijn divers, variërend van het gebruik
25
van archaïsmen tot dat van straattaal. Nog recentelijk heeft Jan Konst gewezen
op het belang van Het toetsteentje en de verwaarlozing van wetenschappelijke zijde
26
van Smids ‘aanmerkingen’. Nu blijken de bladzijden in het handschrift die met een
potloodkruis zijn doorgehaald, steeds opmerkingen en aantekeningen te bevatten
27
die in de ‘Aanmerkingen’ van 1694 zijn verwerkt. Met name voor de vele
voorbeeldteksten die in Het toetsteentje te vinden zijn, kon Smids terugvallen op de
aantekeningen in zijn Onderwijs in de Tooneel-Poezije. We zien ondertussen dat
er in 1694 wel nieuwe voorbeelden bijgekomen zijn, en omgekeerd ook dat sommige
voorbeeldtitels uit het handschrift niet zijn verwerkt in deze druk, maar zoals gezegd
werd de basis voor de ‘Het Toetsteentje’ in dit manuscript gelegd. Het feit dat al
deze onderwerpen met een potloodkruis zijn doorgehaald, kan ten minste twee
dingen betekenen: (1) met het oog op (mogelijke) publicatie van de overige
aantekeningen in het handschrift elimineerde Smids vast de gedeelten die al tot
publicatie hadden geleid; en/of (2) bij het tekstklaarmaken van de kopij voor ‘Het
toetsteentje’ selecteerde Smids uit het handschrift gedeelten die niet in de eerste
plaats en direct met de dramatheorie te maken had; de doorgestreepte gedeelte
gaven hem een indicatie welke gedeelten hij al in de kopij had opgenomen.
Zeker in het tweede geval zullen de potloodkruisen ter voorbereiding van publicatie
van ‘Het toetsteentje’ zijn aangebracht. Het verwerken van de doorgehaalde
fragmenten in ‘Het toetsteentje’ betekent dat Smids (uiterlijk) in 1694 niet meer aan
publicatie van het handschrift als geheel dacht.

6. Waarom is het handschrift niet uitgegeven?
Wie het gehele handschrift heeft doorgelezen en op de hoogte is van de
contemporaine dramatheorie hoeft niet lang te raden naar de reden waarom Smids
niet tot publicatie van het geheel is overgegaan. Die reden ligt niet (in de eerste
plaats) in het verschijnen van Pels' Q. Horatius Flaccus Dichtkunst in 1677 en in
het vier jaar later volgende Gebruik, én Misbruik des Tooneels, hoewel men zou
kunnen veronderstellen dat deze verhandelingen hem enig gras voor de voeten
hebben weggemaaid. Maar als vrijwel iedere dichter in de zeventiende eeuw stelde
Smids hoge eisen aan wat hij uitgaf. Hij formuleert dit standpunt bij de uitgave van
zijn bundel Poësye (1694) nog eens expliciet tegenover de lezer:
Want alleenlijk een sin niet cierlijk genoeg uitgevoerd, eén woord qualijk
verkoosen, een lettergreep onkunstig gespeld; ja self een letter naar eisch
niet gekapt noch gestreept,
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doet hem [de dichter] een geheel boek verfoeyen, en walgende ergens
in een hoek weg gooien. [...] Tot ons oogmerk word in Molieres Misantrope
28
(seer bevallig in onse moedertaal berijmd) aldus gesproken:
Wat noodsaaklijkheden dringen
U toch tot rijmen? en wie droes parst u uw dingen
Te laaten drukken? so dat ooit vergeeflijk is
Aan jemand, een slecht boek in 't licht te brengen, wis
'T is maar vergeeflijk aan die 't doen om van te leven
Weerstaat die lusten, die u sulke aanvechting geeven.
Doedge iets om tijdverdrijf, houd by u; volg mijn raad,
Eer gy aan 't hof de naam van een braaf man verlaat,
Om, om eens drukkers win- en baatsucht te behagen,
29
Door hem de naam van een seer slecht poëet te dragen.

In dergelijke kritische geluiden, een cliché in de zeventiende eeuw, horen we nog
vaag een echo van Horatius' waarschuwing dat een al gepubliceerde tekst niet meer
vernietigd kan worden (Ars poetica, v. 388-390). De aard van met name de
theoretische uitspraken in het Onderwijs in de Tooneel-Poezije pleit niet direct en
zonder meer voor publicatie van alles wat in dit handschrift te vinden is. Sommige
van Smids' beschouwingen over de dramatheorie zijn namelijk niet origineel. Zoals
Lodewijk Meijer vrijwel alle theorie in zijn ‘Voorreeden’ bij de Verloofde koninksbruidt
(1668) aan Corneille had ontleend, met name aan diens drie ‘Discours sur le poème
dramatique’, zo heeft Smids heel wat theorie uit de voorrede van Meijer (en anderen)
overgenomen (we zagen al een voorbeeld in noot 21 boven). Het verschil is uiteraard
dat Smids niet hoefde te vertalen en letterlijk kon overnemen. Dat deed hij dan ook.
Hele zinnen uit de voorrede van Meijer zijn vrijwel ongewijzigd in het manuscript
terug te vinden. Nu valt de jeugdige Smids niet veel te verwijten. Hij publiceerde
immers niet. Bovendien lag de sterke gerichtheid op Meijers programmatische
‘Voorreeden’ min of meer voor de hand voor een jong dichter die meevoer op de
stromen van de nieuwe (Frans-classicistische) mode. Meijers verhandeling kreeg
direct na verschijnen ruime bekendheid, omdat hierin voor het eerst een aantal
belangrijke beginselen van de Frans-classicistische toneeltheorie in het Nederlands
werd gepresenteerd: Meijer introduceerde de belangrijke nieuwerwetse visie van
Corneille aan het Nederlandse toneelpubliek, en men moest rond 1670 van goeden
huize komen die Franse bron te negeren. Ook het Dichtgenootschap Nil volentibus
arduum valt in zijn Onderwys in de tooneel-poëzy terug op Corneille, echter in
30
mindere mate op diens tolk Meijer.
Dat het handschrift in deze vorm geenszins publicabel was, blijkt ook uit het feit
dat de gebruikte bronnen, van wie Lodewijk Meijer de belangrijkste representant
31
is, niet genoemd worden bij de ontleende citaten, iets dat Smids voor de publicatie
van tweeëntwintig ‘toneelwetten’ (korte regels met betrekking tot de dramatheorie)
in een opdracht aan Petrus Francius, voorafgaand aan zijn Roderik, of de verkrachte
32
Florinde (1681, maar pas in 1744 gepubliceerd), wél deed. Hoewel dit stuk en de
opdracht hierbij dus niet (in gedrukte vorm) werden uitgegeven tijdens het leven
van Smids, liet hij het wel uit zijn hoofd hier de inzichten van anderen als die van
hemzelf te presenteren. Smids, die zich in deze opdracht aan Francius als zo vaak
33
terughoudend toont met betrekking tot het uitgeven van poëzie, noemt in deze
voorrede aan Francius zijn kritische instelling ook als de reden waarom hij zo lang
(en nog steeds) wacht met het laten drukken van zijn tragedies:
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Ende dit is de reden, waarom myn Treurpen (schoon eenigen tyts op
de Tooneelpoëzye verslingert geweest zynde) nooit zoo vermetel is
geweest, dat zy met een fraie Treurstoffe in dit stekelig Doorenbosch
heeft durven het hooft opsteken; te weten uit vreze van zich niet verstrikt
34
te zien in de netten der nydige spinnekoppen.
Smids, amper dertig als hij deze woorden neerschrijft, toont zich bevreesd voor de
literaire kritiek, alweer zo'n zeventiende-eeuws cliché. Toch had hij, ter voorbereiding
van een mogelijke uitgave van dit treurspel, gedegen onderzoek verricht naar de
vigerende toneelpoëtica, een werkzaamheid waar het manuscript en de ‘toneelwetten’
35
zo duidelijk getuigenis van afleggen. Liet de publicatie van deze wetten nog 63
jaar op zich wachten, zijn Onderwijs in de Tooneel-Poezije zou in de volgende drie
eeuwen niet worden uitgegeven. Met dit laatste zou Smids ongetwijfeld vrede hebben
gehad.

7. Ludolph Smids' Onderwijs in de Tooneel-Poezije
Om een indruk te krijgen van de manier waarop Smids zijn onderwerpen in het
manuscript aanpakt, heb ik een willekeurig hoofdstuk hieronder weergegeven (met
enige toelichting). De beschouwing over ‘Nederlanders’ is te vinden op de pagina's
r-v

66

van het handschrift.
Nederlanders
De Nederlanders sijn heedendaags van een ander geest gedreven, als
36
de Grieken, of Romeinen, willen korte reedenen, veel leevendige beelden
op het toneel, en in de selve veel gewoel en werkelijcheit, en te gelijk
ooren en oogen hun vermaek geschaft hebben. Daerom sijn de
Nederlantsche speelen vol verwarringen, daerse te beter om zijn, als zij
37
niet tegens de natuir strijden, en sich ondertusschen gevoelijk ontwarren.
En doordien de Speelen eerst gevonden zijn om de doffe geesten door
eerlike tijtverdrijven te vermaeken; daerna om de menschen door
behaaglike dingen te zeedevormen, en het spoor vande deugt te wijsen:
zoo moet men de speelen ook na de oogen van het volk, daer men ze
38
aan vertoont, voegen. wie het volk inde Schouburg wil houden, moet
hun oogen met de koorten van gevoegelijke bekoorelicheden aan het
39
Toneel binden.
Horatius begeert self niet, dat men de oude voetstappen soo slaefs en
stip sal natreeden, wanneer het slechts niet anhort tegen de regelen der
Konst.
Nec minimum meruere decus vestigia Graeca
40
Ausi deserere.
Soo dat we ook self in het vertaalen, hun stellingen, reedenen en woorden
niet op de voet volgen, of daer sal doorgaans niet weijnigh af- en bij
41
geraaken, ook naer Horatii lesse.
Nec verbum verbo curabis reddere fidus
42
Interpres.
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Dit kan elk sien in de werckies van Nil volentibus arduum; namelijk de
43
Gelijke Tweelingen, Orondates en Statira, en het Spookent Weutie; ende
dit is de reeden, waerom de Getrouwe Herder, van Dav. de Potter, onder
44
45
het vertaalen, soo geweldig uitgedijt is. gelijk T. Arentz
T'is wel waer het geen J. Vondel segt, dat iet vand'eene taal in d'ander
door eenen engen hals te gieten, niet // [p. 66v] sonder plengen te werk
46
gaet, evenwel is het krachtichste uit Senecas Thijestes vertaalt, en met
47
groote lof an het 5de bedrijf van Aran en Titus gelascht; sijn Troas is
48
49
treffelijk verduist door Westerbaan; Aganemnon door L. van den Bos:
50
Hippolijtus door J.v. Vondel; Hercules Furens, en Oetaeus, en Octavia,
51
sijn ten deele, door Brant, in den Veinsende Torquaat ingeset; Medea
52
is, door Hooft, naagevolgt in Baëto, en Richeldin:
Doch men moet weeten, dat ijder taale een angebooren angenaemheit,
en een zielver-
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ruckende teederheit heeft, dien den gemeenen hoop der Oversetters
doorgaans komt te verliesen, doch niet soo seer, als sich daer toe een
goede penne laet gebruicken: gelijk gij sien kunt in de Klachten van Dido;
53
uitgewerkt van Virgilius in het Latijn, en nagevolght van Vondel,
54
Westerbaan, Vander Does, en Pels. Het is de pijne waard de 4
vertaallingen eens bij malkaar te lesen.
Bernagie ontleend mede seer veele den Heldinnebrief-schrijver Ovidius,
55
tot versieringe van sijn Oenone; waarin ik hem wel moet prijsen: want
56
de grote Corneille heeft sijn Pompeè uitgegeven, met een groot getal
Latijnsche veersen uit Lucanus, onder aan, gedrukt, op ijder blad van het
57
58
werkje; en soo sou me Didoos dood van Pels mede konnen uitgeven.
Op het eerste gezicht lijkt de inhoud van dit hoofdstuk gevormd te worden door een
aantal losse denkbeelden en enige voorbeelden hierbij. De titel ‘Nederlanders’ dekt
ook het behandelde onderwerp niet helemaal, aangezien de bijdrage toch met name
over het vertalen van drama handelt. Smids geeft eerst een korte karakteristiek van
het contemporaine Nederlandse toneel in vergelijking tot het klassieke drama, komt
al snel tot enige typeringen van drama in het algemeen om dan over te gaan tot de
kern van de zaak: de manier waarop buitenlands, klassiek Latijntalig drama wordt
vertaald. Dat hij inleidend een aantal formuleringen - los van hun context - aan de
voorrede bij Jan Vos' Medea ontleent, illustreert Smids afhankelijkheid in dit
manuscript van autoriteiten als Vos en Meijer, althans waar het de dramatheorie
betreft. Tegelijk toont het de manier waarop hij lukraak citaten van deze voorbeelden
in een eigen context plaatst.
Met als aanloop de twee Horatius-citaten slaat Smids in het vervolg van dit
hoofdstuk een zelfstandiger weg in om via denkbeelden over het vertalen van toneel
en over de omvang van drama uit te komen bij de kwaliteit van de Nederlandse
vertaling. Opvallend is zijn aansporing vier zeventiende-eeuwse Aeneis-vertalingen
naast elkaar te leggen en te vergelijken. Men kan zich wel afvragen tot wie hij deze
oproep richt, als hij tenminste vanaf het begin de intentie heeft gehad het manuscript
59
niet te publiceren. Smids sluit af met enige opmerkingen over de kwaliteit van
afzonderlijke stukken, typerend voor de manier waarop hij in zijn Onderwijs in de
Tooneel-Poezije drama van uiteenlopende aard beoordeelt. De kracht van zijn
uiteenzettingen ligt vooral - zoveel wordt uit dit fragment al duidelijk - in de vele
honderden titels en voorbeelden van zeventiende-eeuws Nederlands drama die hij
in het manuscript passim en vanuit vele invalshoeken memoreert.

8. Conclusie
Aan de hand van het betoog over ‘Nederlanders’ kunnen we wat nauwkeuriger de
status van het handschrift bepalen. Zoals gezegd en reeds gedemonstreerd
ontleende Smids nogal wat aan het programmatische voorwerk bij Medea en de
Verloofde koninksbruidt. Met name uit Meijers ‘Voorreeden’ heeft hij grote gedeelten
vrijwel letterlijk overgeschreven, in een eigen volgorde her en der verspreid over de
door hem behandelde onderwerpen en uitvoerig gelardeerd met voorbeelden die
60
hij zelf had verzameld. Meijer merkt in genoemde voorrede op ‘gheen voorbeelden,
dan uit ons eighen treurspel byghebraght’ te hebben. Kennelijk zag Smids in dit
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lening van grote passages zonder bronvermelding) op de vorm van het handschrift
- systematisch en alfabetisch qua onderwerp, een inhoudsoverzicht en index -, dan
hebben we hier waarschijnlijk te maken met een overzicht van de gangbare
toneeltheorie dat hij te eigen behoeve heeft aangelegd. Smids verzamelde materiaal
over allerlei onderwerpen die in de vigerende dramapoëtica in de belangstelling
stonden, ordende dit, en vulde het voor eigen gebruik aan met voorbeelden uit de
hele zeventiende-eeuwse toneelgeschiedenis, ook uit de vroege periode (Hooft,
Coster en Bredero) maar met een zekere nadruk op recente auteurs, met name die
van Nil Volentibus Arduum. Met dit netschrift, dat hij ook ná 1678 bijhield en waaraan
hij in een later stadium nog vele voorbeeldtitels toevoegde, creëerde hij een eigen
aantekenboek. Met deze notities en voorbeelden kon hij uitspraken ondersteunen
in eigen, gepubliceerde theorie (zoals de ‘toneelwetten’ in de opdracht bij Roderik
(1681), het ‘Toetsteentje der Nederduytsche Toneel- en mengelpoësye’ (1694)) en
in ongepubliceerde theorie (zoals het ‘Voorberight aan alle kunstgenooten, Liefhebber
en Begunstigers der hedendaagsche Toneel Poesije’ en de ‘Kritiken over de
stellingen van Konradijn verantwoord’, twee handschriften die zijn ingebonden in
61
het Leidse exemplaar van zijn Konradyn (1686)). Ze stelden hem ook in staat zijn
eigen toneelpraktijk (o.a. de Roderik, Konradyn, De deboosjant, en de Spookende
minnaar) van een theoretische fundering te voorzien.
De status van de titelgravure blijft bij dit alles onduidelijk. Was het een speelse
poging om het gebonden handschrift meer allure te geven? Wilde de auteur voor
zichzelf wel eens zien hoe een eigen werk met een gegraveerde titelpagina zou
staan? Waarom schreef hij dan niet zijn naam in de vrije ruimte van het opengeknipte
titelvignet? Of vormde zo'n gravure voor hemzelf de bekroning van een ‘boek’ als
resultaat van een lang proces van verzamelen, ordenen en in het net overschrijven
van kladaantekeningen? Voorlopig zullen we het antwoord op deze vragen schuldig
moeten blijven. Dat geldt eigenlijk evenzeer voor de titel die Smids aan zijn
handschrift meegaf. Door het Onderwijs in de Tooneel-Poezije, so wel van d'Oude,
als hedendaegse Dichters te noemen knoopt hij ontegenzeggelijk aan bij de belofte
waarmee leden van Nil Volentibus Arduum hun Dichtkunstigh onderzoek en oordeel
over het treurspel van Orondates en Statira (1670) hadden afgesloten. Het is
nauwelijks voor te stellen dat Smids op het moment dat hij deze titel in de gravure
schreef (1678), publicatie van zijn handschrift serieus overwoog. Daarom zullen we
ook hier wel met een speelse opzet te maken hebben: hij wilde voor zichzelf doen
wat Nil in acht jaar tijd had nagelaten, namelijk ‘de waare Liefhebbers’ een Onderwijs
in de Tooneelpoëzije verschaffen.
Een vergelijking met de opstellen van leden van het Kunstgenootschap Nil
Volentibus Arduum, zoals die rond 1670 neergeschreven en in 1765 uitgegeven
werden, kan dit handschrift nauwelijks doorstaan. De beschouwingen van Smids
leggen het vooral af tegen de in het algemeen meer oorspronkelijke en uitgewerkte
dramatheorie in deze voordrachten. Aan de andere kant geeft het Amsterdamse
handschrift ons ook informatie over onderwerpen die weinig of slechts marginaal
met de toneelpoëtica te maken hebben, en die dus niet door Nil aan de orde werden
gesteld. Om meer dan één reden echter is dit handschrift van aanzienlijk belang.
Ten eerste verschaft het ons inzicht in de manier waarop een jonge auteur in een
periode waarin naar Frans voorbeeld een meer normatieve toneelpoëtica ontstaat,
zich door het maken van aantekeningen betreffende de contemporaine theorie en
praktijk voorbe-
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reidde op publicatie van drama. Ten tweede krijgen we een goed beeld van de
poëticale inzichten van de dramaschrijver Ludolph Smids. Het manuscript kan zo
in niet geringe mate bijdragen tot een beter begrip van zijn dramatisch oeuvre. Ook
kan het, zoals gezegd, een duidelijke achtergrond geven bij de totstandkoming van
zijn theoretische visie zoals neergelegd in het voorwerk van zijn diverse
dramapublicaties, en in zijn afzonderlijke, gepubliceerde of niet gepubliceerde
theorie.
Het grootste belang van dit handschrift is echter gelegen in de talloze titels,
voorbeelden waarmee Smids de theoretische inzichten in zijn Onderwijs in de
Tooneel-Poezije begeleidt. Deze bieden een ware staalkaart aan materiaal van
afzonderlijk zeventiende-eeuws drama. Dit materiaal kan ons opmerkelijk veel
vertellen over hoe een auteur rond 1678 eigentijds toneel interpreteerde. Voor de
doorwerking van het toneel uit deze eeuw vormt dit handschrift dan ook een uitermate
belangrijke bron. Het zal na dit alles weinig verbazing wekken dat de publicatie van
het handschrift in zijn geheel een aanwinst voor het onderzoek naar onze
zeventiende-eeuwse toneelpoëtica betekent.

Adres van de auteur: Alexanderlaan 12, NL-1213 XS Hilversum
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bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden wordt genoemd; zie
hierover: Grootes 1990: 141.
2 De handschriften der stedelijke bibliotheek met de latere aanwinsten. Universiteitsbibliotheek
Amsterdam. Catalogus der handschriften II, p. 235, nr 1474.
3 Ibidem.
4 NVA 1670, p. 88. Zie ook Harmsen 1989: 1-3. Toen de verzameling opstellen van de leden van
Nil Volentibus Arduum werd uitgegeven, koos Cornelis van Hoogeveen ook voor deze titel:
Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy, en eenige andere deelen der kunst, zo wel van de
oude als hedendaagsche dichters.
5 Sic. Zoals later zal blijken, is degene die dit ‘afschrift’ (of liever: ‘netschrift’) heeft vervaardigd,
de auteur van de tekst zelf. Verder staat op deze binnenkaft met pen (niet in de hand van de
auteur): No 27; daaronder: ‘in oct.’. Ook wordt hier de signatuur 92 M en I F. 8 vermeld, alsmede
de ingeplakte titel (met toelichting) uit de Amsterdamse handschriftencatalogus van 1902.
6 De bladzijden zijn rechtsboven op de rectopagina met potlood genummerd, waarbij slechts de
bladen zijn geteld, zodat er steeds een recto- en een versopagina is. De nummering is niet in
het handschrift van de auteur.
7 Gruys en De Wolf 1989: 40. Als vroegste druk van deze Coellen vond ik de Disputatio theologica
de regula credendi et justitia christiana van Petrus Baumannus uit 1648. Coellen drukte veel
theologische en medische studies, met name in het Latijn. Onder de Nederlandstalige werken
die bij hem uitkwamen zijn De weeckwerken, der ghedenckwaerdighe historien, leer-gedichten,
en spreucken, &c van Johan van Nyenborch (1657) en de Kleyndere catechisatie over de
christelicke catechismus der gereformeerde Nederlandtsche gemeynten, begonnen door Johannes
Martinus en voltooid door Abraham Thrommius (1667). De meest productieve jaren van Coellen
zijn gelegen in de periode 1655-1664.
8 Omdat in de gravure zeer klein het jaartal ‘Ao 1638’ staat, is het na enig speurwerk gelukt te
achterhalen aan welke publicatie deze gravure werd ontleend. Het gaat om de in 1638 te
Amsterdam uitgegeven vertelling uit de Franse Astrea in de vertaling van Jacob Heerman:
Ghedenckweerdighe Historie van Chryseide en Arimant, met Gondebout, Coningh van
Borgondien, &c. Geschiet binnen en omtrent Lyons in Vranckrijck. Uyt de Fransche Astrea, in
Nederduyts over-gheset door J. Heerman, Amsterdam, voor Iacob Heerman, 1638 (UB
Amsterdam, sign. 1066 F 25).
9 Op p. 23v, waar het ‘Getal der Personaadien’ aan de orde is, lezen we: ‘Integendeel voert men
persoonen in een spel, om er meer gewoel in te brengen, schoon deselve niet inde geschiedenis
niet gestelt worden’. In de marge staat: ‘Aricie in Racines Hippolitus: en in sijn Ifigenie de
r

woelende Erifile; en Tancredo in mijnen Roderik.’ Op p. 50 onder ‘Inventio, Eijgenvindinge’
lezen we: ‘Berenice was van een vrij quaat gerucht; sij lagh bij haar broeder Agrippa; getrouwt
sijnde liep sij van 'er man, en bleef bij haar broeder; ia was een bedgenood van Titus; doch de
vernuftige Racine schikt sich naar het betaamlijke; en voert haar ten toneele, als een deugdelijke,
en onbesprokene Prinses. siet het tafereel van mijn Gallerij’. Van Smids verscheen in 1685 de
Gallerye, ofte proef van syne dichtoefeningen; met noodige verklaaringen verrykt...., Groningen,
bij Carel Pieman (boek-drukker, en verkooper, aan het vismarkt).
10 Meijer 1978: 58.
11 Konradyn, Treurspel, Amsterdam, by Albert Magnus, 1686. Zie over dit stuk ook: Harmsen 1980:
173, 187-188.
12 Smids 1686, fol. *3r, ‘Aan den redelyken Lezer’: ‘Het heugdme noch alte wel, ô Lezer, hoe
rampzalig mijn eerstgeboorene, de jong KONRADYN, zelf ook op het toneel is geweest, aldaar
mede (gelyk eertyds op het schavot) nederknielende om nooit weêr op te staan. Doch, in de
plaats dat my dat zoude afschrikken, en myn handen van de Toneelpoëzy doen afhouden, zo
heeft het niet alleen my aangedreven om myn oude stukken, uit een hoek, weder voor den dagh
te haalen; maar ook om eenen nieuwen op te stellen en gereed te maaken. Dit Blyspel is dan
weder op het tapyt gekoomen, naar dat het eenige jaaren achter de bank gelegen had...’.
13 Deze tragedie is een bewerking van de Rodericus fatalis van de Antwerpse Augustijner monnik
Emmanuel Rodriguez. Zie Harmsen 1980: 176.
14 Het jaar blijkt uit de voorrede aan zijn echtgenote Maria Smids (fol. A2r vlgg.) ‘Groningen 1681’
(in: Smids 1744, achter Roderik).
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15 Smids, 1744, fol. A2r-v.
16 We weten uit een versregel in Smids Spookende minnaar (1681) dat hij op de Leidse kermis in
1671 Jan Baptist van Fornenbergh heeft zien spelen (Worp 1907, p. 40). Over zijn letterkundige
contacten in Leiden is verder (nog) niet veel bekend.
17 Dat er geen degelijk ontwerp voor het afschrijven was gemaakt, moge bijvoorbeeld ook blijken
uit een losse opmerking ter afsluiting van een hoofdstuk gewijd aan ‘Perturbatio, Ontsteltenis’
r

(p. 77 ): ‘Wie nu kan Onsteltenissen doen oprijsen inde Toehoorders; eenen onnooselen, of
eenen dwingelant, of een verleijden, en onwetenden, daar af hebben wij geseit pag. 114 dat ik
hier had behôren an te laschen’. Met ‘pag. 114’ bedoelde Smids de reeds geschreven pagina
v

60 .
18 Want in de index (p. 98v) stond aanvankelijk dezelfde aanduiding: ‘Peripetia, Herkennis’. Over
‘Peripetia’ is heengeschreven: ‘Personen’.
19 De pagina's 19r t/m 21v zijn leeg. Mogelijk had Smids dit hoofdstuk hier gepland, mogelijk ook
heeft hij van de lege pagina's gebruik gemaakt het onderwerp alsnog op te schrijven.
20 De opmerking over Thomas Arends slaat op zijn opdracht aan Kornelis Valkonier (gedateerd
v

10 juli 1679), fol. A2 , voorafgaand aan Mithridates, koning van Pontus. Frans Rijks Thebais, of
Vyandlyke Broeders verscheen te Leiden in 1680, opdracht ‘Aen de Heeren Regenten van den
r

Amsterdamschen Schouburg’, fol. A2 .
21 Zie p. 5 : ‘Aangesien, wanneer eenigh bedrijver alleen, op het Toneel spreekt, en wel sonder
heevige hertstóchten, de toehoorder sich verbeelden moet, dat die dingen, die geseit worden,
maer gedacht worden, is het gansch ongevoeglijk te vertoonen, dat iemant die anhoort. sie de
Nachtspook. Juff. [van A. Peys], ac. 4. sc. 2. Oroondate [van J.L. Blasius, Het huwlyk van
Oroondate en Statira (1670)]. t'Ensij, seg ik, dat den alleenspreecker door dringende hertstochten
verrukt is, het zij van liefde, of wraek...’. Deze visie is al te vinden bij Pierre Corneille (1982:
68-69; zie ook Harmsen 1989: 229). Smids heeft de passus (exclusief de voorbeelden) echter
vrijwel letterlijk overgeschreven van Lodewijk Meijer, uit diens ‘Voorreeden’ bij de Verloofde
koninksbruidt (1668): Meijer 1978: 88, r. 526-530.
22 Pagina 5r: ‘t'Ensij, seg ik, dat den alleenspreecker door dringende hertstochten verrukt is, het
r

23
24
25

26
27

zij van liefde, of wraek: soo komt Medea alleen uit, bij Seneca, en J. Vos. en Don Diego, vol
wraek in de Cid [van P. Corneille, in de populaire vertaling door Johan van Heemskerck, ook
wel De verduytste Cid genoemd]: gelijk weijnigh daer na den braeve Rodrigo; hoewel die gesochte
gemaaktheit aldaar [de alleenspraak van Rodrigo] en herhalinge der laeste woorden, beter een
Lierdicht dan Truirspel passen, als buiten de waarschijnelicheit sijnde, dat bedroefde natuirlik,
op de maat klagen op welke, of diergelijke trant doch sonder repetitien mede draeft de
Alleenspraek van de bedrukte Dido, in het spel van Pels, pag. 59. ende die van Karel op het 50,
en 55 van het Veranderlijk Geval’.
Ook opgenomen in Smids bundel Poësye: Smids 1694: 61-64.
Zie Meijer Drees 1994: 155.
De onderwerpen zijn: (Smids 1994: 253:) ‘Oud Duytsch’, (p. 254:) ‘Nieuw Duytsch’, (p. 255:)
‘Koppelwoorden’, (p. 257:) ‘Bywoorden’, (p. 259:) ‘Klank’, (p. 260:) ‘Ineentrekkinge’, (p. 261:)
‘Uittrekkinge’, (p. 262:) ‘Spreekwysen’, (p. 264:) ‘Straattaal’, (p. 265:) ‘Verkleeninge’, (p. 267:)
‘Character van gewoontens, landaart, enz.’, (p. 268:) ‘Taalorder’, (p. 269:) ‘Rym’, (p. 270:)
‘Snede’, (p. 272:) ‘Rymtrant’, (p. 273:) - [versvoeten].
Konst 1997: 100.
Slechts de aantekeningen voor de laatste, zestiende ‘Aanmerkinge’ (1694, p. 273-274) zijn niet
terug te vinden in het manuscript. Deze ‘aanmerkinge’ is ook enigszins uitzonderlijk daar zij geen
titel heeft meegekregen. Het onderwerp ervan is het aantal versvoeten in het treur- en blijspel.
Namelijk in 1682 door H. Angelkot.

28
29 Smids 1694, ‘Leeser’, fol. *4r-v.
30 Nog ruim twintig jaar na verschijnen van de drie redevoeringen van Corneille wordt de grote
invloed ervan bewezen bij Andries Pels. Corneille is namelijk de voornaamste bron bij het
behandelen van de classicistische voorschriften in Pels' Gebruik én Misbruik des Tooneels (Pels
1978: 27-28).
31 Ongetwijfeld heeft Smids voor de theoretische fundering van zijn inzichten nog andere, niet bij
name genoemde bronnen gebruikt. Het is echter uitermate lastig deze te traceren.
32 De toneelwetten zijn te vinden in genoemde opdracht, voorafgaand aan Smids Roderik, of de
r

v

verkrachte Florinde. Treurspel, opgenomen in Smids 1744, fol. B1 -2 , gedateerd: Groningen,
3 april 1681. Toneelwet 3 luidt hier bijvoorbeeld: ‘Vyf bezondere Plaetsen van een eenige
algemeene, staande yder zyn geheel bedryf door vast en onbeweeglyk, naar het toelaten van
de Heer L. Meijer en andere’; in toneelwet 16 wordt Jan Vos met name genoemd: ‘Ter zyde
spraken, doch niet te veel, en heel kort, meestendeel met een hertstocht, zomtyds door een
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verkeert antwoord voor zyn vragende bystaander ontveinst, gelyk dat van J. Vos en andere
geprezen word’.
33 Roderik, in: Smids 1744, fol. A7v: ‘Alwaarom, gelyk een welgeöefent Schilder zeer te verachten
is [...] die zyn konst en goeden handel ontluistert, met niet als kroegen, winkels, kermissen, en
andere slegte dingen aftemalen, zoo doet een Dichter zyn ryke en vloeijende rym-pen grotelyks
te kort, met het opstellen van geringe rymen, slordige stekeldigten, of dertele gezangen...’.
34 Smids 1744, fol. A8r.
35 Uiteraard blijkt het theoretische inzicht van Smids ook uit de praktijk van zijn eerste drama
r

Roderik. Vgl. de opdracht aan Francius, in: Smids 1744, fol. B1 : ‘Ondertusschen evenwel heb
ik mede gelet met de veelheit der verschydene, dog op een oogwit uitlopende, daden [nl. een
veelheid van handelingen waarbij de nevenhandelingen ondergeschikt zijn aan de hoofdhandeling]
tegen de onmogelykheit my niet te bersten te stooten: want behalven dat, heb ik het in de
gevaarlyke zee der tegenstrydige oordeelen zoetjes laten dryven, naar het de waarheid oft de
waarschynelykheid quamen voortestuwen. Dus zal U E's diepgrondige kennis alhier eenigsints
zien waargenomen, al het geene de hedendaagse Tooneelwetten zoo streng gebieden, ende
my doenlyk is geweest in een waare geschiedenis...’. Zie ook De Haas 1997: 119. De Haas
bespreekt in haar boek (passim) alle ‘toneelwetten’ van Smids.
36 In de marge: ‘Nochtans hebben Breroo, Struis, Koster, en andere ouden, lange Soliloquia, en
wijtloopige redenkavelingen, al om het oor te streelen.’
37 Ontleend (echter in andere context) aan de voorrede bij Medea van Jan Vos (1667, fol. *3r-v):
‘want de Neederlandtsche Speelen zijn dikwils vol verwarringen, daarze, dit staat vast, alse niet
teegens Natuur strijden, en zich ondertusschen gevoegelijk ontwarren, te beeter om zijn’.
38 Eveneens overgenomen van Jan Vos (1667, fol. *4r): ‘De Speelen zijn eerst gevonden om de
doffe geesten, door eerelijke tijdtverdrijven te vermaaken; daar na om de menschen door
behaagelijke dingen te zeedevormen, en het spoor van de deugdt te wijzen: zoo moet men, om
deze schatten gemakkelijk door d'ooren in 't hart te storten, de Speelen na d'oogen van het volk,
daar menze aan vertoont, voegen’.
39 Ook deze zin is geënt op Jan Vos, en wederom in een andere context geplaatst (1667, fol. *4r):

40
41

42

43
44

45
46

47

48

‘Wie het volk in de Schouwburg wil houden, moet hun oogen met de koorden van gevoegelijke
bekoorelijkheeden aan het Tooneel binden: daarom moet men zich wachten van iemandt alleen
te laaten uitkoomen om met zich zelf te spreecken, of hy moet van een dolle yver gedreeven
worden, of van andere hartstochten, het zy van liefde of wraak, of onverwachte veurvallen, of
aanroepingen van gooden en godinnen’.
Horatius, Ars poetica, v. 286-287: ‘En niet is geringe eer ten deel gevallen aan hen die de Griekse
voetstappen durfden te verlaten’. Bedoeld wordt het aanwenden van vaderlandse stof.
Hierachter is toegevoegd, deels in de marge: ‘ende soo sette over Heink 't Veranderlik geval,
Serwouters Tamerlan.’ Het gaat om Dirck Pietersz. Heynck (1630-1679), Veranderlik geval, of
stantvastige liefde (1663), volgens J.A. Worp (1903: 397, n. 1) uit het Spaans vertaald (bron
onbekend); Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keizer (1657) van
Johannes Serwouters (1623-na 1668) is voor een deel naar Louis Velez de Guevara's La nueva
era de Dios y Tamorlan de Persia (1642) gevolgd (Worp 1903: 332; Serwouters 1992: 220).
Horatius, Ars poetica, v. 133-134: ‘[Op terreinen die voor eenieder openstaan zal er (voor jou)
eigendomsrecht zijn] indien je niet probeert als een slaafse imitator woord voor woord weer te
geven’, d.w.z. je moet algemene kennis op een eigen manier behandelen om succesvol te zijn.
Het betreft drie publicaties van Nil volentibus Arduum uit 1670: De gelyke tweelingen, Het huwelyk
van Orondates en Statira, en Het spookend weeuwtje.
David de Potter publiceerde in 1650 Den getrouwen herder, een vertaling/bewerking van B.
Guarini's Pastor fido. Lodewyk Meyer noemt het in zijn lezing over de ‘Grootheidt eens
Tooneelspels’ ook onder de ‘al te lange Tooneelspeelen’ die de spelers ‘met vertoonen’ en de
toeschouwers ‘met hooren en toekijken’ afmatten. Zie Harmsen 1989: 298, 302.
In de marge: ‘Mithridates vertaalt heeft’. Vgl. boven mijn noot 20.
J.v. Vondel, opdracht aan Maria Tesselschade, voorafgaand aan zijn vertaling (1639) van
Sophocles' Elektra (in: Vondel z.j.: 38, r. 49-53): ‘Rijm en maet, waer aen de vertolcker gebonden
staet, verhindert oock menighmael, dat de vertaelder niet zoo wel en volmaecktelijck naspreeckt,
't geen zoo wel en heerlijck voorgesproken word; en yet van d'eene tael in d'ander, door eenen
engen hals te gieten, gaet zonder plengen niet te werck’.
Jan Vos, Aran en Titus, of wraak en weerwraak (1641). Zie Worp 1892: 240 vlgg. De woordkeus
in deze passus verraadt invloed van Meijers ‘Voorreeden’: zie Meijer 1978: 62, r. 68-73: ‘Maar
oordeelende hier niet stófs ghenoegh voor onze Anschouwers, die overvloedt van werkelijkheidt
begheeren, hebben wy het overighe daar by ghedicht; en hadden, ten besluite, daaraan ghelascht
het krachtighste uit Senekas Thyestas, doende in het laatste bedrijf, Velleede haaren zoon
Eduward, uit wraak, den Vader en Broeder opdisschen...’ (mijn cursivering).
Jacob Westerbaen, Troas (1658), een verdietsing van Seneca's Troades. Zelf vertaalde Smids
enige regels uit de Troades om ze in zijn Konradyn (1686) in te voegen (Worp 1892: 286-287).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

49 Lambert van den Bos, Agamemnon (1661).
50 J.v. Vondels Hippolytus (1628) is een navolging van Seneca's Phaedra. Zie voor de voorbeelden
van Westerbaen, Van den Bos en Vondel ook: Worp 1892: 57.
51 G. Brandt, De veinzende Torquatus (1645). In het laatste gedeelte van dit treurspel vertaalde
Brandt volgens Worp (1903: 328) verschillende verzen uit de Medea en de Hercules Oetaeus
van Seneca. Zie voor de plaatsen: Worp 1892: 245-249.
52 Rycheldin is Baeto's vrouw in P.C. Hoofts Baeto. Volgens Worp (1892: 109-114) beperkt zich
de invloed uit Medea in Baeto echter tot monologen van Penta, de koningin der Catten, en enige
uiterlijke omstandigheden (o.a. de draak).
53 Vergilius, Aeneis, boek IV, o.a. v. 305-330.
54 Vondel publiceerde in 1646 een vertaling van Publius Virgilius Maroos Wercken, in proza. Hier
zal waarschijnlijk op de versvertaling worden gedoeld, die in 1660 verscheen. In 1662 gaf Jacob
Westerbaen zijn versvertaling van de twaalf boeken Aeneis in het licht. Al in 1651 had hij Het
Vierde Boeck van d'Eneis van Virgilius gepubliceerd, namelijk in zijn bundel Uyt-heemsen Oorlog,
ofte Roomse Min-triomfen (zie Smit 1975: 425-441, 594, 601-608). J. van der Does publiceerde
zijn treurspel Dido in 1661; Van Andries Pels verscheen in 1668 de tragedie Didoos doot.
55 Bedoeld wordt de Paris en Helene (1685) van Pieter Bernagie.
56 P. Corneille, La mort de Pompée (1644).
57 Wat Corneille hiermee voor ogen stond, blijkt uit het ‘Au Lecteur’ bij dit werk: ‘Si je voulais faire
ici ce que j'ai fait en mes derniers ouvrages, et te donner le texte ou l'abrégé des auteurs dont
cette histoire est tirée, afin que tu pusses remarquer en quoi je m'en serais écarté pour
l'accommoder au théâtre, je ferais un avant-propos dix fois plus long que mon poèrne, et j'aurais
à rapporter des livres entiers de presque tous ceux qui ont écrit l'histoire romaine. Je me
contenterai de t'avertir que celui dont je me suis le plus servi a été le poète Lucain dont la lecture
m'a rendu si amoureux de la force de ses pensées et de la majesté de son raisonnement, qu'afin
d'en enrichir notre langue, j'ai fait cet effort pour réduire en poème dramatique ce qu'il a traité
en épique. Tu trouveras ici cent ou deux cents vers traduits ou imités de lui’ (Corneille 1963:
315).
58 Smids bedoelt dat Andries Pels de tekst van zijn Didoos doot (1668) vergezeld had kunnen laten
gaan van de betreffende Latijnse verzen uit Vergilius' Aeneis.
59 Wel vaker treffen we dergelijke opmerkingen aan. Zo schrijft hij op p. 86r in het hoofdstuk ‘Ruimte
en veelheit der veersen vant’ Spel' over de lengte van de tragedie: ‘Corneille segt sich altijt
gehouden te hebben binnen de paalen van 't getal van 2000 reegelen’. In de marge voegt hij
toe: ‘Te zien of dit in de hedendaagsche stukken geobserveert wort’.
60 Hoeveel hij ontleende aan deze ‘Voorreeden’ wordt bij een systematische analyse hiervan
duidelijk. Slechts waar Meijer gedetailleerd op zijn eigen tragedie inging, haakt Smids af, te
weten de regels 60-121; 179-197; 282-297; 347-391; 454-462; 603-612; 646-683 (met
uitzondering van 669-673) in de editie van Utrechtse neerlandici (Meijer 1978). Ook de opening
van de ‘Voorreeden’ (r. 1-121) waarin specifieke opmerkingen staan over de het stuk van Meijer,
is met uitzondering van enige woorden (in r. 30-31 en 57-59) niet overgenomen. De passage
over gruwelen (in navolging van Corneille), r. 417-453, is eveneens niet letterlijk overgenomen.
Het handschrift werd hier slechts geïnspireerd door Meijer. Ook bepaalde passages waarin
inzichten uit Aristoteles' Poetica (via Corneille) naar voren worden gehaald (r. 131-135; 275-282;
490-499) worden niet of slechts marginaal overgenomen.
61 Zie over deze handschriften Harmsen 1980: 171, 180 e.v. Het gaat om Smids Konradijn.
Treurspel, Amsterdam, bij A. Magnus, 1686, het exemplaar uit de universiteitsbibliotheek Leiden,
2

sign. 1499 E 11 .
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F. de Tollenaere
Etymologica: Cynisch, Garnaal, Parlevinker
Abstracts - The etymology of Du. cynisch ‘cynical’ cannot be explained by simply
relating it to Greek-Latin cynicus, French cynique. Cynisch seems to have been
borrowed from German cynisch, which itself has been influenced by French cynique.
The article Garnaal, in the Woordenboek der Nederlandsche Taal IV-2 [1873], was
the result of a serious effort to elucidate the etymology of Du. garnaal ‘shrimp’. It
failed, however, to win general acceptance. Two new attempts, one in 1941, another
in 1950, were anything but a success. With the WNT article as a basis, I try to render
account of the Germanic origin of the word as well as of its evolution since.
In 1915 G.J. Boekenoogen, in the WNT, XII,I, fascicle 4, tried to elucidate the
etymology of Du. parlevinker ‘pedlar’, assuming that it originated from bird-netting.
His theory should be abandoned. Parlevink probably originated as a pun: with parle-,
a borrowing from French, and vink in its figurative sense of ‘chap’.

I. Cynisch
Jedem Worte klinge der Ursprung nach, wo es sich her bedingt J.W.
Goethe, Faust II, v. 7094-7095
Het WNT heeft onder het lemma cynisch bnw. twee betekenissen. Een eerste: ‘zich
aansluitend bij, behoorend tot de school van den wijsgeer Antisthenes, [...] wiens
leerlingen zich onverschillig toonden voor de welvoeglijkheid’. Deze oude, eigenlijke
betekenis wordt toegelicht door één enkele bewijsplaats:
Ik (draag) u, tot een staal mijner eerbinding (lees eerbieding) t'u-waarts,
1
deze Cyniksche Redevoering op, Oudaan, Agrippa III.
Dit citaat, dat thans het jaartal [1661] zou meekrijgen, komt uit een door J. Oudaan
uit het Latijn vertaald werk van de Duitse arts, theoloog en occultist Cornelius Heinrich
Agrippa von Nettesheim (1486?-1535). Dit Cyniksch, zo staat het werkelijk in de
2
tekst, kan moeilijk als bewijsplaats voor het gebruik van het woord cynisch fungeren.
Als het geen onnozele schrijf- of zetfout is, dan zou het een opzettelijk, geleerd
maaksel van Oudaan kunnen zijn, een contaminatie, een mengsel van Lat. bn.
cynicus, uit Gr. kunikos, met het Nederlandse suffix -sch < germ. -iska) ter vertaling
3
van Lat. Cynicam declamationem bij Agrippa.
In het WNT staat echter wel een bijvoeglijk naamwoord cynisch, zij het niet op de
plaats waar men het zou zoeken. Dankzij de cd-rom van het WNT, is het te vinden
4
i.v. inzetting. Omstreeks 1635 schrijft P.C. Hooft, in zijn vertaling van de werken
van C. Corn. Tacitus, wiens stijl hij in zijn Nederlandse Historiën [1642] wilde
navolgen:
Demetrius leeraar van de Cynische inzettingh, Tac. 302 (lat. Cynicae
institutionis). (Volgens Bronnenlijst te dateren [± 1635]).
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Die inzettingh is een probeersel van Hooft om het Latijnse woord institutio letterlijk
in onze taal over te zetten. De uitgang -isch stempelt cynisch formeel tot een
ontlening uit de taal van onze oosterburen. P.C. Hooft was evenmin als zijn
tijdgenoten afkerig van het overnemen van Duitse woorden in zijn proza. Alleen mijn
opvatting kan ik hier niet staven met een Duits woord dat aan het antieke cynisch
van Hooft beantwoordt. Het Deutsches Wörterbuch Band II [1860] heeft geen cyvóór zijn letter D, en bij zynisch is er geen voorbeeld uit de tijd van Hooft. Wel leest
men daar dat, in de klassieke, filosofische betekenis kunisch in gebruik is geweest,
maar voorbeelden daarvan ontbreken in Band V (K-Kyrie) [1873].
Het Latijnse woord bn. cynicus < Grieks kunikos ‘behorend tot de Griekse
wijsgerige school der Cynici’, is een afleiding van Grieks kuôn ‘hond’, genitief kunos.
De volgelingen stelden weinig eisen, sommigen deden zelfs in hun uitingen aan
honden denken, zoals Diogenes (412?-323 v. Chr.) met zijn ton. Reeds in de Oudheid
werd kunikos ook afgeleid van Kunosarges, het aan Herakles gewijde gymnasium
buiten de stadsmuren van Athene, waar Antisthenes zijn leerstellingen verkondigde.
Deze afleiding kan een constructie zijn om die filosofische school rechtstreeks van
5
Socrates af te leiden.
Houdt de tweede betekenis van cynisch in het WNT: ‘van een schaamtelooze
ongevoeligheid’, met andere woorden het tegenwoordige gebruik, direct verband
met de oorspronkelijke, eigenlijke zin van dit woord, zoals Hooft het in de zeventiende
eeuw heeft gebruikt? Ik dacht van niet. Waar in 1848 Nicolaas Beets schrijft over
‘de cynische lach’ in de gedichten van Byron, en Potgieter in De Gids 1864 het heeft
over ‘cynische zelfzucht’, is dat taalgebruik waarschijnlijk overgenomen van Duitse
tijdgenoten.
Hebben die cynisch in zijn nieuwe, figuurlijke betekenis als eersten afgeleid uit
het oorpronkelijke, antieke gebruik? Dat blijkt niet het geval te zijn. Die
betekenisovergang is niet in Duitsland maar in Frankrijk gebeurd.
6
Reeds in 1674 heeft Boileau cynique in zijn figuurlijke betekenis, en een eeuw
7
later [1766] vindt men die ook bij Voltaire. Aan dit Franse cynique nu is het Duitse
cynisch [1784], later geschreven zynisch (1905), en tot op zekere hoogte mogelijk
ook ndl. cynisch, schatplichtig.
De etymologie van Knuttel, in aflevering 14 [1909] van deel III van het WNT, luidt:
‘Gevormd naar het voorbeeld van gr.-lat. cynicus, fr. cynique’. Van zuiver Nederlands
standpunt is de eerste helft van deze etymologische verklaring allesbehalve zeker;
wat de tweede helft betreft, het voorbeeld van het Franse woord kan best een rol
hebben gespeeld. Wat P.A.F. van Veen, tachtig jaar later, in zijn Etymologisch
8
Woordenboek schrijft: ‘<lat. cynicus’, lijkt geen vooruitgang ten opzichte van Knuttel.

II. Garnaal
Les gaffes des lexicographes
Kurt Baldinger

9

1. Inleiding
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Toen ik zowat twintig jaar geleden, op verzoek van Het Spectrum, begon aan een
grondige revisie van de twaalfde druk van het Etymologisch Woordenboek, een
Aula pocket, van Jan de Vries, zat ik vast aan een strak schema van bewerking:
twee kolom-
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men per dag. Een niet erg geslaagd artikel garnaal in de dertiende [1983] tot en met
de twintigste [1997] druk is daarvan het gevolg geweest.
Had Jan de Vries nog in de eerste druk van het boekje [1958] geschreven, dat
de oorsprong onbekend was, in de vierde, de laatste door hem bewerkte druk [1963],
heet het ‘Waarschijnlijk genoemd naar de lange voelsprieten vgl. mnl. grane “knevel”.
Men denkt echter ook wegens de kleur aan afl. uit lat. granatum “granaatappel”’.
De bron van deze veranderde opvatting: aflevering 2 [1963] dorp-hiel van het
Nederlandsch Etymologisch Woordenboek van dezelfde auteur.
In de in 1983 verschenen, door mij bewerkte druk van de Aula pocket vindt men
beide veronderstellingen terug. Maar als eerste treedt nu op een theorie van C.
10
Tavernier-Vereecken uit 1950. De auteur wil daarin aantonen dat de naam van de
garnaal, Vlaams geernaart, een overdracht zou zijn van een persoonsnaam
Geernaert, uit Mlat. Gerinhardus < Germ. *Werinhard. Met de Vlaamse vorm
geernaart als uitgangspunt zou de verklaring van de overige Nederlandse
garnaal-vormen op geen bezwaren stuiten. De etymologie van het WNT wijst ze af,
evenals de hypothese van Heeroma, in TNTL 61 (1941), p. 60-62, die
veronderstellend dat granaat ‘garnaal’ de meest oorspronkelijke vorm was, op grond
daarvan het woord afleidde van lat. granatum ‘granaatappel’.
Het is niet van ironie ontbloot, dat mensen in Vlaanderen die Gheernaert heten,
geloven dat hun naam identiek is met die van de garnaal, terwijl nu wordt
verondersteld, dat de Vlaamse naam van de garnaal, geernaart, afkomstig moet
zijn van de naam van een mens.

2. De verklaring van garnaal in het WNT
Het etymologisch kopje van het artikel garnaal in het WNT beslaat bijna een hele
kolom. Aflevering IV-2 [1873] waarin het verscheen, staat op naam van P.J. Cosijn
en E. Verwijs. Vergis ik me als ik zeg, dat ik in dit kopje vooral de hand meen te
herkennen van iemand met Oudgermanistische belangstelling? Ik denk aan P.J.
Cosijn (1840-99), die in 1871 zijn werk aan het WNT begon, tot hij in 1877 benoemd
werd als hoogleraar in de Germaanse Filologie aan de Leidse universiteit. Zijn
11
Altwestsächsische Grammatik I-II [1883-88] is daarvan de vrucht.
Hij begint met af te tasten of garnaal, vanwege zijn klemtoon niet van Romaanse
oorsprong zou kunnen zijn. Maar Ofr. guernette, evenals de grenades bij Littré,
12
blijken aan het Vlaams te zijn ontleend.
Het eerste deel van ons woord zou wel samen kunnen hangen met mnl. granen
‘baardharen’, waarvoor Ohd., Mhd. en Nhd. verwante vormen bestaan, vgl. ook On.
grön ‘snorbaard’. ‘Met metathesis der r kende het Mnl. ook de vormen ghernen (Wal.
10141) en gaernen (waarvan gaerneline, gelijk in Rein. 1, 1416 blijkbaar gelezen
moet worden voor gaerdeline). De garnaal zou dan benoemd zijn naar de vele
haarvormige sprieten, welke haar kenmerken’.
‘Het tweede woorddeel is minder duidelijk’. Wat daarover wordt gedebiteerd ‘zijn
echter louter gissingen, die alleen door de kennis van oudere of door het vinden
der oorspronkelijke woordvormen tot zekerheid kunnen gebracht worden’. Aan het
eind wordt een afleiding van garn ‘net’ mogelijk geacht, ‘waaruit genoegzaam blijkt,
dat de oorsprong des woords nog niet is opgehelderd’.
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3. Het onthaal in de etymologische woordenboeken
In het Deutsches Wörterbuch Band IV,I,1 [1878], geschreven door Jacob Grimm (†
1863), Karl Weigand en Rudolf Hildebrand, wordt i.v. garnat gezegd ‘die
zurückführung auf mnl. granen barthaare, auch...ghernen ist sehr ansprechend und
13
trifft vielleicht das richtige, zumal auch sonst darin gran- für garn- erscheint’.
Maar Johannes Franck, in zijn circa 1883 begonnen en in 1892 gepubliceerd
etymologisch woordenboek, houdt het bij de voorzichtige conclusie van het WNT
en schrijft ‘de oorsprong dezer aan de Noordzeekust, op fr. nl. en nd. gebied in
onderscheidene vormen voorkomende benaming is nog niet opgehelderd’. En in
Vercoullie's Beknopt etymologisch Woordenboek, eerste [1890] en tweede [1898]
14
druk heet het ‘oorspr. onbek.’
Het is evident dat Van Wijk [1912] het artikel garnaal in het WNT gelezen heeft,
maar het is me een raadsel hoe een etymoloog van zijn formaat daar niet zijn
voordeel mee heeft gedaan. Waarom heeft hij de zorgvuldige hypothese van het
WNT niet overgenomen? Hij heeft zijn artikel geheel anders opgezet dan Franck
en het verrijkt met materiaal uit de dialecten van Noord en Zuid. De vorm Wvla.
geernaar(t), identiek met ‘mnl. gheernaert’, noemt hij ‘de ouderwetschte, ook door
zijn beginbetoning’. Op grond van het verschil e versus a in de stamlettergreep der
verschillende dialectvormen, meent hij dat de grondvorm met ʒern- of met ʒarnjmoet begonnen zijn. De hypothese granen ‘baardharen’ van het WNT vindt hij echter
niet het vermelden waard. Als slot acht hij wel een formele verwantschap met garen
15
mogelijk, iets wat van het eind van het WNT-artikel is overgenomen.
Jan de Vries neemt, in aflevering 2 [1963] van zijn NEW, wél de verklaring van
het WNT over en schrijft: ‘Het dier werd waarschijnlijk genoemd werd naar de lange
voelsprieten, en zijn naam zal dus gevormd zijn van mnl. grane “knevel”. In dit geval
doet men het beste uit te gaan van een grondvorm *gernaart, waarvan de andere
dan vervormingen zijn, die buiten Zeeland, waar het dier onbekend was, gemakkelijk
konden optreden’. Als de naam gevormd is van Mnl. grane ‘knevel’, kan men toch
beter uitgaan van een vorm *garnaart?

16

4. De o-, a- en e- vormen
4.1. De vormen met o

Heeroma heeft in 1941 gewezen op de tegenstelling tussen het Vlaamse e-vocalisme
van geernaard en de ‘Brabantse, Zeeuwse en Hollandse’ vormen met a van garnaat.
Zijn ‘Zeeuwse’ berust blijkbaar niet op dialectgegevens, maar op literaire
bewijsplaatsen (Cats, De Brune, Gargon) in het WNT. Hij zag geernaard als een
vernieuwing, moest dat vanwege zijn Latijnse hypothese ook wel zo zien.
Tavernier-Vereecken echter ziet garnaal als een geval van ‘verheldering’ uit
geernaart. Een oude Zierikzeese vorm gornaert (O.V.R. 264), naast gorninck (O.V.R.
263), waar B. van den Berg in zijn Leidse dissertatie van 1938, Oude Tegenstellingen
op Nederlands Taalgebied, p. 92 op wijst, vat ze op als ontstaan uit gernaart. Van
den Berg zou dat impliciet erkennen.
Dit laatste kan men betwijfelen, immers hij noemt gornaert, een vorm die aan
góareneat op Goeree (West-Voorne) herinnert, een ‘overdreven’ vorm, die hij
vergelijkt
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met Kiliaan: garnaerd, garner = gammarus, dat wil zeggen met een Antwerpse aen niet met een Vlaamse e-vorm. Ik zie de or van gornaert als een geval van
velarisering, van ‘verdonkering’ van a tot o vóór dentalen; vgl. K. Heeroma, Hollandse
Dialektstudies p. 36 [1935].
Die gornaert voorziet Van den Berg niet van een datering. Op mijn verzoek heeft
mijn zoon Herman de O.V.R.- plaatsen, uit een keur van Zierikzee, in de Leidse
U.B. opgezocht. Ik laat ze hier in hun context volgen:
visch, te wetene molenare, hieken, spierinck, gorninck ende diergelijcke
17
cleen vischen, Rechtsbronnen van Zierikzee (O.V.R. II, 9) 263 [1485].
dat gheen wijf visch en vercoope, by der boete van XXVII scellingen, ten
ware harinck, spirinck, musselen, sardain, hiecken, gornaert, wilcken,
halecops of dyer gelijck, a.w. 264 [1485].
De o in deze oude Zierikzeese vorm is algemeen in de Zeeuwse naam van de
garnaal: gornaet, minder vaak gornaert. Volgens H.M.C. Ghysen, geciteerd in het
artikel van Tavernier-Vereecken op p. 46, is dat het geval ‘op de eilanden Goeree
en Overflakkee, de Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen, westel. deel’. In de
ingevulde vragenlijsten van de enquête Meertens-Instituut 1950 over de garnaal
(D18, vraag 10), vertoonde het oostelijk deel algemeen Vlaamse e-vormen als
geernout, gjernaert. Die waren voor het westelijk deel in de lijsten slechts sporadisch
18
(Schoondijke, Aardenburg), als variant naast de o-vorm, aanwezig. Van Wijk [1912]
variërend moeten we nu gornaert ‘de ouderwetschte vorm’ noemen, etymologisch
bijna de belangrijkste.

4.2. De vormen met a
Indien de o van gornaert [1485] in Zierikzee uit a gevelariseerd is, dan ligt het voor
de hand, dat de a-vorm minstens even oud moet zijn. Overgeleverd zijn intussen
garnaert in het in 1538 te Antwerpen verschenen schoolboek Rerum maxime
vulgarium van Petrus Curius, gevolgd door garnaerd [1588] bij Kiliaan. Een andere
oude a-vorm, met reductie van de tweede lettergreep, is garner in Junius,
Nomenclator 81a [1567].
De reeds in 1873 in het WNT geopperde etymologische verklaring van garnaal
als een Germaanse vorming, ‘waarvan het eerste bestanddeel des woords zoude
kunnen beantwoorden’ aan mnl. grāne ‘stekelig haar’, grānen ‘knevel’, lijkt zeer
bevredigend. Garne, ontstaan door metathesis uit mnl. grāne, vormt een goede
grondslag. Het lijkt volkomen duidelijk en niet voor betwisting vatbaar, dat de garnaal
genoemd moet zijn naar zijn lange voelsprieten.
Evenals garnaard heeft het sterk Oost-Vlaams gekleurde Comburgse handschrift
(begin 15de eeuw) van de Reinaert gaerneline ‘knevels’ met metathesis, te lezen
19
voor gaerdeline. Men weet dat de vorm met a Hollands en Antwerps is maar niet
Vlaams of Brabants.
De garnaert van Curius zou als Antwerpse bewijsplaats kunnen dienen; of wijst
die eerder naar de Westhoek? Petrus Curius onderwees immers Grieks te
20
Sint-Winoksbergen. Dat brengt ons naar garnar in Frans-Vlaanderen, een vorm
die zo volkomen afwijkt van wat men in de rest van ons oude graafschap vindt, dat
men aanvankelijk geneigd is hem voor een buitenbeentje te verslijten. Men verwacht
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garnar niet direct in Duinkerke, maar eerder in de buurt van het Noordhollandse
Hoorn, de geboorteplaats van Hadrianus Junius, de auteur van de Nomenclator.
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Garnar is opgetekend in de Chants populaires des Flamands de France van E. de
Coussemaker, die in 1856 te Gent verschenen. Daar vindt men in lied LXXIII een
21
meervoudsvorm ‘Warme garnars, smory’. Een stapelmeervoud garnarsen staat in
lied LXXIV van het Duinkerkse Garnarsmeysje.
Een tweede plaats van garnar kwam te voorschijn in de bundel die in 1999 bij de
herdenking van de honderdste sterfdag van Guido Gezelle in Kortrijk werd
22
uitgegeven. De tweede helft van die bundel, blz. 60-73, van de hand van Cyriel
Moeyaert, handelt over Gezelle en Frans-Vlaanderen. Blz. 67 is gewijd aan Gezelle
en Jules Lemire, een van de belangrijkste figuren uit het eind van de negentiende
23
en begin twintigste eeuw in Frans-Vlaanderen. Op 7 juni 1892 bezoekt hij Gezelle
in Kortrijk. De dag daarop schrijft hij Gezelle: ‘ik ben van Kortrijk weder gekeert met
den geest vol nieuwe wisheid’. Met kennelijk plezier citeert hij in zijn brief het
volgende versje:
Gaernaers scheulen
Nonnetjes ooren preulen
Sulfers verkopen by de boote
t'Zyn drie stiljes, maer geen groote.

Hetgeen betekent ‘garnalen pellen, nonnetjes biechten, zwavelstokken verkopen
per bos, 't zijn drie ambachten, maar geen grote’. In scheulen en preulen is met eu
bedoeld u. Naar Moeyaert me meedeelde, schrijft Lemire eu, omdat anders u zou
uitgesproken worden zoals in het Frans.
Wat het beoordelen van beide vormen, garnar en gaernaer, met rekking van de
a vóór r, bemoeilijkt, is het ontbreken van oude bewijsplaatsen aldaar. Hoe komt
het, dat in de westelijkste helft van het oude graafschap Vlaanderen, in het stuk dat
bij de Vrede van Utrecht in 1713 definitief bij Frankrijk kwam, de lokale vorm garnar
van de volkstaal, het a-vocalisme vertoont dat overeenstemt met dat van Antwerpen
en Holland? Een garnar in de mond van ‘een meysken zoo jonk en gezond’, dat
24
‘liep in den avond met garnarsen rond’, maakt een authentieke indruk.
Een oudere plaats van garnars, maar dan onder invloed van de schrijftaal
genormaliseerd tot gaernaerds, bezorgde Moeyaert me uit de kopie van een
handschrift van Jacques Petillon uit Klein-Sinten. Het komt voor in zijn toneelstuk
25
‘De Boerenzoon van Tourcoing’, geschreven in 1836.
De Gentse dialectologe Roxane Vandenberghe schreef me op 23 november 1999,
dat de vormen garnars en garnarsen helemaal niet ongewoon zijn in
Frans-Vlaanderen; uit een Gentse dialectverhandeling van Ivens en Nollet noemde
ze een gaarnòòze uit Zuidkote. Moeyaert in zijn brieven van 29 november en 23
december 1999 schreef, dat de vormen met a algemeen zijn in het midden en het
26
verre westen van de Westhoek. Hij noemde een gaarnaar, mv. gaarnaars in
Ekelsbeke en Merkegem, maar in Rekspoede en Sint-Janskappel, in het oosten, is
het gèèrnaars zoals in West-Vlaanderen. In Jean-Louis Marteel ‘Cours de Flamand,
het vlaams dat men oudders klappen’ [1992] staat in de woordenlijst garnaeze, met
ae voor ao.
In de vaste rubriek ‘Ons oud Vlaams’, die Cyriel Moeyaert in elk nummer van de
Mededelingen van het Komitee voor Frans-Vlaanderen publiceert, treft men af en
toe woorden en woordvormen aan die niet aan West-Vlaanderen, maar aan Zeeland
of Holland doen denken. Ik noem hier anderhalf, hek, appelboom, pereboom, bevallig,
zoldering, lusten, verkoudheid. Het is bekend dat Frans-Vlaanderen een gebied is
van
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relicten. Het ziet ernaar uit, dat oude vormen met a, zoals garnar en garnaard,
oorspronkelijk niet vreemd zijn geweest aan het Vlaams en als relict slechts in
Frans-Vlaanderen werden bewaard. Kan dat betekenen dat de Brugse gheernaert
[1531?] van Cornelis Everaert geleidelijk de oude garnaard heeft verdrongen in de
rest van het graafschap Vlaanderen?

4.3. De vormen met e
Hoe is gheernaert naast garnaart te verklaren?
Van Wijk [1912] rekende al met de mogelijkheid, dat de grondvorm van het door
hem Mnl. genoemde gheernaert ‘met ʒarnj-, ʒarni-’ dus met een umlautsfactor
begonnen' zou zijn. Een vorm met metathesis der r vóór tautosyllabische dentaal
van garne, uit Mnl. grāne ‘knevel’, verklaart garnaert. Mnl. grāne gaat, evenals de
daaraan beantwoordende vormen in andere Germaanse talen, terug op een ô-stam.
Een jô - stam zou, uit Mnl. *grēne, met metathesis ge(e)rne ‘knevel’ opleveren. Die
vorm vindt men in de West-Vlaamse Walewein 10141 [13de e., hs. Ao 1350]:
‘banderside liepen hem die tranen over die ghernen nederwaert’. Die ghernen zouden
ten grondslag kunnen liggen aan de West-Vlaamse gheernaert. De vocaalvariatie
is in overeenstemming met de geografische distributie van deze etymologisch
verwante vormen. Dit levert een onberispelijke etymologie van de e-vorm gheernaert.
Hierbij zou een door Van Wijk mogelijk geachte, met ʒërn- begonnen grondvorm
passen.
Nu weten we niet of gheernaert al Middelnederlands was, dus al vóór 1500 is
opgetekend. Onze oudste bewijsplaatsen zijn die van de Bruggelingen Everaert
[1531?], geciteerd in het MNW, De Dene [1561], aangehaald in het WNT, en
27
gh rnaert in het Gentse Dictionariolum van Paludanus [1544]. Het palatale
vocalisme komt echter al eerder voor, t.w. in gernaet [1514], maar dat is dan ook
een Brabantse, Brusselse vorm.
Zou het e-vocalisme van gheernaert misschien ook anders dan door een
Germaanse umlautsfactor verklaard kunnen worden? Dr. A. Goeman (Meertens
Instituut), met wie ik het opvallende vocalisme van de garnars in de Westhoek
besprak, stuurde me fotokopieën van drie kaarten uit deel I van J. Goossens, J.
Taeldeman en G. Verleyen, Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten
[1998], waarvan het bestaan me onbekend was. Kaart nr. 20 ‘Idiosyncratische
ontwikkeling van Wgm. a in gras’, moet, helaas, zowel voor vormen met (type ga(r)s)
als zonder metathesis type (gras) dienstdoen, wat de overzichtelijkheid van het
kaartbeeld niet ten goede komt. Dr. Goeman was echter zo vriendelijk voor mij die
kaart te verduidelijken, door op het zuidelijke areaal met een blauwe lijn het palatale
ge(r)s-gebied, dat tal van fonetische varianten vertoont, en met rood de Zeeuwse
en Zeeuws-Vlaamse velaire gors-ruimte te omzomen. Het zuidelijk-centrale ge(r)s
heeft Zuid-Brabant als harde kern en omvat de zuidoostelijke helft van
West-Vlaanderen. De West- en Frans-Vlaamse kuststrook vertoont echter de mediale
metathesisvorm ga(r)s.
Dit kaartbeeld van gras vertoont dus, tot op zekere hoogte, enige overeenkomst
met wat we van de woordgeografie van garnaal weten. Het palatale ge(e)rnaart is
een Vlaamse en Brabantse vorm, die de Westhoek in Noord-Frankrijk niet heeft
veroverd.
Hoewel, op de kaart van de garnaal in de aflevering ‘Zeevisserij’, die Roxane
Vandenberghe voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten heeft getekend,
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is de vorm gernaars (mv. -en) niet slechts aanwezig op de Westvlaamse kust, maar
ook op twee plaatsen westelijk van de Belgisch-Franse staatsgrens. ‘Ik vermoed’,
zo
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schrijft ze in haar brief van 23 november 1999, ‘dat de garna(a)r-vormen vroeger
ook in mijn onderzoeksgebiedje, namelijk de Frans-Vlaamse kust, voorkwamen,
maar dat mijn informanten, allen vissers van beroep, onder invloed van hun
West-Vlaamse collega's de palatale vorm ge(i)rnaart hebben overgenomen’.
Op grond van enige overeenkomst van het kaartbeeld van gras met dat van
garnaal, kan men geneigd zijn het palatale vocalisme van gernaart en, met rekking
gheernaert, niet te zien als een geval van umlaut. De palatale verkleuring zou dan,
net als bij ge(r)s, samengaan met r-metathesis. Dan zou gheernaert ten opzichte
van garnaard secundair zijn, en mogelijk, net als bij ge(r)s, een van het
centraal-zuidelijke Brabant uitgaande vernieuwing vertegenwoordigen.
Zou men bij garnaard ook zonder umlautsfactor het tegenwoordige kaartbeeld
met de de e-vormen hebben gekregen? Dan zou een bij uitstek maritiem woord een
hoogst merkwaardige, extreem doorgedreven centraal-Brabantse expansie hebben
meegemaakt, die het als gheernaert tot aan de vloedlijn van de provincie
West-Vlaanderen zou hebben gebracht! Bij gras en karre echter heeft diezelfde
centraal-Brabantse golf op een zeer behoorlijke afstand vóór diezelfde kust halt
gemaakt. Men zou zich goed kunnen indenken, dat oude gheernaert-vormen in
West-Vlaanderen, het gevolg zijn van umlaut.
Hoe dan ook, het resultaat in de provincies West- en Oost-Vlaanderen moest wel
een e-vorm zijn door umlaut en Brabantse invloed. Of vergeten we nog een andere
28
factor, de invloed van de Vlaamse familienaam Geirnaert?

Frans Debrabandere in zijn Woordenboek van de Familienamen [1993] vermeldt
echter slechts één en dan nog vrij laat voorbeeld: Jan Gheernaert [1711] een
buitenpoorter van Brugge. Invloed van de Vlaamse familienaam Geirnaert op de
palatale vorm van gheernaert ‘garnaal’ blijkt dus niet hard te maken. Debrabandere
vraagt zich af, of de Vlaamse familienaam ‘soms een adaptatie zou zijn van de D.
FN Gernhardt?’ Zou de Vlaamse familienaam niet eerder samenhangen met een
beroep: het venten van garnalen?
Kon in 1912 Van Wijk gheernaert nog ‘de ouderwetschte vorm’ noemen, voor de
etymologie van garnaal leggen de Zeeuwse met o, en de Frans-Vlaamse, Antwerpse
en Hollandse vormen met a, thans meer gewicht in de schaal.
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5. Hoe is garnaat ontstaan?
In de oudste vormen: gornaart [1484], de Zeeuwse vorm voor garnaart in Zierikzee,
29
en gheernaert, bij de Bruggeling Cornelis Everaert [1531], ligt de klemtoon op de
eerste lettergreep.
Het suffix, dat voor het WNT ‘minder duidelijk’ was, is identiek met het Ndl. aard-suffix bij mannelijke persoonsnamen, dat ontleend is aan Fra. -ard, dat op zijn
beurt teruggaat op germ. -hard als tweede deel van eigennamen als Bern-hard en
dergelijke. Voor het suffix van garnaart en gheernaert vgl. Mnl. clauw-aert.
Op verkeerde etymologische gronden heeft Heeroma aangenomen, dat granaat
‘de meest oorspronkelijke vorm’ zou zijn, ouder dan geernaard. Hierdoor vermoedelijk
beïnvloed schrijft het NEW van Jan de Vries ‘de oudste vorm zal zijn garnaat’. Dat
is echter uitgesloten. Heeroma noemt het ook opmerkelijk, ‘dat garnaat uitsluitend
als collectivum voorkomt’. Mocht dit historisch bedoeld zijn, dan is het niet juist; het
komt voor als collectivum en als appellativum, zoals in ‘het hooft van een garnaet’
in De Brune, Bank. 1, 384 [1657].
Met wegval van de r na lange vocaal en onder invloed van de oorspronkelijke
klemtoon van de eerste lettergreep, ontstaat uit -aard een secundair suffix -aat. Het
MNW heeft onder het lemma geernaert een voorbeeld van gernaet en een meervoud
gernaten, en nog wel met palatale vokaal. Bedoeld zijn twee Brabantse plaatsen
uit Tregement der ghesontheit ‘ghetranslateert wten latine int duytsche’, Brussel
30
[1514].
Dit -aat van garnaat, dat als suffix kon worden opgevat, moest al vroeg, onder
invloed van de vele, reeds Middelnederlands-Franse leenwoorden op -aat, de
klemtoon naar zich toe trekken. Dat dit al het geval zou zijn in de voorbeelden uit
Tregement, lijkt niet waarschijnlijk. Waar de klemtoon heeft gelegen in het lemma
‘Garnaet. Petit poisson comme escreuisse. Squilla’ van Plantijn [1573], is niet uit te
31
maken; dit trefwoord lijkt te zijn overgenomen van de Garnat van Maaler [1561].
In het door Heeroma in TNTL 61, 1941, p. 61, noot 1, geciteerde voorbeeld van een
vorm met metathesis ‘een coleur, als ghesoden granaet, dat is, seer fijn root’, van
Jan Huygen van Linschoten, Nav. d. Port. 98a [1595], ligt de klemtoon mogelijk op
het suffix; de granaat ‘granaatappel’ en ‘edelsteen’ (Mnl. ghernâte) kan daarbij van
invloed zijn geweest. In de ‘roo Garnaet’ van Hondius Moufeschans 239 [1621]
vereist het metrum echter de klemtoon op de eerste lettergreep:
32

Van roo Garnaet groote goden
Witte Spierijnck en Schardeyn;
Of gebraden of gesoden,
Of gefreyt, is ons gemeyn.

Dat de klemtoon in deze uit garnaard gereduceerde garnaat oorspronkelijk eveneens
op de eerste lettergreep moet hebben gelegen, bewijzen moderne Hollandse
dialectvormen als gòareneat op West-Voorne (Goeree), de garrint (coll.) in
33
34
Noordwijk, of het Katwijkse gâarent naast gâarenboot ‘boot die garnalen vist’, of
het vrijwel monosyllabische gaarnt dat ik wel eens in Katwijk heb gehoord. Trouwens
in de verzen
Oesters, Garnaet, Alykruycken,
Is geen kost voor kille buycken,

van Cats 2, 583, uit zijn Tachtig-jarige Bedenckingen [1658], heeft garnaet zijn oude
klemtoon behouden.
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6. Van garneel tot garnaal?
Op grond van Zaanse en Kampense dialectvormen van garneel schreef Van Wijk
in 1912 in zijn etymologisch woordenboek ‘Het formans -aal is voor -eel
gesubstitueerd’.
Heeroma, die dat in zijn artikel van 1941 overneemt, schrijft: ‘De vorm garneel is
echter op zijn beurt ook weer jong en treedt pas op in het begin van de 17de eeuw’.
Hij stelt de vraag, hoe men erbij kwam de uitgang -eel te gebruiken? Invloed van
barbeel en makreel, vindt hij niet waarschijnlijk. Evenmin als het ontstaan is de
verspreiding van de -eel-vorm hem duidelijk. Hij acht het van oorsprong wellicht een
ietwat literaire vorm, die als zodanig in de Duitse schrijftaal is overgegaaan. Het is
blijkbaar een Zuiderzeewoord geworden, voegt hij er aan toe.
Met een variant op Van Wijk zou men de vraag kunnen stellen: is -aal wel voor
-eel gesubstitueerd? Is het niet andersom?

7. Hoe is garneel ontstaan?
De oudste plaats van garneel in het WNT komt voor in de versregel ‘Met garneel,
met schelvis en met schollen’ in de Bacch. 107 [1628] van de uit Emden afkomstige,
35
Amsterdamse boekverkoper Pers. Een merkwaardige vorm guarneelen vindt men
36
in Sprankhuisen 1, 25a [1634]. Oudaan, Poëzy 2, 139 heeft het over ‘Een
37
school’....Van Krab, van Kreeft, van Veel-voet, van Garneel' [1648]. Winschooten,
Seeman [1681] schrijft, de ‘Garnaat, bij de Amsterdammers, mijn landslui,
garneel...genaamd’. Halma [1710] noemt garneel achter zijn lemma garnaat.
Het ontstaan van garneel, een Zuiderzeewoord, lijkt eenvoudiger te verklaren dan
Heeroma zich dat heeft gedacht. In De Zaansche Volkstaal [1897] noemt
Boekenoogen tal van woorden met ê die beantwoorden aan Wgerm. â, got. ê, zoals
blêse (blazen) en eel (aal, het dier) en garreneel. Die Zaanse ê komt echter ook
voor in vroeg overgenomen Latijnse woorden zoals kees (kaas, lat. câseus).
Boekenoogen heeft blijkbaar in de aa van garnaal eveneens een Wgerm. â gezien,
terwijl die slechts een gerekte, in oorsprong korte a vertegenwoordigt. Het lijkt voor
de hand te liggen, dat de volkstaal de -aal van de garnaal heeft geassocieerd met
de aal ‘paling’; daardoor werd een oorspronkelijke garnaal tot een garneel. Heeroma
noemt in Hollandse Dialektstudies [1935] voor Tessel en Wieringen germ. , die
38
daar als [E.] optreedt in skE.p (schaap); hij voegt er aan toe ‘ook garnEl (garnaal)’.
Dat de Amsterdammer landslui van Winschooten de garnaal als garneel uitspreken,
past bij het ‘malle out Amsterdamsch’ (Vondel, Aenleidinge), dat niet veel anders
zal zijn geweest dan het door Boekenoogen beschreven Zaans. Dat garneel, immers
het gevolg van contaminatie, jong en ‘een ietwat literaire vorm’ is, heeft Heeroma
goed gezien; maar dat die vorm literair ‘van oorsprong’ zou zijn geweest, is niet
waarschijnlijk.

8. Hoe is garnaal ontstaan?
De oudste plaats van garnaal in het artikel garnaal in het WNT is afkomstig uit Willem
Leevend 2,73 [1783]. Maar de cd-rom van het WNT biedt ons een oudere gar-
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nael uit De Brune, Bank. 1, 126 [1657] en latere uit het N-I. Plakaatb. 2, 318 [1658]
40
en 3, 215 [1688].
Garnaal zou, volgens Heeroma op het einde van de zeventiende eeuw door de
botsing van de vele vormen in Amsterdam ontstaan zijn. Ik probeer een exacter
verklaring.
De metrische vorm garrenaer, in Het nieuwe Hoornse Speel-werck [1732], de
oudste druk is van 1670 en daarop door het WNT gedateerd, veronderstelt een
garnaar met de klemtoon op de eerste lettergreep. Met dissimilatie, zoals reeds
41
voorgesteld door Tavernier-Vereecken, wordt dat, aanvankelijk met dezelfde
klemtoon, garnaal. Daarin kon -aal eveneens geassocieerd worden met aal ‘paling’.
In Vla. karpel uit karper, met precies dezelfde dissimilatie, werd de oorspronkelijke
klemtoon gemakkelijk bewaard; niet zo bij garnaal. Voor de vorm garnaar uit
garnaard, vgl. geernaar uit geernaard in het Westvlaamsch Idioticon [1873] van De
Bo. Van garnaar, garnar is garner een gereduceerde vorm; daar zijn de volgende
voorbeelden van bekend: Junius, Nomenclator 55a [1583], d.i. 81a in de editie
[1567], vandaar in Kiliaan [1599], verder ook: Vondel 1, 534 [1617] (uit zijn Warande
der Dieren) en Six van Chandelier, Poësy 422 [1657].
Indien garneel, reeds in 1628 in de literatuur opgetekend, te verklaren is als een
ontspoorde Hollandse dialectvorm van garnaal, dan ligt het voor de hand, dat deze
laatste ouder moet zijn dan zijn oudste literaire vindplaats van 1657, ouder in elk
geval dan 1628. Misschien mag men het ontstaan van garnaal situeren op het einde
van de zestiende eeuw, dat wil zeggen een eeuw eerder dan Heeroma zich dat
heeft voorgesteld.
Dat de vorm garnaal dankzij het overwicht van Amsterdam de vorm van de
schrijftaal geworden is, zal men vermoedelijk met Heeroma eens zijn. Het accent
op -aal is het gevolg van attractie door de vele uit het Frans ontleende substantieven,
zoals bijv. het reeds mnl. corael, met dezelfde uitgang.

9. Hoe garnaal in het etymol. wdb. er uit had moeten zien
garnaal (c.1657) ontstaan door dissimilatie < garnaar [1670] < ze. gornaart [1485],
met verdonkering van a tot o vóór dentalen < garnaert (Curius [1538]). Het fra.vla.
antw. holl. garnaert, met a in de wortelsyllabe, is een germ. vorming van garne, met
metathese der r vóór tautosyllabische dentaal < mnl. grāne ‘stekelhaar’ en het ndl.
-aard-suffix < fra. -ard < germ. -hard als tweede deel van eigennamen; voor de
vorming vgl. mnl. clauwaert. Met mnl. g ne vgl. got. *grana (Isidorus), ohd. grana
(nhd. granne ‘zwijnsborstel’), oe. granu, on. grǫn ‘snor’ (zuivere ô-stammen). vla.
gheernaert [1531?], met umlaut en rekking, veronderstelt mogelijk een jô-stam,
evenals vla. die ghernen (Wal. 10141). De garnaal is genoemd naar zijn lange
voelsprieten; verderop verwant met graat.
Naast garnaal: veroud. resp. dial. brab. gernaet [1514], garnaet (Plantijn [1573]),
waarin -aat als een suffix gaat fungeren < garnaert. Dial. garneel [1628], een
Zuiderzeewoord, is onder invloed van holl. dial. eel ‘aal’, uit garnaal ontstaan; vandaar
hd. garnele.
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III. Parlevinker

In het Zaansch Idioticon [1897] heet parlevinker, ‘met hoofdtoon op vink’, een
‘minachtende benaming voor een kleinhandelaar in grutterswaren en veevoeder’.
Het woord, dat reeds in 1671 in de oudere vorm parlevink als bijnaam aan de Zaan
voorkomt, is, zo schrijft Boekenoogen, nog niet bevredigend verklaard.
Bijna twintig jaar later, in deel XII, I, afl. 4 [1915] van het WNT publiceert hij drie
artikelen parlevink, parlevinken, parlevinker. Over het eerste van die woorden, de
aanduiding voor ‘iemand die geen vast beroep of verblijf heeft, maar van allerlei
aanvat om aan den kost te komen’, zegt hij ‘thans meestal in den vorm parlevinker’.
Het tweede, het werkwoord parlevinken is, volgens Boekenoogen, in de betekenis
1) ‘schacheren, venten’ vooral in Holland, Friesland, Groningen en Oost-Friesland
nog bekend, ‘ofschoon het begint te verouderen’. De betekenis 2) ‘praten als een
parlevink, koeteren’, met het jongste citaat uit Falkland, Schetsen 1, 180 [1896],
43
vindt Boekenoogen blijkbaar nog gewoon. Van het derde woord, parlevinker, kan
men zeggen, dat het begint te verouderen, nu het bedrijf zelf ter ziele is. Dat was
44
vijftig of honderd jaar geleden wel anders.
In diezelfde aflevering van het WNT probeert Boekenoogen een verklaring, maar
die schijnt de auteur zelf niet te hebben overtuigd.
Hij zoekt de oorsprong van parlevink in de vinkerstaal en definieert het als ‘vink
die nu eens in 't hout, dan weder op het nabijgelegen land heen en weder vliegt.
Aangezien door de vinkers de vogels, hetzij vinken, hetzij musschen, kneuen en
andere, die gedurende den vinkentijd zich nabij de baan ophouden, maar zelden in
het hout of op de baan komen aangeduid worden met den naam parlekage,
parlekazie (uit fr. par l'occasion), is het mogelijk dat men daarnaar eene samenstelling
met vink heeft gevormd. Of echter de oorsprong van het woord parlevink in de
andere opvattingen (voeg toe: daaruit) verklaard moet worden, is twijfelachtig zoolang
wij niet weten hoe oud het vinkerswoord is. Evengoed zou dit ontleend kunnen zijn
uit de bet. 2) (koeterwaal)’. Dan volgt het poëem: ‘die parlevinken doen niets dan
schade aan de vinkerij, want door hun gekwink en gefladder lokken ze de trekkoppels
naar zich toe en maken die wild’.
Als Boekenoogen op dit poëem had laten volgen ‘gehoord hier en daar, dan en
dan’, dan was het overtuigender overgekomen. De veelzijdige folklorist Boekenoogen
kennende, hoeven wij niet te twijfelen aan de authenticiteit van parlekage in de
vinkerstaal van zijn tijd. Het is ook niet absurd om te geloven, dat hij van een vinker
een zinnetje als ‘dat is maar een parlekagevink’ zou kunnen hebben gehoord. Maar
dat levert nog niet automatisch een woord parlevink, laat staan de geheel andere
betekenis ‘venter’ op. Mogelijk is de om de vinkenbaan heen en weer vliegende
vink door vinkers incidenteel parlevink genoemd, al of niet als gevolg van suggestief
vragen. Is dat het geval geweest, dan lijkt dat weinig anders dan een incidentele
vorming op grond van parlekage, hetzij een woordspeling aanknopend aan parlevink
in zijn gewone bet. ‘venter zonder vast verblijf’. De betekenis 1) ‘vink’ van parlevink
in het WNT stamt uit het etymologisch bedrijf van het Leidse woordenboek, en niet
uit de vinkerij. Wil men tot een bevredigende verklaring van de familie van parlevink
komen, dan kan men beter het vinkersbedrijf buiten beschouwing laten.
Ik veronderstel dat de reeds in 1671 opgetekende bijnaam parlevink ‘kleinhande-
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laar, venter in grutterswaren en veevoer’, heeft betekend, en niet ‘koeterwaal’. Deze
laatste betekenis vermeldt Boekenoogen onder het schrapje, onderaan kolom 508,
45
op grond van een citaat uit Langendijk 2, 111 [1702]. Het Zaansch Idioticon [1897]
vermeldt dat parlevinker de hoofdtoon op vink heeft, wat er misschien op zou kunnen
wijzen, dat die klemtoon secundair is ten opzichte van parlevinken. In 1915 in het
WNT leest men bij parlevink: ‘met klemt. op de laatste lettergr.’; kan dat invloed zijn
van wat in 1897 bij parlevinker werd geschreven? Mijns inziens moet parlevink, net
als andere soortgelijke samenstellingen, oorspronkelijk de klemtoon op de eerste
syllabe hebben gehad.
We hebben geen vinkersterm parlekazie nodig, omdat we bij parlevink ‘venter’ te
maken hebben met een schertsende vorming. Het eerste lid hangt mogelijk samen
46
met oude woorden als parlementen, reeds Mnl., en parlesjanten [c. 1670→], of
gewoon met Fra. parler. Het tweede lid is vink, maar mijns inziens niet als naam
van de vogel, maar in figuurlijk gebruik zoveel als ‘vent’. De vorming is te vergelijken
met een woord als luistervink ‘iemand die afluistert’, en is in oorsprong, evenmin
47
als schijtvink, synoniem van schijtlijster, stellig niet een bijzondere vinkensoort. Zo
is een parlevink iemand die goed van de tongriem gesneden is, iemand die goed
kan parlesanten, een passende naam voor een venter met koopwaar. Bij Langendijk
2, 211 ‘Ken gy die parlevink wel half verstaen? ik niet’ [1712], betekent het ‘iemand
die vreemd praat, koeterwaal’, een naam die past bij de Franse kok Vetlasoepe. In
2

zijn Verzameling Spreekwoorden 71 [1831] noemt A. Fokke het koeterwaals van
48
de schreeuwende Rangkraamer: ‘half gebrooken Parlevinksche taal’.
Andere vormingen bij vink met een verbaal eerste lid zijn roervink ‘onruststoker’,
lokvink ‘coquet meisje’ en schijtvink ‘bangerd’. De beide eerste hebben ook de
eigenlijke betekenis ‘vink die de vinker gebruikt om andere vinken te lokken’. Vergelijk
ook niet verbale samenstellingen als gatvink, een scheldwoord in Bredero's Moortje
[1615-1617] en Spaanschen Brabander [1617] en Vlaams snotvinke ‘snotjongen’.
Ook in verbinding met een kwalitatief adjectief wordt vink dikwijls toegepast op
personen: een kale, lichte, rare vink. Het WNT XXL, 860 vermeldt zelfs het simplex
vink [ca. 1600 → 1682] in de betekenis ‘armoedzaaier’.
In de etymologische Aulapocket van Jan de Vries heeft de vink nooit een rol
gespeeld; toen ik de dertiende druk [1983] bewerkte, zag ik geen reden om hem
alsnog op de vinkenbaan te brengen. Dat ik me weer moest verdiepen in de
oorsprong van parlevink(er), vindt zijn aanleiding in een brief (6 maart 2000) van
prof. dr. K.H. Voous, emeritus hoogleraar in de bijzondere dierkunde aan de VU.
Hij schreef: ‘Hoewel uitvoerig genoemd in Van Dale's grote woordenboek, is geen
van mijn ornithologische vrienden en vinkenbaankenners er in geslaagd de definitie
van Van Dale te bevestigen of deze zelfs te herkennen. Ik heb er ook nooit van
gehoord of gelezen. Uiteraard zijn mij wel het werkwoord parlevinken en het
zelfstandig naamwoord parlevinker bekend. Waar zou de uitspraak van Van Dale
op gebaseerd zijn? En wat zou de etymologische achtergrond van al deze woorden
zijn?’
Zo ziet men nu ook weer, hoe kritisch men moet zijn ten opzichte van stellige
uitspraken in woordenboeken. Uit een voorzichtige, niet zonder enige kritische twijfel
geformuleerde veronderstelde vink in Boekenoogens artikel parlevink in het WNT,
heeft het woordenboek van Van Dale die vink voor vol aangezien. Wie een nieuwe
druk van dat woordenboek bewerkt, heeft geen gelegenheid om zich grondig in ety-
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mologische kwesties te verdiepen. Wouter Nijhoff in Den Haag vond blijkbaar dat
etymologie niet thuishoorde in zijn Van Dale; daar had hij een ander boek voor. De
firma Van Dale is daarmee pas begonnen, toen ze meende een goed boek bij de
hand te hebben met P.A.F. van Veen's product van 1989, grotendeels een vertaling
van E. Klein's Etymological Dictionary of the English Language [1966-67], aangevuld
49
met dateringen zonder bronvermelding.
Maar wie een etymologisch woordenboek schrijft of bewerkt, moet wél kritisch
kennis nemen van wat over een te behandelen woord werd gepubliceerd. Liet Jan
de Vries, reeds in de eerste [1958] druk van zijn etymologisch woordenboekje, bij
parlevinken de vink met rust, zo niet in aflevering 4 [1964] van zijn NEW [1971].
Daar blijkt een heen en weer vliegende vink het voorbeeld voor iemand die geen
vast beroep heeft. Hij voegt er, in navolging van Van Haeringen, Supplement, aan
toe: ‘de herkomst van het woord is onbekend’. Wat in de eerste druk [1989] van
P.A.F. van Veen staat, is kritiekloos overgenomen uit het WNT.
Prof. Voous schreef me op 27 maart: ‘Er bestaat thans beslist geen naam voor
een rond de vinkenbaan rondvliegende vink, of het moest de roervink zijn, welke
naam mij wel bekend is, evenals de naam lokvink. Het Nederlands Oecologisch
Instituut (Heteren) vroeg voor mij aan alle vergunninghouders van vinkenbanen voor
wetenschappelijk onderzoek of zij parlevink kenden. Ik ken hen allen en slechts één
ervan reageerde en dat was negatief, waaruit ik moet afleiden, dat geen van hen
de naam kende’.
Het is tenslotte de moeite waard te citeren wat Klaas J. Eigenhuis te Aalsmeer,
leraar biologie en enthousiast veld-ornitholoog, de professor berichtte. Hoewel hij
woordenboeken van Kruyskamp, P.A.F. van Veen en J. de Vries erbij had gehaald,
had hij zich er toch niet door in de war laten brengen, maar was tot de conclusie
gekomen ‘dat de parlevink niet primair een vogel was’.

Adres van de auteur: Beatrixlaan 7, NL-2361 SB Warmond
P.S. In WNT XII, I afl. 4 [1915] vermeldt Boekenoogen voor parlevinker in Amsterdam
in 1870 de betekenis ‘parlevinkschuit’. Nu meer dan honderd jaar later is, in het
Leids Dagblad van 21.07., Gilles van Beelen, schipper van de ‘Zuydtwijck’ in Katwijk,
aan het woord. Hij zegt ‘Ik heb een oud parlevinkertje dat ik helemaal aan het
opknappen ben. Een leuk bootje’.

Eindnoten:
1 Lees * 4 ro
2 Dick Wortel zei me, dat Cyniksch niet voorkomt in de lijst van drukfouten op p. * 4vo, volgens
mijn zoon Herman staat het net zo in de eerste [1651] druk; met mijn dank aan beiden.
3 H.C. Agrippa, De Vanitate Scientiarum, etc. (Lugduni Batavorum. Ex Officina Abrahami Commelini
et Davidis Lopez De Haro, MDcxxxv); deze titel dank ik eveneens aan Dick Wortel.
4 Zie in Trefwoord 11 (1996): 129-132 de bijdrage van Hans Geluk over elektronisch ‘dateren van
zo'n 2400 woorden van Latijnse herkomst’ in het WNT.
5 Oxford Classical Dictionary, 3de dr., [1996] p. 418: ‘Cynics (“the dog-like”) term used of Diogenes
“the dog” (so called for his shamelessness) and his followers’. Hatto E. Schmidt/Ernst Vogt,
de

Kleines Lexicon des Hellenismus, 2

dr. [1993]: i.v. Kynismus wordt de afleiding van Antisthenes
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en zijn gymnasium Kynosarges ‘eine unhaltbare Konstruktion’ genoemd. Met dank aan mijn
zoon Herman.
6 O. Bloch et W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française 6e dr., [1975].
7 Deutsches Wörterbuch Band 32, 1455 [1954].
8 Dit soort van etymologische verklaring beantwoordt wel aan de voorstelling over woordvorming
de

9

10
11

12

13

14

15

16
17

met het suffix -isch die men vindt in Schönfeld, Hist. Gramm., 4 dr., [1947]→. Oorspronkelijk
worden woorden op -isch uit het Duits ontleend. Daarna worden zulke afleidingen gemaakt op
grond van Lat., resp. Fra. adjectiva op -icus, resp. -ique. Komisch zou zulk een geval zijn;
vermoedelijk echter is komisch een Duits leenwoord, het bnw. komiek daarentegen komt uit Fra.
comique.
Met dank voor informatie aan Jules van Beylen†, Roberto Busa, Frans van Coetsem, Hans
Heestermans, Cyriel Moeyaert, Jaap Persijn, Tanneke Schoonheim, Herman de Tollenaere,
Jako van der Weijden en, als laatste zij het niet als minste, Dick Wortel.
Drs. A.C.M. Goeman schreef me (31 augustus 1999), in antwoord op een vraag van mij aan het
Meertens Instituut: ‘Er is op het instituut geen manuscriptkaart aanwezig. Wel is in 1950 door
het instituut “garnaal” afgevraagd (D18, vraag 10-a,b,c)’. Op 11 november stuurde Dr. A. Goeman
me, op mijn verzoek, de vragenlijsten uit Zeeuws-Vlaanderen, waarvoor, en ook voor commentaar
bij een gedeelte van mijn tekst, mijn bijzondere dank.
Dierensoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder, HCTD 24 (1950):
41-52.
Zie Rolf H. Bremmer in Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis (Bundel aangeboden aan
Leopold Peeters bij zijn afscheid als Hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands aan
de Universiteit van Amsterdam) p. 163 [1990]. In ‘Ter herinnering aan Peter Jakob Cosijn’ (De
Gids 1899, IV), → Verspreide Opstellen [1929], schrijft zijn leerling A. Kluyver ‘Hij is...de princeps
der Nederlandsche germanisten geweest, en door buitenlandsche geleerden werd zijn werk
voortreffelijk genoemd’.
Men zie in dit verband de bijdrage van Kurt Baldinger, ‘Contribution à une Histoire des
provincialismes dans la langue française’ in de Revue de linguistique romane 21 (1957), met
op p. 92 de kaart van crevette en op p. 86 de commentaar bij die kaart. Hij schrijft ‘Mndl. gernaet
“espèce de crevette” (la forme normale est gheernaert) a “gagné” la capitale à travers les patois
du Nord ou du Nord-Ouest, mais en réalité le terme n'a jamais été populaire à Paris’.
Band IV,I,1 heeft geen ‘Vorwort’, zodat men niet weet, hoever het aandeel van Jacob Grimm
reikt. Die was echter al tien jaar overleden, toen aflevering 2 van deel IV van het WNT verscheen.
Het etymologisch woordenboek van Kluge-Götze [1948] schrijft dat de Garneele ‘ausgezeichnet
(ist) durch ihre langen Fühler und danach benannt’.
In de derde verbeterde en zeer vermeerderde uitgave van zijn etymologisch woordenboek [1925]
legt Vercoullie wel verband met 2. graan ‘stekelig haar’, maar schijnt ons woord ‘over Pic.
grenade, guernate, Ofra. guernette’ als een afl. van grenon ‘uit Germ.’ te beschouwen, ‘dus
visch met baardharen’.
In de 22ste druk [1989] van Kluge door Elmar Seebold wordt Garnele een leenwoord uit het
Nederlands genoemd, maar ‘die weitere herkunft ist unklar’. Een gevolg van ‘oorsprong onbekend’
bij Van Wijk?
Frans van Coetsem was zo vriendelijk om mijn stuk door te lezen; hij verwijst me in verband met
de variatie ger-/gar-/gor/ naar de parallel Mnl. dertien, dartien, dortien.
In het Mnl. Handwdb., Supplement [1983] verklaard als ‘een klein soort vis’. Het betekent
de

‘ondermaatse garnaal’, zie een afbeelding bij R. Desnerck, Oostends Woordenboek, 3 dr.,
[1988] 162b. Bij Boekenoogen, Zaansch Idioticon [1897] piepgarnaal genoemd.
18 In verband met deze tegenstelling Zeeuws tegenover Vlaams in Zeeuws-Vlaanderen, verwees
dr. A. Goeman me naar het artikel ‘Op fonologische verkenning in Zeeuws-Vlaanderen’ (TT 31
(1979): 143-193) van Johan Taeldeman.
19 ‘Voer alle dandre beuelic hu /Minen zone Reynaerdine. /Hem staen wel de gaerneline / In zine
muulkine ouer al’, v. 1411-1414 in de editie van F. Buitenrust Hettema en J.W. Muller [1903].
de

In de uitgave van D.C. Tinbergen, 14 dr. bezorgd door L.M. van Dis [1956], is gaerneline, de
vorm met metathese vóór tautosyllabische dentaal van het Comburgse handschrift, in navolging
van de kritische uitgave van J.W. Muller [1944], met verwijzing naar vers 2987, waar de geveinsde
tranen hem liepen ‘Neder neuen zine granen’, veranderd in granekine.
20 Zie Frans Claes, De Bronnen van drie Woordenboeken p. 34 [1970].
21 Is dit smory misschien een bijvorm van smurrie, volgens Knuttel in het WNT XIV, 2229 = afl. 18
[1931], ‘zeer gewoon in grappige toepassing op spijzen, die men niet aanstonds weet thuis te
brengen, of waarvan man de samenstelling niet kent: Dat is lekkere smurrie’. Dit is niet
overgenomen in de dikke Van Dale [1950]; wel een daarmee samenhangende barg. betekenis
‘tabak’.
22 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899.
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23 Moeyaert schrijft, dat Lemire in 1893 christelijk democratisch volksvertegenwoordiger werd en,
als een tweede priester Daens, in conflict komt met zijn bisschop. ‘Driemaal breekt hij in het
Franse parlement een lans voor het Nederlands onderwijs. Hij wordt ook burgemeester van
Hazebroek’.
24 Bij De Coussemaker heeft de tweede lettergreep van garnarsen, anders dan de eerste, een
volle toon, wat zou kunnen wijzen op een klemtoon. Jeanne Labaere uit Duinkerke (Rozendaal)
‘sprak spontaan garnaozen met de klemtoon op de tweede lettergreep’; uit een brief van C.
Moeyaert (23 december 1999). Vgl. echter gérnoaze in het Oostends Woordenboek [1988] van
R. Desnerck, met duidelijke klemtoon op de eerste lettergreep.
25 Zie over J. Petilion C. Moeyaert in De Franse Nederlanden 13 (1988): 224-235.
26 Voor Groot-Sinten, voor France Telecom Grande Synthé, signaleert C. Moeyaert me, onder de
naam Jocelyne Dewynter, de passage Garnaers Straete.
27 Heeroma in Album Rene Verdeyen p.246 [1943]. Indien Paludanus een bewerking is van Curius
[1538], zoals Heeroma p. 241 schrijft, dan valt toch het afwijkende vocalisme op: ae bij Paludanus
tegenover a bij Curius.
28 Vgl. de door mw. dr. A. Marynissen te Leuven vervaardigde kaart, die de spreiding van de
familienaam Geirnaert in Nederland en België weergeeft, met p. 78 van T.H. Schoonheim en
W.J.J. Pijnenburg: ‘Vwen name here des biddic v; familienamen op het INL’ in Jaarboek van de
Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie, overzicht van het jaar 1994, p. 58-81 (met dank
aan T.H. Schoonheim).
29 Afkomstig uit het Esbatement van den Visscher, datering van het WNT. Naar Dick Wortel me
meedeelt vindt men deze datering eveneens in J.J. Mak, Vier Excellente kluchten p. xiv [1950].
Vergelijk in de Bouwstoffen van Willem de Vreese p.74, onder 57: ‘geschreven van 1527 tot ca.
1540’.
30 Blijkbaar een vertaling van ‘Magnini Medici Mediolanensis Regimen Sanitatis Salernitanum, sive
schola salernitana. Lovanii per Ioannem de Westphalia. 1482. 4’. Er zijn meer uitgaven, o.m.
ook een van c. 1490 uit Basel bij Nicolaus Kessler. Deze gegevens dank ik aan prof. dr. Roberto
Busa S.I. in Gallarate.
31 ‘Voor Plantijns Thesaurus Theutonicae linguae was Maaler inderdaad de voornaamste bron’,
Frans Claes, in LB 61 (1972): 166.
32 In de marge staat * Garnat.
33 Aangehaald in de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren voor 1846, p.74 [1845].
34 G.S. Overdiep, Woordenboek van de Volkstaal van Katwijk aan Zee [1949].
35 Hierbij tekende Heeroma in 1941 aan ‘zelfs guarneel gespeld alsof het een Frans of Italiaans
woord gold’.
36 Geciteerd onder Snoeperig in deel XIV, 2384.
37 Geciteerd onder Veelvoet in deel XVIII, 1153.
38 Vgl. ‘Het schijnt dus wel dat in Noord-Holl. ons woord garnaal of garnaar - want het is in de
Noordholl. diall. dat de dissimilatie heeft plaats gehad - meegetrokken geworden is met de hele
groep van echte e-vormen’, C. Tavernier-Vereecken, in HCTD 24 (1950): 50.
39 Geciteerd onder Vijlen (I) in deel XXI, 630.
40 Geciteerd onder Visschersprauw in deel XXI, 1218, resp. onder Speelprauw in deel XIV, 2720.
41 ‘Dissimilatie komt op veel kleiner schaal en minder regelmatig voor dan assimilatie’ schrijft A.
Weijnen in zijn Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten § 76 [1991]. Als voorbeelden
noemt hij dial. regel, karpel, sperbel voor ‘reiger, karper, sperwer’. Vgl ook Oe. turtur naast Oe.
turtle.
42 Met dank aan dr. C. Smeenk, prof. dr. K.H. Voous, K.J. Eigenhuis, mijn zoon Herman, J.
Frankhuizen en Dick Wortel.
43 De eerste bundel der Schetsen van Falkland wordt in het WNT geciteerd uit de derde druk en
gedateerd 1894 in plaats van 1896. In een brief van 20 februari 2000 aan prof. Voous schrijft
de hovenier en vogelringer G.D. Engelen, geb. 1911: ‘Naast parlevinker bestaat ook het woord
parlevinken kletsen, kletskous’.
44 Zie Navorscher 42 (1892): 550, ‘Te Oud-Beierland verstaat men door parlevinkers, en hier is 't
echte vaderland dier mannen, kooplieden, die met een schuitje met haring of kaas overal
heenvaren, maar voornamelijk naar België en Frankrijk, om daar hunne waar aan den man te
brengen. Het grootste gedeelte des jaars vertoeven zij in den vreemde en slechts enkele malen
in den loop des jaars bezoeken zij hunne geboorteplaats. Vooral te Gent, in Vlaanderen, is het
aantal Oud-Beierlandsche parlevinkers zeer groot. Voorts noemt men hier ieder kleinhandelaar
in kaas en visch, die met een hondekar b.v. in de omliggende gemeenten rondrijdt om zijne
waren te venten, een parlevinker’.
45 Uit Don Quichot, blyspel, derde bedrijf, derde toneel.
46 Van Focquenbroch 1, 201, uit Eneas van Virgilius [c. 1670].
Van Haeringen in zijn Supplement [1936], vat parlevinken ‘koeteren’ op als een ‘schertsende
vervorming’ van parlementen en parlesanten (‘naar parlevink als vinkersterm?’), en meent dat
parlevink ‘niet ouder hoeft te zijn dan het ww.’ Vergelijk J. de Vries in zijn NEW; die echter,
anders dan Van Haeringen, parlevinken ziet als een afleiding van parlevink. De oudste plaats
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van parlevinken ‘koeteren’ in het WNT is uit V. Elsland, Gez. 61 (vermoedelijk c. 1710), geciteerd
uit de vierde, postume druk van 1738, waarin de plaats overeenstemt met de derde druk van
1730. Een eerste of tweede druk schijnt in Nederlandse bibliotheken niet aanwezig te zijn.
47 Zie Navorscher 29 (1879): 210, geciteerd in WNT XXI, 869 onder de opnoemer Vinkensoort.
48 De eerste druk van de Verzameling is van 1810. Het eerst gedrukt in Het Hollandsche
spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, of de Waereldsche Kermismarkt [MDCCCVI]. Lijkt
een satire op de rang- en titelzucht onder Lodewijk Napoleon, koning van Holland (1806-1810),
na de egalitaire Bataafse republiek. Mogelijk is de ‘half gebrooken Parlevinksche taal’ een
zinspeling op het ‘Hollands’ van Hollands nieuwe koning.
49 Zie TNTL 106 (1990): 207-216. Met de tweede druk [1997] tracht Nicoline van der Sijs er een
beter boek van te maken.
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W.L. Braekman
Fragment van een nieuw handschrift van Maerlants Istory van
Troyen
Abstract - Judging from the number of Mss of which fragments are extant, Maerlant's
Istory van Troyen must have enjoyed great popularity. It circulated in Mss of two
types, one with three and one with two text columns per page. A new fragment of
99 lines is edited here from the Brussels Town Archives (liasse 698). It is the only
known remnant of a new two-column type of Ms. of Maerlant's poem.

1. Inleiding
We beschikken over de materiële bewijzen dat Jacob van Maerlants Istory van
Troyen in een veertiental handschriften in omloop is geweest in de late
Middeleeuwen. Het was dus blijkbaar een veelgelezen werk waarvan de tekst echter
1
slechts in één enkel nagenoeg volledig manuscript is bewaard. Bovendien is het
door een speling van het lot zo dat dit ene handschrift het werk is van een kopiist
uit het Oost-Middelnederlands-Duits, d.i. Nederrijns grensgebied die weinig
nauwgezet zijn werk heeft gedaan. Hij heeft ook Maerlants originele tekst
omgeschreven of hertaald in wat door J. Verdam - de eerste uitgever van enkele
2
episodes eruit - zijn Kleefs dialect wordt genoemd. Dit handschrift werd in 1973
door de Albertina te Brussel aangekocht (K.B. IV 927) dankzij de onvermoeibare
inzet van J. Deschamps die toen als wetenschappelijk attaché aan de Koninklijke
Bibliotheek verbonden was.
Naast dit ene handschrift uit de late vijftiende eeuw - verder Troyen genoemd zijn in de loop van de meer dan honderd jaar die sinds Verdams ontdekking verlopen
zijn een groot aantal min of meer omvangrijke fragmenten aan het licht gekomen.
De meeste ervan zijn ouder dan het Kleefse afschrift en staan qua inhoud en taal
veelal dichter bij het origineel.
Het merendeel van deze fragmenten is gedrukt door De Pauw en Gailliard in hun
3
standaarduitgave van het einde van de vorige eeuw. Betrekkelijk kort nadien, in
4
1916, bracht G. Huet een nieuw fragment aan het licht. Na de Tweede Wereldoorlog
5
volgde de ontdekking van het 86 verzen tellende, zogenoemde fragment-de Vreese,
waarbij tevens de uitgave werd aangekondigd van nog twee andere, veel uitvoeriger
6
fragmenten, wat dan ook kort nadien gebeurd is.
In 1947 kwam A. Van Elslander tot het besluit dat er - te oordelen naar de toen
bekende fragmenten - twee handschrifttypes van de Istory van Troyen in omloop
geweest zijn: manuscripten met drie tekstkolommen per bladzijde en een tweede
7
groep met twee kolommen. Bij de laatstgenoemde groep zijn er drie West-Vlaams
(één met 42 verzen en twee met 50 verzen per kolom), één Brabants (met 46 verzen
per kolom) en twee in algemeen West-Middelnederlands (het Huet-fragment met
51 verzen en het fragment-de Vreese met 50 verzen).
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Toen, zoals gezegd, in 1973 het unieke, quasi-volledige handschrift van Troyen
door de K.B. te Brussel werd aangekocht, achtten J. Deschamps en A. Van Elslander
het ogenblik aangebroken om een synthese te maken van de manier waarop de
8
tekst van deze belangrijke roman tot ons is gekomen.
Ondertussen waren ook nog drie onuitgegeven fragmenten ontdekt die door A.
9
Van Elslander een paar jaar later zijn uitgegeven. Vooreerst dient vermeld te worden
het fragment-De Smet bestaande uit zestien, niet doorlopende stukjes tekst, in totaal
229 verzen, afkomstig uit een handschrift met twee kolommen van elk vijftig verzen.
Deze fragmenten behoren tot de reeds vroeger bekende groep manuscripten met
hetzelfde aantal verzen per kolom. Het tweede fragment, afkomstig uit de
nalatenschap W. de Vreese (nu K.B. Brussel, handschrift IV 209.5) telt zestien
verzen, te weinig om zich enig idee te vormen over het type handschrift waartoe
het heeft behoord. Het derde fragment, tenslotte, nu in de Gemeentebibliotheek te
Rotterdam, omvat 48 verzen en is afkomstig uit een twee-kolommenhandschrift met
42 verzen per kolom. Het behoort samen met het reeds lang bekende
Vergauwen-fragment, afkomstig uit het Groot Seminarie te Gent, tot eenzelfde
handschrift.
Bij de manuscripten van de zogeheten twee-tekstkolommengroep sluit nu nog
een nieuw fragment aan dat wordt bewaard in het oud archief (liasse 698) van het
Brusselse Stadsarchief. Dit is een pak losse stukken, gedrukte zowel als
handgeschreven, met een zeer gevarieerde inhoud: enkele gedichten, marktliederen,
10
volkse en devotieprenten en ander efemeer drukwerk. Het is de bovenste helft
van een perkamenten blad met op voor- en achterzijde twee kolommen tekst. De
bewaarde helft meet 150 × 185 mm en het blad waarvan het deel uitmaakt moet
ca. 300 × 185 mm groot geweest zijn. De tekst is geschreven in de eerste helft van
de veertiende eeuw in Gotisch boekschrift met enig, gedeeltelijk gerubriceerd
penwerk in de kantlijn en met één versierde hoofdletter (verso, kol. a, v. 103). Het
blad heeft ooit als kaft gediend van een octavoboekje. Vertikaal in het midden is het
blad gevouwen en doorprikt. Een paar kleine en een wat groter gat getuigen daarvan,
maar hebben slechts weinig tekstverlies tot gevolg.
Elk van de twee zijden telt nu nog 24 of 25 verzen tekst per kolom en is afkomstig
uit een handschrift met 45 verzen per kolom. Het handschrift waartoe deze ene
bewaarde bladhelft behoorde, is niet te vereenzelvigen met één van de andere
twee-kolomsmanuscripten waarvan reeds fragmenten bekend zijn. Het maakte ooit
deel uit van een handschrift waarvan dit bladfragment het enige overblijfsel is.
De nieuwe fragmenten die hierna volgen, zijn in Van Maerlants verhaal als volgt
te situeren. Andromaca, Hectors vrouw, wordt in een droom gewaarschuwd dat haar
echtgenoot zijn dood tegemoet gaat als hij de belegerde Trojanen te hulp snelt.
Tevergeefs probeert ze Hector ervan te weerhouden ten strijde te trekken.
Andromaca wendt zich dan tot koning Priam, Hectors vader. Deze zendt een leger
met onder meer Filimenis naar Troje. Wanneer Hector dit verneemt, verwijt hij
Andromaca haar tussenkomst, vindt dat hij zijn eer verloren heeft en eist dat ze hem
zijn wapens geeft die ze verborgen had. Ze smeekt hem nogmaals van zijn
voornemen af te zien, maar weer tevergeefs. Andromaca laat Hecuba en Hectors
zuster komen en alle drie proberen ze Hector te overreden, maar wat ze ook zeggen,
Hector blijft bij zijn besluit.
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De recto-zijde van het blad.
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2. Tekst
o

R a

5

10

15

20

Andromaca was seker das,
+
Want hare te voren comen was,
3
Dies was s[i] vtermaten sere
4
Gevreest n (?)[...]de om haren here,
5
Ende dat dochte mi geen wonder,
Si seget hem al bisonder:
+7
Here, seit si, hort herwaert,
Van ere dinc bin ic vervaert
So sere, daer ic licge bi v,
Dat mi te moede es al nv,
11
Als ocht mijn lijf soude vergaen,
+12
Die hoechste daden mi verstaen.
13
Die dinc daer ic af ben omblide,
+14
Dats dat ghi niet vaert ten stride.
Sijt seker dies ende ongehoent,
16
Die gode hebbent mi getoent,
Eest dat ghi heden comt dare,
Men brinct v doet op ene bare.
19
Der Gode raet en wille niet,
20
Dat die sake dus gesciet,
21
Ende ghi verliest aldus v leuen.
22
Selc teken hebsi v gegeuen,
23
Eest dat ghi vt te wige tijt
24
Dat ghi blijft doet in corten tijt

[21 verzen (25-41) ontbreken]

3
4
5
7
11
12
13
14
16
19
20
21
22
23
24

J: Dies was haer liden te meere.
J: Verdroevet utermaten sere; na Gevreest zijn een paar letters onleesbaar.
dochte: J en dochte.
seit: J sprac.
Als ocht: J Alsof.
hoechste daden: J Gode dedent.
af: J om; omblide: lees om blide.
niet: J niet en.
getoent: J vertoent.
wille niet: J wille dat niet.
sake dus: J dinc aldus.
verliest aldus: J aldus verliest.
hebsi v: J hebben si mi, wat duidelijk een betere lezing is.
tijt: J rijdt; beide lezingen leveren een goede betekenis op: tijt van tien, trekken.
in corter tijt: J in den strijt; ook deze twee lezingen zijn aanvaardbaar.
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18580

+

18585

+

18590

+

18592
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o

R b
42

45

50

55

60

65

Ende doet hebben mijn geslachte,
43
Daer toe besitten si mi met crachte.
Waert dat also ge[schiede],
45
Dat het quame onder liede,
46
Ocht onder there vander stede,
47
Dier ons vele sijn mede,
48
Dat ic ware also versaget,
49
Om enen droem dien ghi saget,
+50
Dat ic niet vt durste varen,
+51
Beter waric doet, te waren.
+52
Nemmer en moet God gehingen,
Dat ic veruaert si van dien dingen.
En sprekes niet, dats dat ic mene,
55
Jn does dur v, groet no clene.
56
Andromaca weent ende versucht
+57
Om saken die si vrucht.
58
Dat rode bli, dat hare steet wale,
59
Wart swart, bleec ende vale,
60
Wel na wart si buten sinne.
61
Den coninc maecsi dies minne,
+62
Dat hi Hectore thus houde,
Ocht hine leuende hebben woude,
64
Ende bouen alle dinc neme ware,
Dat hi ten stride niet en vare.
66
Prian was houesch ende [goedertieren]

[20 verzen (67-86) ontbreken]

42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
55
56
57
58
59
60
61
62
64
66

doet: J doot, dood.
besitten si mi: J belegghen mi; beide lezingen leveren een goede betekenis op: besitten en
belegghen betekenen immers beide belegeren.
onder liede: J onder die felle liede.
there: J die heren; J heeft de betere lezing.
vele: J wel CM.
also: J aldus.
droem dien: J droem vrouwe dien.
durste: J en dorste; varen: (ten strijde) trekken.
te waren: voorwaar.
Nemmer en moet: J Nemmermeer en moghet; gehingen: toelaten.
In: ik en; does dur: J doets doer.
weent ende versucht: J weende ende versuchte.
saken: J die sake; vrucht: vreest.
bli: kleur; staet: J stont.
swart: J swert.
wart: J wert.
maecsi dies minne: J gaf si dat inne; wat een betere lezing oplevert.
thus: J binnen.
Ende bouen: J ende hi boven; neme ware: ervoor zorgt, erop let.
[goedertieren]: overgenomen uit J.
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18593
+
18595
+

+

18600

+

18605
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De tekstfragmenten zijn als volgt te lokaliseren in de standaarduitgave van De Pauw
en Gailliard:

De recto-zijde
Kolom a komt overeen met Troyen v. 18579-92. De daaropvolgende tien verzen (v.
15-24) komen daar niet voor, wel echter in het Hulthemse fragment 4 (J): v. 75-84.
Op de onderste, nu verdwenen helft van deze kolom kwamen 21 verzen voor (J, v.
85-106).
Kolom b: de eerste acht verzen komen in Troyen niet voor (wel in J, v. 107-114),
de overige komen overeen met Troyen v. 18593-609. Op de verdwenen onderste
helft kwam dan Troyen v. 18610-30 voor.

De verso-zijde
Kolom a komt overeen met Troyen v. 18631-53. Op het einde, tussen vers 18652
en 53 vindt men dezelfde twee verzen (109 en 110) die in Troyen niet, maar in het
fragment Weemaes wel voorkomen (v. 176-177). Op de onderste, nu verloren helft
kwamen 20 verzen voor (Troyen, v. 18654-73).
Kolom b komt overeen met Troyen v. 18675-97. De verzen 136-137 van ons
fragment komen daar niet voor, wel echter in J, v. 214-215. Op de onderste helft
stonden wel twintig verzen.
Als geheel komt ons Brusselse fragment het meest overeen met de
corresponderende passages in het Hulthemse handschrift. Zoals te verwachten zijn
er een groot aantal varianten, ze worden bij de tekst in voetnoot aangegeven en 11
voor zoverre dit nodig is - ook besproken.
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De verso-zijde van het blad.
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o

V a
+87

90

95

100

105

110

Filimenis, die stoute entie vroede,
Ende anders vele coninge goede,
Heuet Parijs al gescaert,
Wel beset ende bewaert.
+91
Die scaren waren lanc ende gerect,
92
Entie ors wel verdect,
93
Die banieren waren beset.
94
Die speren starc, dyser gewet.
95
Met wapenen waren si wel bewaert,
+
Ende van herten onvervaert.
Doe geboet die coninc Prian,
98
Dat was .i. wel geraect man,
Dattie heren ten seluen tiden,
100
Getogelike vt souden riden,
+
Want die Grieken mochtens hem beroemen,
102
Dat si ten lijtsen waren comen.
103
Tierst dat Hector wiste, die milde,
Dat sijn vader niet en wilde
Dat hi voere ten tornoye,
+106
Was hi in selken vernoye,
Dat hi die vrouwe Andromaca
+108
Te blouwen hadde harde na.
109
Hi swert, hi heeft sijn houde verloren,
Dat sijt hem brachte te voren.
+111
Sere dreyget hise vtermaten

+

18631

+

18635

+

18640

+

18645

+

18650

+

18652

+

18653

[20 verzen (112-121) ontbreken]

87
91
92
93
94
95
98
100
102
103
106
108
109
111

stoute: J scone.
scaren: legerscharen, legers.
ors: paarden; verdect: opgetuigd.
waren: J wel; beset: met manschappen bezet.
speren...ghewet: J speren die yseren wel ghewet.
wapenen waren si: J wapine waersi.
Dat was: J Want hi was; geraect: voortreffelijk, degelijk.
getogelike: samen, in groep.
lijtsen: J litsen, met kwade trouw.
Tierst: van zodra; dat Hector: J dat her Hector.
Was hi in selken: J hi was in groten; vernoye: verdriet.
te blouwen hadde: afranselde; harde: J daer; harde na: bijna.
hi heeft sijn houde: J si hadde sijn hulde; houde en hulde betekenen beide ‘eer’.
Alleen het bovenste gedeelte van deze regel is leesbaar.
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o

V b
+122

125

130

135

140

145

Ecuba ende sine sustre bede,
Die alle drie weenden gerede,
Alle drie hebsine besworen,
Dat hi haer bede soude gehoren,
Ende hi binnen soude bliuen.
+127
[Het]s omme niet al dat si driuen:
128
[H]i en achtes screiens no spel.
Sone, sprac die moeder, wet dat wel,
Dat ghi mi verget algader,
Ende den coninc, uwen vader,
+132
Wi maken groet ongedout,
133
Jn weet twi ghijs niet horen wout.
134
Ay, twi wildi ons begeuen?
+135
Hoe sele sonder v mogen leuen?
136
Wat dode minne soude wi coren,
Ocht wi v aldus verloren?
+138
Hier nes vrouwe die mochte geduren,
+139
Haer en soude haer herte scuren.
Ay, lieue kint, nv doe en blijf,
141
Merke doch op dese wijf,
Si screien al, groet ende clene,
Polexina ende vrouwe Elene,
+144
Wilden bi den clede houden,
145
En diedde niet al dat si wouden,
146
Wat so baden alle d[ie vrouwen]

[20 verzen op de onderste helft ontbreken]

122
127
128
132
133
134
135
136
138
139
141
144
145
146

bede: J mede.
Hets...dat: J Hets al om niet dat.
screiens: J screyden.
ongedout: ongeduld.
In: ik en; weet...horen: J weet om wiens ghijt horen; twi: waarom; onze tekst heeft hier wel
een betere lezing.
Ay twi wildi: J Lieve kint, wildi; beide lezingen zijn acceptabel; begeuen: in de steek laten.
sele sonder: J selen wi sonder; J heeft de betere lezing.
dode...coren: J dode souden wi dan becoren; K dode minne souden wi voren; coren: hebben
(voren in K is duidelijk een schrijffout); onze tekst (en K) hebben een betere lezing dan J.
nes: J en es.
scuren: scheuren.
Merke: J Ende merket.
Wilden: J Woudene.
wouden: J scouden.
so: J si.
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18675

+

18680

+

18685

+

18688

+

18689
18690

+

+

18695
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Adres van de auteur: Eeklostraat 69 B-9030 Mariakerke (Gent)

Eindnoten:
1 N. De Pauw en Edw. Gailliard: Dit is die Istory van Troyen van Jacob van Maerlant...Gent, K.V.A.,
1889-1892, dl. 1-3.
2 J. Verdam: Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen...Groningen, 1873, p. 38.
3 De Pauw en Gailliard: Op.cit., dl. 4.
4 G. Huet: ‘Fragments de la traduction néerlandaise en vers du “Roman de Troie”’. In: Bibliothèque
de l'école de Chartres 77 (1916), p. 415-427.
5 A. Van Elslander: ‘De Fragmenten van de Istory van Troyen’. In: De Gulden Passer 25 (1947),
p. 102-125 (p. 113-116).
6 A. Van Elslander: ‘Twee onuitgegeven Fragmenten van de Istory van Troyen door Jacob van
Maerlant’. In: VMKA (1946), p. 175-219. Vgl. ook J. Deschamps: Middelnederlandse Handschriften
uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken. 2e herz. druk, Leiden, 1970, Dl. II, p. 36-39.
7 Van Elslander: ‘De Fragmenten van de Istory van Troyen’ (n. 6), p. 125.
8 J. Deschamps en A. Van Elslander: ‘De handschriften van de “Historie van Troyen” van Jacob
van Maerlant’. In: Hulde-Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers
en vrienden aangeboden. Red. H. Ryckeboer, J. Taeldeman en V.F. Vanacker. Gent, 1985, p.
413-425.
9 A. Van Elslander: ‘Drie onuitgegeven Fragmenten van de Historie van Troyen van Jacob van
Maerlant’. In: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. J. Deschamps ter gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag. Red. E. Cockx en F. Hendrickx. Leuven, 1987, p. 175-195.
10 Ch. Pergamini: Les Archives historiques de la Ville de Bruxelles. Bruxelles, z.j., p. 305-306.
11 De interpunctie werd door mij aangebracht, afkortingen zijn opgelost en cursief gezet. Eigennamen
heb ik van een hoofdletter voorzien. De versnummering rechts van de tekst is die van Troyen.
Wat tussen [] staat is door mij toegevoegd.
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Lucien Custers
‘De rampzalige artikels in de N.G.’
Alphons Diepenbrock en de Nieuwe Gids
Abstract - During the years 1891-1893, the Dutch composer Alphons Diepenbrock
(1862-1921) contributed a number of essays to the Nieuwe Gids. By then, the editors
of this periodical, started in 1885 as the mouthpiece of a group of young poets,
writers and painters now known as the ‘Tachtigers’, had lost much of their unanimity;
they had started to quarrel about artistic and social views. Diepenbrock took
advantage of this situation by drawing attention to his particular ideas, not only on
music (a subject neglected by the ‘Tachtigers’) but on literature and art in general
as well, ideas that often deviated strongly from those published earlier in the Nieuwe
Gids.

1. Inleiding
In het Verweyarchief in de UB te Amsterdam bevinden zich twee cahiers met het
opschrift Diepenbrock I en Diepenbrock II. Ze bevatten een reeks aantekeningen
van Albert Verwey, waarin de persoon van Alphons Diepenbrock centraal staat. De
cahiers zijn niet gedateerd, maar moeten in elk geval van 1927 of later zijn: Verwey
verwijst in zijn notities naar de memoires van Frank van der Goes, die in dat jaar
begonnen te verschijnen in Groot-Nederland en die in 1931 in boekvorm werden
uitgegeven.
In het eerste deel van zijn aantekeningen bespreekt Verwey de artikelen die
Diepenbrock vanaf 1891 in de Nieuwe Gids publiceerde. Zijn conclusie luidt dat
Diepenbrock een overgangsfiguur was, die de katholieke traditie vertegenwoordigde
en een op de Middeleeuwen teruggrijpend kunstideaal propageerde, maar die
tegelijkertijd ook beïnvloed was door het individualisme en sensitivisme van de
dichters en schrijvers rond de Nieuwe Gids. Diepenbrock, zo stelt Verwey, probeerde
twee in feite tegenstrijdige kunstopvattingen met elkaar te verenigen. Dat lukte hem
niet; hij zat te zeer vast aan zijn katholieke denkbeelden om werkelijk tot een
synthese te komen. Het gevolg was dat hij zijn betogen niet met een conclusie kon
afronden en in een zekere vaagheid bleef steken. Maar juist door die vaagheid in
combinatie met zijn stijl, die Verwey omschrijft als ‘hooggestemd, glanzend en
pathetisch’, oogstte hij veel bewondering zonder dat hij werkelijk begrepen werd.
Dat leidde er volgens Verwey toe dat Diepenbrock vanaf 1891 de rol ging vervullen
van ‘eigenlijke aandrijver van verschillende toen opkomende jongeren’. Verwey
suggereert daarbij dat Diepenbrock achter de schermen een rol speelde bij het
beruchte optreden van Pet Tideman en de deels daaruit voortvloeiende dramatische
1
ondergang van de Nieuwe Gids in 1894. Enkele citaten: ‘Diepenbrock en zijn
jongeren waren een côterie, die allang op explosie zon’ en: ‘Er kwam bij dat hij
[Diepenbrock] duistere vrouwelijke trekken bezat: de schijn van naïveteit en lust in
intrigue. Iets vrouwelijks-insinueerends
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in zijn gesprekken, een behoefte aan samenzwering waarbij hijzelf op de achtergrond
2
bleef. Hij was meer dan goed was, betrokken in het Tideman-avontuur.’
Het ligt voor de hand om deze beschuldiging toe te schrijven aan Verweys in de
cahiers soms duidelijk merkbare afkeer van Diepenbrock. Daarom nog een
getuigenis, ditmaal uit onverdachter hoek. In haar herinneringen Gisteren leeft (twee
delen, 1965-1967) wijdt de schrijfster Henriëtte Mooy een hoofdstukje aan Tideman,
waarin ze probeert om het negatieve beeld dat in de literatuurgeschiedenis van hem
was ontstaan, te nuanceren. Ook zij wijst daarbij nadrukkelijk op de rol die
Diepenbrock tijdens de episode-Tideman op de achtergrond speelde: ‘Met Kloos
was in die jaren niets te beginnen; het werk werd gedaan door Boeken en “Pet”, en voorts bemoeide zich, op de achtergrond, Diepenbrock nogal met de gang van
zaken, zó, dat, indien dit Van der Goes bekend was geweest, hij [...] niet alleen
3
Tideman zou hebben gegispt.’
Onafhankelijk van elkaar wijzen Verwey en Mooy op Diepenbrocks optreden
achter de schermen in de periode van neergang van de Nieuwe Gids. Het is
opmerkelijk dat in de geschiedschrijving van Tachtig over een dergelijk optreden
vrijwel niets is terug te vinden. Ook in de brieven van Diepenbrock uit deze periode
(te vinden in de door Eduard Reeser uitgegeven onvolprezen reeks Brieven en
Documenten) zijn maar weinig sporen te vinden van een doelbewust en practisch
aansturen op een verandering van het tijdschrift. Of Diepenbrock werkelijk willens
en wetens als geheim leider van een vijfde colonne heeft geprobeerd de Nieuwe
Gids ingrijpend van karakter te doen veranderen of zelfs (zoals Verweys woorden
suggeren) op te blazen, is daarmee eigenlijk nauwelijks meer te achterhalen. Maar
wel kan de vraag gesteld worden of een al dan niet openlijk streven naar verandering
aanwijsbaar is in de opstellen die hij publiceerde in de eerste reeks van het tijdschrift,
dus in de jaren voorafgaande aan de ineenstorting van het blad in 1894. In dit artikel
staat dan ook de vraag centraal of en zo ja, waarin Diepenbrocks in die opstellen
verkondigde denkbeelden afweken van datgene waar de Nieuwe Gids voor stond
of althans voor de buitenwereld leek te staan.
Er is over Diepenbrocks opvattingen in het verleden al veel gepubliceerd onder
4
verschillende invalshoeken. Daarbij lag de nadruk vooral op het opstel (of beter
gezegd: de opstellenreeks) Melodie en Gedachte en het als vervolg daarvan
aangeduide Schemeringen. Aan Diepenbrocks eerste Nieuwe Gids-artikel, Over
5
Verhulst, is tot nu toe minder aandacht besteed. Toch neemt Diepenbrock al met
dit opstel een eigen, afwijkende plaats in temidden van de medewerkers aan het
tijdschrift. Voor mijn vraagstelling is het dan ook noodzakelijk om, na een korte
typering van Diepenbrocks omgang met de Tachtigers vóór 1891, wat langer stil te
staan bij zijn eerste bijdrage Over Verhulst.

2. Diepenbrock en de Nieuwe Gids vóór 1891
In de eerste en belangrijkste jaren van de Nieuwe Gids was Diepenbrock niet meer
dan een geïnteresseerde en betrokken toeschouwer. Als student klassieke talen in
Amsterdam had hij kennis gemaakt met Jacques Perk en later met Willem Kloos.
Hij was familie van Lodewijk van Deyssel en bevriend met Herman Gorter, die
overigens
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nooit echt deel uitmaakte van de ‘inner circle’ van het tijdschrift. Dat hij door de
Tachtigers wel als een van hen werd beschouwd, blijkt uit het feit dat hij in oktober
1885 een presentexemplaar kreeg toegestuurd van de eerste aflevering van de
Nieuwe Gids.
Er waren echter factoren die een werkelijke aansluiting bij de kring van
toonaangevende jongeren verhinderden. Om te beginnen was de Nieuwe Gids een
tijdschrift van dichters, prozaschrijvers en in mindere mate kunstschilders.
Diepenbrock studeerde weliswaar klassieke talen, maar zijn belangstelling ging in
de eerste plaats uit naar de muziek. En dat was een kunstvorm die de meeste
Tachtigers koud liet en waar ze weinig verstand van hadden. Verder hadden de
Tachtigers over het algemeen een protestants-christelijke achtergrond, waarvan ze
overigens, zoals ze in hun werk duidelijk maakten, afstand hadden genomen.
Diepenbrock daarentegen kwam uit een katholieke familie en bleef trouw aan het
katholicisme. Ook lijkt Diepenbrocks karakter een werkelijke aansluiting bij de kring
rond Kloos in de weg gestaan te hebben. Het bohémien-leven van kroeglopen en
feesten waar de jonge Tachtigers zo berucht om waren, stond ver af van zijn
ascetische levensstijl. De afstand tussen hem en de Amsterdamse jongeren werd
bovendien ook in letterlijke zin groot toen hij in september 1888 naar
's-Hertogenbosch verhuisde, waar hij benoemd was als leraar aan het gymnasium.
Hij leefde en werkte daar in een betrekkelijk isolement.
Diepenbrock begon pas in de Nieuwe Gids te publiceren toen het tijdschrift feitelijk
al over zijn hoogtepunt heen was en het front van eensgezindheid dat de eerste
jaargangen hadden laten zien scheuren begon te vertonen. De toenemende
onenigheid kwam niet alleen voort uit verschillen in literaire denkbeelden. Het waren
vooral de sociale kwestie en de daaruit volgende standpuntbepalingen ten opzichte
van het socialisme die verdeeldheid zaaiden in de kring van medewerkers. En dan
was er nog Frederik van Eeden, voor de buitenwacht de populairste Nieuwe Gidser,
die als auteur en als persoon een heel eigen, dikwijls omstreden plaats in het
tijdschrift innam. Van echte leiding was na 1890 steeds minder sprake; Willem Kloos,
door velen in de eerste jaren als de belangrijkste man beschouwd, raakte mede als
gevolg van overmatig drankgebruik bij vlagen geestelijk steeds meer in het ongerede.
Verder heerste er structurele kopijnood, waardoor de redactie het zich niet altijd kon
permitteren om artikelen te weigeren, ook al druisten die in tegen haar eigen
denkbeelden. Wie de notulen van de redactievergaderingen uit de jaren 1885-1886
6
vergelijkt met die van 1890-1891 - de notulen uit de tussenliggende jaren zijn
verloren gegaan - kan bovendien niet anders constateren dan dat in de eerste jaren
de redactieleden zich vooral bezighielden met de inhoud van het blad, waarbij ze
er niet voor schroomden om artikelen te weigeren, zelfs als die door
mederedacteuren geschreven waren. In de jaren 1890-1891 daarentegen
discussieerden ze vaker over financiële en organisatorische zaken; de samenstelling
van de afleveringen lijkt deels buiten de vergaderingen om plaatsgevonden te
hebben.

3. Over Verhulst
Over Verhulst is gedateerd ‘maart 1891’ en verscheen in de aflevering van april van
hetzelfde jaar. De aanleiding voor het uit elf romeins genummerde hoofdstukjes

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

241
bestaande opstel was het overlijden van de componist en dirigent Johannes Verhulst
op 17 januari 1891 en het herdenkingsartikel dat A.D. Loman naar aanleiding daarvan
in De Amsterdammer had gepubliceerd. Vermoedelijk heeft Diepenbrock het op
eigen initiatief geschreven om, zoals hij op 29 maart 1891 aan zijn broer Willem
schreef, ‘verschillende redenen in 't belang van mijn carrière en ook een beetje om
nog wat te verdienen’. Diepenbrock wilde zijn gehate leraarsbaan opzeggen en een
werkkring in de muziek zoeken. Daarvoor zou hij echter eerst naam gemaakt moeten
hebben. Een publicatie in de Nieuwe Gids zou daartoe een aanzet zijn, al diende
in elk geval voor zijn ouders verborgen te blijven dat hij aan het in behoudender
7
kring zo verfoeide tijdschrift meewerkte.
Over Verhulst stuitte voor zover bekend niet op bezwaren van de Nieuwe
Gids-redactie. Het artikel past dan ook in een aantal opzichten in de reeks
manifest-achtige beschouwingen die in de jaren daarvoor in en rond het tijdschrift
waren verschenen. Diepenbrock doet in zijn opstel voor de muziek wat de Tachtigers
in een eerder stadium al voor de literatuur en de schilderkunst hadden gedaan:
afwijzen van het gevestigde en conventioneel gewordene en ruimte scheppen voor
het nieuwe. Dat nieuwe was in dit geval het werk van Wagner, dat volgens
Diepenbrock niet de waardering kreeg die het toekwam. Het was onder meer Verhulst
geweest, die de doorbraak van de Duitse componist in Nederland in de weg had
gestaan. Over Verhulst bestaat dan ook uit kritische passages over de Nederlandse
dirigent en componist, afgewisseld met passages waaruit Diepenbrocks verering
8
voor Wagner blijkt.
Een lofzang op Wagner zal de redactieleden van de Nieuwe Gids niet hebben
verontrust. Uit de buitenlandse tijdschriften hadden zij al kunnen vernemen dat in
de landen om hen heen een discussie woedde om de persoon en het werk van de
Duitse componist, een discussie die niet beperkt bleef tot de wereld van de muziek.
Wagner werd gezien als een culturele Messias, wiens naam kon dienen als vlag
voor de meest uiteenlopende en soms tegenstrijdige culturele, sociale en politieke
concepten en wiens geschriften door zijn discipelen op uiteenlopende manieren
konden worden uitgelegd. Sociale hervormers, conservatieven, symbolisten en
decadenten, Duitse nationalisten, Russische revolutionairen: allemaal beriepen ze
9
zich op de theorieën van de meester. Diepenbrocks bewondering daarentegen lijkt
vooral op artistieke gronden te zijn gebaseerd. Hij plaatst, op één nog te bespreken
uitzondering na, Wagner nauwelijks in een ruimere context, zoals met name in
Frankrijk was gebeurd. De redactieleden konden dan ook gerust zijn: het ging
allemaal maar over muziek, waar ze maar weinig belangstelling voor hadden.
Bovendien formuleerde Diepenbrock zijn programma in termen die sterk doen
denken aan die van de Tachtigers. De manier waarop hij bijvoorbeeld in hoofdstukje
XI Verhulst karakteriseerde, roept de wijze waarop Kloos en Verwey spraken over
de dichters en schrijvers van de voorafgaande generatie in herinnering. Zoals Kloos
aan dichtwerken de eis stelde van ‘juistheid der klankexpressie’ en ‘noodzakelijkheid
10
en zuiverheid der beeldspraak’ en daarin bij Joan Bohl of Pol de Mont teleurgesteld
werd, zo zocht Diepenbrock bij Verhulst tevergeefs ‘sonoriteit en harmonische
subtiliteit’. En vooral met de vraag naar het ‘passioneele element’ lijkt Diepenbrock
aansluiting te zoeken bij de poëtica van zijn gastheren in de Nieuwe Gids.
Ook het vierde hoofdstukje moet Kloos en de zijnen aangenaam hebben getroffen.
In dit vaak geciteerde hoofdstukje geeft Diepenbrock een algemene beschou-
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wing over de ontwikkelingen in de negentiende eeuw, waardoor overal in Europa
de verschillende kunsten in een nieuwe fase waren beland. Die ontwikkeling
omschrijft hij als volgt:
Men gevoelt nu zoo veel heviger dan vroegere geslachten, volgens het
woord van den Ephesiër, de eeuwige vloeiing der dingen. Ons denken
verfijnt zich, ons voelen verscherpt zich, dat is: verteedert en verpijnlijkt
zich. Zoo ooit latere tijden weer tot een monumentale homophone visie
des levens zullen teruggekeerd zijn, - zij zullen met vreemde bewondering
terug zien op dezen tijd vol koortsig-gloeiende schoonheid en kracht.
Want nu is ontwaakt een groote veelkleurige liefde der dingen, en omdat
maar één liefde de sterkste kan zijn in een mensch of een tijd, overwint
deze liefde de liefde van vroegere geslachten, die hulden de dingen in
heilige namen, als in wijde gewaden, met groote, zware, klaarlijnige
plooiingen.
De wereld wordt nieuw, omdat de dingen nieuw worden. En zelfs de
vroegere namen der dingen zijn thans aan de dingen zelve gelijk, en voor
een zich-zelf-bewuste en steeds zich nieuw produceerende ziel is het
11
leven een groot festijn van dingen.
M.G. Kemperink heeft laten zien hoe deze passage aansluit op de rond 1890 in de
12
kring van Tachtig gevoerde discussie over het sensitivisme. Diepenbrock beschouwt
het als kenmerkend voor zijn tijd dat de kunstenaars over een verscherpte zintuiglijke
waarneming beschikken. Zij beperken zich niet tot een zuivere beschrijving van de
werkelijkheid, de ‘dingen’ om hen heen; het is ze te doen om de verschillende
emoties die de steeds veranderende ‘dingen’ bij hen oproepen. Waarnemer en
waarneming versmelten daarbij als het ware. Dit houdt ook in dat het bestaan van
een eeuwig principe achter de zichtbare verschijnselen wordt ontkend. Vandaar ook
de verwijzing naar ‘het woord van den Ephesiër’, waarmee de Griekse filosoof
Herakleitos (‘alles stroomt en niets blijft’) bedoeld is. De laatste twee alinea's van
het hierboven aangehaalde citaat zijn buitengewoon lastig te interpreteren. Het
maken van een onderscheid tussen ‘namen’ en ‘dingen’ lijkt in de kringen van de
Tachtigers een bekend gegeven te zijn geweest; Gorter klaagt in een van zijn
gedichten: ‘Ik wilde ik kon u iets geven / tot troost diep in uw leven, / maar ik heb
13
woorden alleen, / namen, en dingen geen.’ Mogelijk bedoelt Diepenbrock hier dat
vroegere geslachten nog een onderscheid maakten tussen de ‘dingen’ zelf en een
eeuwige, goddelijke macht achter de ‘dingen’, aangeduid met de ‘heilige namen’.
Pas in zijn tijd is men tot het besef gekomen dat er achter de ‘dingen’ niets is en dat
zij niet alleen een verschijningsvorm, maar ook zelf het wezen zijn. Met andere
woorden: vroeger vereerde men God als eeuwig beginsel achter de zintuiglijk
14
waarneembare verschijnselen; tegenwoordig zijn die verschijnselen zelf goddelijk.
Het is dit inzicht waarop volgens Diepenbrock de nieuwste ontwikkelingen in de
West-Europese kunst - het naturalisme in de literatuur, het impressionisme in de
schilderkunst, Wagner in de muziek - gebaseerd zijn.
Toch lijkt bij nadere bestudering deze instemming met de nieuwste opvattingen
op zijn minst dubbelzinnig. De wijze waarop volgens Diepenbrock de nieuwe visie
op de werkelijkheid tot stand komt, lijkt voor de kunstenaar geen plezierige ervaring
15
te zijn. Zijn karakterisering van de oude denkbeelden als ‘een monumentale
homophone visie’ daarentegen klinkt veel positiever. Bovendien houdt hij de
mogelijkheid open dat de oude kunstopvatting, al dan niet verrijkt door de met het
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sensitivisme opgedane ervaringen, in een later stadium weer de overhand krijgt.
Aan het begin van hoofdstukje V stelt Diepenbrock dat de sensitivistische ‘liefde der
dingen’
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ook een eigenschap was waarover Wagner beschikte. Maar, bijna tussen neus en
lippen, vermeldt Diepenbrock nóg een vermogen van Wagner, een ‘andere hoogste
[de cursivering is van Diepenbrock] kracht’. Deze kracht noemt hij de ‘mimische,
het nabootsend genie van den histrio’, die hij cryptisch definieert als ‘de hartstocht
om den levenden schijn te scheppen’. Hierdoor werd Wagner de schepper van het
‘drama, [...] in gelijkelijke opbloeiing van toon-, dans- en dichtkunst’. En het is duidelijk
dat dit drama ook Diepenbrocks kunstenaarsideaal is. Zonder het woord zelf te
gebruiken verwijst Diepenbrock in deze passage naar het Gesamtkunstwerk, de
synthese van verschillende kunstvormen in één werk. In de landen om ons heen
was dit begrip al onlosmakelijk verbonden met de Wagnercultus en mogelijk zelfs
een belangrijke oorzaak daarvan. Voor de medewerkers aan de Nieuwe Gids
daarentegen speelde dit Gesamtkunstwerk nog geen enkele rol. Het vormde in een
aantal opzichten zelfs een bedreiging voor de in het tijdschrift verkondigde
denkbeelden. De consequentie van zo'n Gesamtkunstwerk is immers dat de
verschillende kunstdisciplines afzonderlijk van minder waarde zijn; het gaat om de
samenwerking die er de meerwaarde aan geeft. Zou Wagners voorbeeld in de
toekomst toonaangevend zijn - en dat lijkt Diepenbrocks ideaal - dan zouden de
dichters van Tachtig, voor wie de poëzie alles was en die van muziek geen verstand
hadden, plotseling als ouderwetse, eenzijdige kunstenaars te kijk staan.
Ook in hoofdstukje VII lijkt Diepenbrock - zij het verhuld - zijn pijlen te richten op
de esthetica van Tachtig. Hij beschrijft daarin het optreden van Mendelssohn en
Schumann, twee tegenstanders van Wagner. Eerst noemt Diepenbrock hun positieve
eigenschappen, waarbij hij ook de ‘liefde tot de dingen’ vermeldt. Maar daartegenover
stonden de eigenschappen die hun beletten om het niveau van Wagner te bereiken:
‘Maar zij waren eenzame zangers en dichters van hun eigen verrukkingen, vreugden
en smarten. Zij waren lyrici en het mimische vermogen, de kunst van den histrio,
18
de kunst van den levenden schijn te verwekken, bezaten zij niet.’
Het ging hier uiteraard om componisten en geen enkele Tachtiger-dichter, gesteld
al dat hij met zijn lezing van Over Verhulst tot hoofdstukje VII was gekomen, hoefde
zich hierdoor aangesproken te voelen. Dat neemt echter niet weg dat deze hier
duidelijk negatief bedoelde typeringen als ‘eenzame zangers en dichters van hun
eigen verrukkingen, vreugden en smarten’ en ‘lyrici’ achteraf ook gebruikt zouden
kunnen worden om het dichterschap van de Tachtigers te karakteriseren.
De passage die Over Verhulst pas echt tot een vreemde eend in de Nieuwe
Gids-bijt maakt, is te vinden in hoofdstukje X. Ook in het opstel zelf neemt dit
hoofdstukje een merkwaardige plaats in. Wie het overslaat en na IX doorgaat met
XI zal geen moment het idee hebben dat hij iets in het betoog heeft gemist. Dit in
combinatie met het gegeven dat de inhoud van X sterk afwijkt van de rest van het
artikel doet vermoeden - concrete bewijzen hiervoor ontbreken - dat dit stukje op
een ander moment en met een ander doel is geschreven en vervolgens aan Over
19
Verhulst is toegevoegd. Hoofdstuk X laat een merkwaardige ommezwaai zien in
Diepenbrocks redenering. Het is dan opeens niet meer de grote fout van Verhulst
dat hij het nieuwe tegenhield, maar juist dat hij geen oog had voor een eeuwenoude
muzikale traditie. Wat Wagner en de jongeren - Diepenbrock spreekt veelbetekenend
van ‘wij’ - gemeen hebben is de bewondering voor de Italiaanse en Nederlandse
muziek uit de zestiende eeuw. Wagners Meistersinger grijpt daarop terug en de
hernieuwde belangstelling voor
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Palestrina was deels aan de Duitse componist te danken. En dan wordt duidelijk
waar Diepenbrock naartoe wil: het was een grote fout van Verhulst dat ‘de artist in
20
hem niets voelde van de mystiek en de groote symbolen van het Katholicisme’.
Wagner deed dat duidelijk wel. Diepenbrock plaatst Wagner daarmee in een in het
licht van het internationale Wagnerisme tamelijk ongebruikelijke context, die van
het katholicisme. De katholieken namen over het algemeen een gereserveerde
houding in ten opzichte van Wagner, die zij min of meer als spirituele concurrent
21
beschouwden. Door dit onverwachte pleidooi voor de katholieke traditie neemt
Over Verhulst in de Nieuwe Gids op dat moment een bijzondere plaats in.
Diepenbrocks gebruik van begrippen als ‘de groote symbolen van het katholicisme’,
‘kathedraalgewelven’ en ‘middeleeuwen’ roept herinneringen op aan het
gedachtegoed van J.A. Alberdingk Thijm en P.J.H. Cuypers. Het lijkt Kloos - die ik
voor het gemak maar even gelijkstel aan de redactie van de Nieuwe Gids - te zijn
ontgaan dat op deze plaats in Over Verhulst iets werd verkondigd, dat radicaal inging
tegen zijn eigen denkbeelden. Of misschien zag hij dat wel, maar liet hij het passeren;
het ging immers ‘maar’ om muziek.

4. Melodie en Gedachte I-III
Over Verhulst is een (misschien met uitzondering van hoofdstukje X) duidelijk
samenhangend betoog, geschreven in een korte tijd en als één afgerond geheel
ingezonden. Dat is met de volgende bijdragen van Diepenbrock aan de Nieuwe
Gids niet meer het geval. Melodie en Gedachte, Remy de Gourmont: Le Latin
Mystique en Schemeringen zijn opstellen die weliswaar afzonderlijk gepubliceerd
werden onder afzonderlijke titels, maar die niet los van elkaar gezien moeten worden.
Schemeringen werd bij publicatie aangekondigd als ‘het slot van Melodie en
Gedachte’ en vormde volgens de auteur bovendien de afronding van wat hij in Remy
22
de Gourmont: Le Latin Mystique had willen zeggen. Het in drie delen gepubliceerde
Melodie en Gedachte kan niet zonder meer als één geheel beschouwd worden;
Diepenbrock zond telkens een gedeelte in en kon datgene wat hij voor het vervolg
in gedachten had dus nog veranderen. Deze werkwijze bood hem de gelegenheid
om telkens naar eigen inzicht en behoefte in te gaan op wat hem op dat moment
23
bezighield.
Het eerste deel van Melodie en Gedachte lijkt ontstaan te zijn door een toevallige
samenloop van omstandigheden. In de week voorafgaand aan zondag 22 november
1891 voerde Diepenbrock met zijn Bossche vrienden J.H. Toole en A.J. Derkinderen
een discussie over de Franse componist César Franck. Na afloop was hij ontevreden
over zijn eigen bijdrage aan het gesprek en besloot hij zijn gedachten over Franck
op papier te zetten. Het uiteindelijke resultaat daarvan was iets heel anders. In
Diepenbrocks eigen woorden: ‘Mijn eerste indrukken wou ik den volgenden dag
opschrijven [...] en al schrijvende kwam ik zoover van het middelpunt, dat Franck
moest zijn en dwaalde ik zoo aan de uiterste grenzen van den cirkel die de muziek
e
van de 19 eeuw omsluit, dat ik Franck helemaal uit het oog verloor en na een paar
dagen merkte dat ik bezig was een compositie te maken van zeer verschillende
dingen, die toch bij elkaar hooren en voor zoover ik weet nooit in een eenheid gezien
24
en gezegd zijn.’ Toevallig kreeg Diepenbrock tegelijkertijd een briefje van Kloos
met een dringend verzoek om kopij voor de decemberaflevering van de Nieuwe
Gids.
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Hij stuurde hem toen het begin van zijn stuk; over de rest was hij nog niet tevreden.
Melodie en Gedachte, of althans het eerste stuk daarvan, verscheen inderdaad
in de Nieuwe Gids van december 1891. Oorspronkelijk had Diepenbrock een andere
titel in gedachten, die helaas niet is overgeleverd; hij was echter bang daarmee Jan
Veth voor het hoofd te stoten. Bovendien, zo schreef hij aan Derkinderen, kon hij
met de titel Melodie en Gedachte bij het schrijven van het vervolg nog verschillende
26
kanten op. De ondertitel van het opstel luidde ‘De muziek in de intellectueele
evolutie’. Deze ondertitel roept herinneringen op aan het artikel Verstand en gevoel
in de sociale evolutie, dat Frederik van Eeden in de Nieuwe Gids van februari 1890
had gepubliceerd. Hoewel er verder geen verband lijkt te bestaan tussen Melodie
en Gedachte en Van Eedens stuk, lijkt Diepenbrock daarmee aan te willen geven
dat ook zijn artikel thuishoort in de reeks van Nieuwe Gids-beschouwingen waarin
27
de sociale en culturele ontwikkelingen in de negentiende eeuw verklaard werden.
Bij een eerste vergelijking tussen Over Verhulst en Melodie en Gedachte valt
onmiddellijk op dat Diepenbrocks gedachtegang in het later geschreven opstel veel
lastiger te volgen is. De stilistische eigenaardigheden die de auteur zich permitteert,
maken het betoog buitengewoon moeilijk te begrijpen. Diepenbrock heeft een
voorkeur voor lange zinnen, vaak in de vorm van ellipsen, waarbij hij onderwerp en
lijdend voorwerp nogal eens van plaats laat verwisselen. Daarnaast heeft hij een
voorkeur voor opsommingen met veel bijvoeglijke naamwoorden. Dat ook tijdgenoten
grote moeite hadden met Diepenbrocks schrijfstijl wordt treffend geïllustreerd door
het in potjeslatijn geformuleerde oordeel van Willem Kloos: ‘Stukkum est belle
stilatum, sed non intelligo omnia.’ Kloos meende zelfs abusievelijk dat in de kopij
28
voor het tweede deel een fout was gemaakt bij het overschrijven. Maar ook
inhoudelijk is Melodie en Gedachte erg moeilijk: Diepenbrock schakelt de ene stelling
aan de andere zonder dat het verband altijd duidelijk is. Bovendien veronderstelt
hij bij zijn lezers veel voorkennis. Opvallend is verder dat hij in zijn stukken vrijwel
29
nooit de ik-vorm gebruikt, waardoor zijn proza een suggestie van objectiviteit krijgt.
Het eerste deel van Melodie en Gedachte opent met twee hoofdstukjes die als
inleiding bedoeld zijn. Diepenbrock geeft hierin zeer beknopt een overzicht van de
veranderingen in de negentiende eeuw. Aanvankelijk lijkt de Franse Revolutie en
haar politieke gevolgen zijn onderwerp te worden, maar al na enkele zinnen stapt
hij over op de geestelijke en culturele ontwikkelingen die hij typeert als ‘de
intellectueele onstoffelijke onbloedige revolutie’. Het hoogtepunt en daarmee
tegelijkertijd voor Diepenbrock de personificatie van deze ontwikkelingen is Ludwig
von Beethoven, in wie niet alleen de muziek, maar ook de kunst en zelfs het
geestesleven van de eeuw al besloten lag. Hij sluit de inleiding af met het formuleren
van de gedachte, of beter gezegd de toekomstverwachting die hem aangezet heeft
tot het schrijven van zijn opstel:
Zooals het mindere steeds een voorwaarde is van het betere, [...] - zoo
kan men gelooven aan de monumentale wetgevende macht der toonkunst
in het leven der toekomst, al ziet men dagelijks om zich heen de
klein-ijdele menschelijkheid die begrepen is in de wet der verschijning
van alle groote onstoffelijke en ontijdelijke dingen op aarde.
Zoo is dan een illusie mogelijk, zelfs voor sommige Wijzen nù nog nietig
en ijdel (omdat zij haar Schijn nog niet heeft in de zichtbare wereld), van
een reinigend-verheerlijkende interpretatie des levens door Melodie en
30
Gedachte in de komende tijden.
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Wie in het vervolg hoopt te vernemen wat Diepenrock nu precies onder die
‘reinigend-verheerlijkende interpretatie des levens door Melodie en Gedachte’
verstond en hoe deze tot stand zou komen, komt bedrogen uit. In de correspondentie
tussen Diepenbrock en zijn vriend Andrew de Graaf wordt de indruk gewekt dat
Diepenbrock met ‘Melodie en Gedachte’ niets anders bedoelde dan muziek en
filosofie en dat hij met deze passage dus eigenlijk wilde aangeven dat muziek en
filosofie nodig waren om het geestesleven van de toekomst op een hoger plan te
31
brengen.
In het derde hoofdstukje schetst de auteur in het kort de geschiedenis van de
muziek met als doel om het nieuwe, almachtige en superieure kunstenaarschap te
beschrijven dat in Beethoven belichaamd werd. Een uitvoerige bespreking van
Diepenbrocks muziekhistorische denkbeelden en daarmee van dit hoofdstukje kan
gelet op mijn vraagstelling achterwege blijven, maar het is opvallend hoezeer
Diepenbrock bij zijn portret van Beethoven steunt op het uit 1870 stammende essay
Beethoven van Richard Wagner. Beethoven als een nieuw type kunstenaar (in feite
de hoofdgedachte van dit deel van Diepenbrocks opstel), de verbinding
Beethoven-Schopenhauer, de verschillen tussen Beethoven en zijn leermeester
Haydn, Beethovens angst dat de buitenwereld zijn innerlijk leven zou verstoren, het
denkbeeld dat opdrachtgevers er voor de kunstenaar zijn en niet andersom; het zijn
32
allemaal elementen afkomstig van het Beethovenbeeld volgens Wagner.
Opmerkelijk is tenslotte dat het eerste deel van Melodie en Gedachte opent met
een citaat van Stéphane Mallarmé: ‘Je crois que la Poésie est faite pour le faste et
les pompes suprêmes d'une societé constituée où aurait sa place la gloire dont les
gens semblent avoir perdu la notion’. Het is op zichzelf al bijzonder dat op dat
moment in de Nieuwe Gids Mallarmé geciteerd werd. De naam van de Franse dichter
viel maar zelden in het blad te lezen; de belangrijkste Tachtigers hadden maar
weinig met hem op en vonden zijn werk onbegrijpelijk. In de aflevering van april
1891 had Willem Kloos zich nog laatdunkend over hem uitgelaten (‘dit
33
zwaar-op-de-handsch en in resultaten ook zeer magere, knutselig gedoe’). Uit het
citaat valt in elk geval af te leiden dat Diepenbrock op de hoogte was van de
denkbeelden van Mallarmé. Anderzijds hoeft dit nog geen aanwijzing te zijn dat hij
zich werkelijk grondig had verdiept in het werk van de Franse dichter. Het citaat is
namelijk ontleend aan het vraaggesprek met Mallarmé dat Jules Huret op 3 maart
1891 in de l'Écho de Paris publiceerde. Dit vraaggesprek was en is met grote
voorsprong de bekendste en meest geciteerde verzameling uitspraken van Mallarmé;
het bereikte een groot publiek toen Huret het opnam in zijn veelgelezen en besproken bundel interviews Enquête sur l'évolution littéraire. Als Diepenbrock het
interview voor het eerst tegengekomen was in de boekuitgave, is hij met het gebruik
ervan wel heel actueel geweest: de Enquête verscheen in november 1891. Hurets
boek wordt niet vermeld - al zegt dat niet alles - in de opsomming van aangeschafte
boeken achterin Brieven en Documenten I; uit een in december 1891 geschreven
brief van Maurits van der Valk valt af te leiden dat Diepenbrock op dat moment het
34
boek wel kende. Maar het is ook mogelijk dat hij de uitspraken van Mallarmé al
eerder gelezen had. Het interview was voor het verschijnen van de bundel ook al
door andere Tachtigers opgemerkt; er werd naar verwezen in Van Deyssels in april
1891 in de Nieuwe Gids gepubliceerde opstel De dood van het naturalisme. Daarin
beriep Van Deyssel zich onder meer op Mallarmé bij zijn stelling dat het naturalisme
35
mooie werken had opgeleverd, maar nu echt voorbij was. Deze doodverklaring
van het natura-
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lisme zal ook Diepenbrocks aandacht hebben getrokken; in het tweede deel van
Melodie en Gedachte zal hij soortgelijke uitspraken doen. Wat hem misschien nog
wel meer zal hebben aangesproken is dat Mallarmé in het interview een verband
legde tussen poëzie en muziek en bovendien aangaf dat volgens hem de Franse
36
jonge dichters rechtstreeks teruggrepen op de muziek.
De als motto aangehaalde uitspraak van Mallarmé is ook in de context van het
vraaggesprek met Huret lastig te interpreteren. De strekking van de betreffende
passage in het interview is dat de dichter in deze tijd noodzakelijkerwijze buiten de
samenleving staat en zich ook niet met die samenleving mag inlaten. Ik citeer ter
verduidelijking de op het motto volgende zin: ‘L'attitude du poëte dans une époque
comme celle-ci, où il est en grève devant la société, est de mettre de côté tous les
37
moyens viciés qui peuvent s'offrir à lui.’ Bij Diepenbrock is de betekenis van het
citaat, uit de context van de rest van het interview gehaald, nog onduidelijker. Omdat
in ieder geval het eerste deel - op het moment van publicatie het enige dat
geschreven was - vrijwel uitsluitend over de muziek gaat, wekt Diepenbrock de
indruk dat hij onder ‘Poésie’ meer verstaat dan alleen de dichtkunst. Ook de betekenis
van ‘la gloire’ is onduidelijk. In een brief aan Pet Tideman van 27 oktober 1892, dus
driekwart jaar later, geeft Diepenbrock in elk geval aan dat hij met het citaat de
muziek op het oog had: ‘Mijn bedoeling is [...] een monumentale muziek te
beschrijven (met haat en liefde), die zal zijn wat Mallarmé noemt in het motto boven
het eerste stuk (Dec.91): “les fastes et les pompes suprêmes d'une société” (of
althans een deel daarvan in het groote verband van alle kunsten), en waar alle
kleine vormen in opgenomen worden, in de eene groote verheerlijkende
levensinterpretatie.’ Tien jaar later verschaft Diepenbrock opnieuw enige uitleg
hierover. Zijn vriend W.G. Hondius van den Broek had in een brief van 11 januari
1902 het citaat ter sprake gebracht. In zijn antwoord daarop gaf Diepenbrock aan
geen goed woord meer over te hebben voor zijn Nieuwe Gids-stukken, ‘de rampzalige
artikels in de N.G., waarvan niets deugde als de bedoeling, nam. de monumentale
populaire werking der muziek te huldigen [...] Wat daar van de volheid zou kunnen
zijn en de vervulling naar alle zijden, meende ik met het geciteerde woord van
38
Mallarmé (niet persoonlijke “gloire”).’

5. Melodie en Gedachte IV-VI
Na publicatie van het eerste deel van Melodie en Gedachte raakte Diepenbrock
steeds meer in een depressie die vooral werd veroorzaakt door het hem zwaar
vallende leraarsbestaan en het gebrek aan een aantrekkelijk toekomstperspectief.
Aanvankelijk belemmerde dit ook het schrijven aan het vervolg van het opstel, totdat
een belangwekkende gebeurtenis in de kunstwereld zorgde voor een opleving. Op
3 januari 1892 was hij voor het eerst in de gelegenheid om in Amsterdam de
wandschildering te bewonderen die Antoon Derkinderen had vervaardigd voor het
stadhuis van Den Bosch. In de voorafgaande maanden waren Diepenbrock en
Derkinderen, die voor het werk aan zijn wandschildering in Den Bosch moest
verblijven, vrienden geworden en hadden vaak met elkaar over kunst gesproken.
Omdat het contact tussen de twee voor het grootste deel mondeling plaatsvond, is
achteraf moeilijk meer te zeggen in hoeverre Diepenbrock theoretisch een bijdrage
heeft geleverd aan de tot-
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standkoming van Derkinderens werk. Derkinderen zelf liet Diepenbrock in elk geval
39
achteraf weten voor zichzelf en voor zijn werk veel aan hem te hebben gehad. Het
zien van de Bossche wand moet Diepenbrock de energie hebben gegeven om het
40
schrijven aan zijn opstel te hervatten en in de Nieuwe Gids van februari 1892 kon
de lezer het tweede deel, de hoofdstukjes IV tot VI, aantreffen.
Terwijl hij het tweede deel nog moest voltooien noemde Diepenbrock zelf in een
brief van 15 januari 1892 aan Derkinderen het vierde hoofdstukje de eigenlijke kern
van het hele Melodie en Gedachte, een kern die hij als volgt omschreef: ‘Het zijn 4
e

bladzijden gecondenseerde historie van de ziel der 19 eeuw, uit wier Wezen ik heb
gepoogd de verheerlijking van het lyrische element v/d klank in woord, toon en
41
schilderkunst te toonen.’
De negentiende eeuw, zo begint hoofdstukje IV, moet gezien worden als een
voorspel van wat nog komen gaat. Daardoor is overal sprake van beweging en dat
heeft tot gevolg dat velen lijden aan innerlijke tweespalt. Met een sprong in zijn
betoog wijst Diepenbrock dan op de profeten die in de afgelopen eeuw naar voren
zijn getreden en die de geestelijke onrust hebben willen bestrijden: hij noemt
achtereenvolgens de verkondigers van barmhartigheid en gerechtigheid, van de
schoonheid en van de waarheid en wijsheid. Ofschoon het drie verschillende
categorieën zijn waarover hij spreekt, lijkt hij voor alle drie de groepen wel waardering
te hebben. Dat geldt niet voor de volgende groep in zijn opsomming, de geleerden
- Diepenbrock spreekt hier niet meer van profeten - die ‘door voorbeeld en lofspraak
het zelfvergetene, zichzelfontvluchtende, zichzelfverloochenende leven verkondigen,
gewijd aan den dienst van den afgod der wetenschap’. Hier wordt iets van de afkeer
zichtbaar die Diepenbrock koesterde tegen de positivistische wetenschap in het
42
algemeen en de filologie in het bijzonder. De positivistische wetenschappers worden
bestreden door de ‘allernieuwste vertroosters en zielegenezers’, zij die ‘door de
Magie, of Ikheidsverkweeking beslechten willen den strijd tusschen Goed en Kwaad,
Schijn en Zijn, Daad en Gedachte’. Vermoedelijk bedoelt Diepenbrock hiermee de
in het begin van de jaren negentig uit Frankrijk overwaaiende anti-positivistische
stroming, die wel aangeduid wordt met de term ‘Nieuwe Mystiek’. Bij het gebruik
van het woord ‘Magie’ heeft hij wellicht aan iemand als Sar Péladan gedacht, wiens
43
ideeën op dat moment hoogst actueel waren. De term ‘Ikheidsverkweeking’ verwijst
naar het in Nederland op dat moment met de décadence geassocieerde solipsisme
44
dat besloten ligt in de ‘culte du moi’ van Maurice Barrès.
Na dit beknopte panorama van geestelijke stromingen stelt Diepenbrock dat de
geestelijke tweespalt waaraan zijn tijd lijdt zich manifesteert in een sterk individuele
kunst ‘van den lyrischen toestand’. In woorden die sterk doen denken aan de passage
in hoofdstukje IV van Over Verhulst beschrijft hij deze lyrische kunst. Hij merkt op
dat ze op dat moment overheersend is en wijst erop dat de klank (en daarmee
bedoelt hij zowel de klank van het gesproken woord als van de muziek) er een grote
rol in speelt. Diepenbrock illustreert die rol van de klank met een kort fragmentje uit
Gorters Mei. De keuze voor dit citaat is wellicht niet toevallig; de beschrijving van
het lyrische kunstprocédé lijkt van toepassing en misschien wel gebaseerd te zijn
45
op het dichterschap van Gorter in die jaren. Deze lyrische kunst, zo gaat de auteur
verder, is in de plaats gekomen van de vroegere kunst, de ‘vereerend vereeuwigende,
monumentaal contemplatieve’, een formulering die overeenkomt met wat
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Diepenbrock in Over Verhulst aanduidde als ‘monumentale homophone visie des
levens’. In deze vroegere kunst stond niet het individu, maar God centraal, ze was
niet lyrisch maar episch en was meer een kunst van het beeld dan van de klank.
Deze kunst vormt in de negentiende eeuw, een eeuw van ‘lage levenshorizon der
velen en zieletweevoud der weinigen’ nog maar in enkelen een werkende kracht.
Diepenbrock sluit deze passage af met de zin: ‘Zoo wekte in hen als verlangenden
het lyrisch vermogen de devote beschouwing der oude epiek.’ Deze cryptische zin
kan op twee manieren gelezen worden, afhankelijk van de vraag of ‘het lyrisch
vermogen’ als subject en ‘de devote beschouwing’ als object bedoeld is of andersom.
In het eerste geval zorgt het lyrische kunstenaarschap van de negentiende eeuw
bij een gering aantal kunstenaars voor een herleving van het gevoel voor het epische.
In het tweede geval is het juist de oudere kunstvorm die ervoor gezorgd heeft dat
46
in de negentiende eeuw het lyrische kunstenaarschap is ontstaan. Hoe het ook
zij, het betreft een ontwikkeling die maar aan weinigen was voorbehouden.
Tegelijk hiermee vond er een tegenstelde ontwikkeling plaats en die leidde tot
het ontstaan van een kunstrichting, waarvoor Diepenbrock geen goed woord
overheeft, namelijk de literatuur - Diepenbrock spreekt nu expliciet van ‘woordkunst’
- die uitgaat van de empirische zintuiglijke waarneming, die vijandig is aan de klank,
die de alledaagse werkelijkheid als iets goddelijks beschouwt, die somber is en die
zich baseert op ‘de uiterlijkheid der dagelijksche dingen’. Zonder veel moeite valt
in de beschrijving van deze verfoeide kunst het traditionele naturalisme te herkennen.
Met een nieuwe sprong in zijn betoog constateert Diepenbrock vervolgens dat in
zijn visie kunst altijd moet bestaan uit een samensmelting van klank en beeld. Dan
ontstaat er ‘een individueele contemplatieve Epiek, geboren uit eene windstilte der
ziel, de eenzaam-stille genieting van verheerlijkt leed, van de zwaarmoedigheid van
een diep geluk, of de devote contemplatie van heilige gedachtenharmonie,
symbolieke visioenen van groot-machtige en wijd-menschelijke of fijn-teedere en
pieus-intieme zielemomenten, de kunst van Beethoven en Wagner, Matthijs Maris
en Puvis de Chavannes; en in Holland van Antoon der Kinderen.’ In het vijfde
hoofdstukje benadrukt Diepenbrock nog eens dat deze kunst de ware is, ook al lijkt
ze de tijd niet mee te hebben. Om duidelijk te maken dat het vooralsnog een kunst
van weinigen zal blijven, haalt hij opnieuw een zinsnede aan uit het gesprek van
Mallarmé met Huret, namelijk dat ‘de staat van den poëet die is van een man, die
47
in eenzame afzondering zijn graftombe beitelt’. Dit citaat is duidelijk uit zijn context
gehaald: Mallarmé wilde er niet de geïsoleerde positie van de dichter, maar zijn
afkeer van schoolvorming en dichterscholen mee illustreren. Vervolgens maakt
Diepenbrock een vergelijking tussen J.K. Huysmans en Derkinderen. De naam van
de Franse schrijver lijkt hier uit de lucht komen te vallen, tenzij Diepenbrock hem
ziet als vertegenwoordiger van de ‘allernieuwste vertroosters en zielegenezers’ uit
het vierde hoofdstukje, de anti-positivisten van de jongste generatie. De vergelijking
valt in het nadeel van Huysmans uit, omdat deze niet is geraakt door de door
Diepenbrock in het eerste deel van zijn opstel als ideaal voorgestelde muziek die
zich bij Beethoven en Wagner manifesteerde. In het zesde hoofdstukje tenslotte
keert Diepenbrock terug naar de muziek en geeft hij, eveneens in ingewikkelde
bewoordingen, een overzicht van haar ontwikkeling tot de zeventiende eeuw.
In feite herhaalt Diepenbrock in het vierde hoofdstukje van Melodie en Gedachte
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een visie die ook al in Over Verhulst te vinden was: het lyrische kunstenaarschap
heeft zijn verdiensten, maar is toch het ware niet; daarvoor is nog een volgende
ontwikkeling nodig. Slechts bij enkele kunstenaars, waaronder in de eerste plaats
Wagner, heeft die ontwikkeling al plaatsgevonden. Ook de verheerlijking van de
vroegere kunst, omdat die zich op God richtte - de middeleeuwse katholieke kunst
- is een element dat al in Over Verhulst te vinden is.
Toch accepteerde Kloos Diepenbrocks bijdrage ditmaal niet zonder meer. In een
briefkaart aan de auteur stelde hij een wijziging voor aan het einde van het vierde
hoofdstukje. Diepenbrock protesteerde blijkbaar niet of niet hevig genoeg, en in de
gedrukte versie luidden de laatste woorden van de laatste zin dan ook: ‘[...] de kunst
48
van Beethoven en Wagner, en enkele onzer tijdgenooten.’ Deze verandering maakt
deels duidelijk wat Kloos in Diepenbrocks beschouwing moet hebben gehinderd.
Diepenbrock sprak bij zijn beschrijving van de nieuwe ideale kunst niet langer alleen
over componisten, maar nu ook over schrijvers en schilders. Hij gaf bovendien lang
niet altijd duidelijk aan of hij het nu over muziek, beeldende kunst, literatuur of over
kunst in het algemeen had. Zijn hierboven geciteerde omschrijving van het vierde
hoofdstuk als een poging om ‘de verheerlijking van het lyrische element v/d klank
in woord, toon en schilderkunst te toonen’ duidt er al op dat dergelijke
onderscheidingen op die plaats in zijn betoog nauwelijks een rol meer speelden.
Ook de curieuze vergelijking tussen Huysmans en Derkinderen, een schrijver en
een schilder, is daarvan een duidelijk voorbeeld. Daarmee begaf Diepenbrock zich
met zijn theorieën plotseling op terreinen die door de redactie van de Nieuwe Gids
veel meer dan de muziek als de hare werden beschouwd. En daar kwam nog iets
bij. Diepenbrock noemt in zijn rijtje van allergrootste kunstenaars maar één
Nederlander - Matthijs Maris beschouwde hij blijkbaar niet als zodanig -, namelijk
Antoon Derkinderen. Nu zat Kloos met het probleem dat er behalve het tweede deel
van Melodie en Gedachte voor de februari-aflevering nog twee andere bijdragen
ingezonden waren, waarin het nieuwe werk van Derkinderen zeer positief werd
besproken. De kunstschilder R.N. Roland Holst en Diepenbrocks vriend Andrew de
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Graaf, twee nieuwe namen tussen de medewerkers aan de Nieuwe Gids,
theoretiseerden elk op hun eigen manier mee over wat inmiddels
Gemeenschapskunst was gaan heten. En daar kwam nog bij dat de
Derkinderen-verheerlijking al was ingezet door de vaste Nieuwe Gids-medewerker
Jan Veth, die kort tevoren de brochure Derkinderens Wandschildering in het Bossche
Stadhuis had gepubliceerd. Daarin verklaarde hij het werk van Derkinderen voor
een breder publiek en introduceerde hij in feite de term Gemeenschapskunst in
Nederland. Wat Diepenbrock als een zeer positieve ontwikkeling in de Nieuwe Gids
zag (‘Wat mooi is dat. De nieuwe linie die er nu bij de N.G. komt. De volgende
aflevering zal vele lui raar doen opkijken. Het zijn de 3 jongst gekomenen die hun
verwachtingen uitspreken,’ schrijft hij in een brief aan Derkinderen van 2 februari
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1892) was voor Kloos onaanvaardbaar. De lezers zouden immers makkelijk kunnen
concluderen dat de katholieke, middeleeuwse, anti-individualistische kunst van
Derkinderen, die in een aantal opzichten afweek van de denkbeelden van de
Tachtigers, voor de redactie het nieuwe ideaal geworden was. Of Kloos bezwaren
had tegen het stuk van Roland Holst valt niet meer te achterhalen, maar het staat
51
vast dat hij in elk geval fel tegen opname van het artikel van De Graaf was. Mocht
het inderdaad zo zijn dat hij minder problemen met de bijdrage van Roland Holst
had, dan valt dat gemakkelijk te verklaren. Deze besteedde immers meer aandacht
aan de picturale
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aspecten van Derkinderens werk en wees erop dat de schilder geen
specifiek-christelijk godsbegrip tot uiting wilde brengen, maar alleen ‘het mystieke,
52
[...] het symbool van het Ondoorgrondelijke’. Bovendien benadrukte hij de
overeenkomst tussen Derkinderens werk en de kunst uit het (middeleeuwse)
verleden. De Graaf daarentegen legde een veel rechtstreekser verband met God
en godsdienst en beklemtoonde bovendien dat de Bossche muurschildering het
begin was van de kunst van de toekomst.
Kloos wist met enkele handige ingrepen te voorkomen dat de februari-aflevering
voor een groot deel in het teken van Derkinderen zou komen te staan. De artikelen
van Roland Holst en De Graaf liet hij zetten onder één titel, zodat het leek dat het
slechts om één bijdrage ging. Omdat hij zoals hierboven gezegd in het vierde
hoofdstukje van Melodie en Gedachte de namen van de kunstschilders wegliet,
kreeg de lezer van de Nieuwe Gids bij niet al te nauwkeurige beschouwing de indruk
dat Diepenbrocks opstel voornamelijk over muziek ging. Opvallend is wel dat Kloos
de vergelijking tussen Huysmans en Derkinderen in hoofdstukje V gewoon liet staan,
terwijl het relatief eenvoudig was geweest om het tussenzinnetje waarin Derkinderen
genoemd werd, weg te laten. De naam van de Nederlandse schilder lijkt nu uit de
lucht te komen vallen en de vergelijking is een stuk moeilijker te begrijpen.
De brochure van Veth en de stukken in de februari-aflevering van de Nieuwe Gids
bevatten nogal wat gemeenschappelijke elementen. In combinatie met hun vrijwel
gelijktijdig verschijnen zou dit de indruk kunnen wekken van een - al dan niet door
Diepenbrock georganiseerd - offensief ten gunste van Derkinderen. Toch - en dat
is van belang met de beschuldigingen van Verwey en Mooy in het achterhoofd - zijn
er hiervoor geen aanwijzingen. Van contact tussen Roland Holst en Diepenbrock
blijkt nergens iets. Andrew de Graaf vertelde Diepenbrock pas van zijn stuk toen hij
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het al voltooid had. Het staat vast dat Diepenbrock Veths brochure kende toen hij
aan het tweede deel van Melodie en Gedachte werkte. Maar hoe sympathiek hij
Veths beschouwing ook vond, hij was toch van mening dat die brochure met een
andere bedoeling en voor een ander publiek geschreven was. Daarom vond hij
wellicht ook de passage misplaatst waarin Veth een onderscheid maakte tussen
lyrische en epische kunst, een onderscheid dat hijzelf ook in zijn eigen bijdrage een
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rol liet spelen. Veth op zijn beurt lijkt nauwelijks op de hoogte geweest te zijn van
Diepenbrocks denkbeelden of werk, getuige de opmerking ‘Van goeder hand wordt
mij verzekerd, dat in de muziek ook Diepenbrock thans kunst van religieuse
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elementen maakt’, die hij in de tweede druk van zijn brochure toevoegde. Het ligt
voor de hand om die verzekering ‘van goeder hand’ toe te schrijven aan Derkinderen
zelf; als er al sprake was van een verbindende schakel tussen de auteurs moeten
dat welhaast zeker gesprekken zijn geweest met de kunstenaar om wie het allemaal
begonnen was.
Er zijn nauwelijks reacties uit de Nieuwe Gids-kring op het tweede deel van Melodie
en Gedachte overgeleverd. Toch is er een aanwijzing dat er sprake moet zijn geweest
van protesten. Diepenbrock kreeg een - helaas niet bewaard gebleven - briefkaart
van Ch.M. (Chap) van Deventer, die (zoals Diepenbrock aan Derkinderen meldde)
schreef: ‘Naar ik vrees zult ge weinig betuigingen van ingenomenheid over uw laatste
N.G. productie krijgen’. Diepenbrock zelf leidde hieruit af dat er bezwaren waren
gerezen tegen zijn betoog en verbaasde zich daarover; dat valt in elk geval af te
leiden uit zijn opmerking tegenover Derkinderen: ‘Begrijp jij wie en waar ze zich zoo
56
kunnen gestooten hebben! Ik niet!’. Een wat naïeve uitspraak, tenzij Diepenbrock

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

252
zich met opzet van den domme hield.

6. Melodie en Gedachte VII-VIII
Het duurde enkele maanden voordat er weer een vervolg van Melodie en Gedachte
in de Nieuwe Gids verscheen. De hoofdstukjes VII en VIII werden pas in de aflevering
van augustus 1892 gepubliceerd. De Derkinderen-golf was inmiddels weer wat
weggeëbd en Diepenbrock lijkt op het eerste gezicht geen toespelingen te maken
op actuele ontwikkelingen in de kunstwereld. Hoofdstukje VII gaat verder waar VI
ophield; Diepenbrock beschrijft nu de ontwikkeling van de muziek vanaf de
zeventiende eeuw. Het hoofdstukje eindigt met het verschijnen van Beethoven, de
eerste vertegenwoordiger van het nieuwe in de kunst. Beethoven is ook het
onderwerp van het achtste hoofdstuk. Daarin beschrijft Diepenbrock diens plaats
in de muziekgeschiedenis tussen Bach en Wagner. Vergeleken met Over Verhulst
en de voorgaande delen van Melodie en Gedachte bevat dit deel dus weinig nieuws.
Toch zijn er ook in deze twee hoofdstukjes enkele passages waarin Diepenbrock
denkbeelden verkondigt die men niet zonder meer in de Nieuwe Gids zou
verwachten. Om te beginnen omschrijft hij aan het slot van hoofdstukje VII het
Wagneriaanse Gesamtkunstwerk in termen die er geen twijfel over laten bestaan
dat dit voor hem de ideale kunstvorm is. Hij legt in die omschrijving tevens een
verband met de titel van zijn opstellenreeks. Hij spreekt van een strijd die begon
omstreeks de tweede helft van de achttiende eeuw en die pas beslecht werd door
Wagner, een strijd ‘van het drama tegen de overheerschende toonkunst, de strijd
om de realiteit van het synthetische kunstwerk, om het evenwicht van woord en
toon, van muzikale en mimische beweging, van harmonie, rhythmus en melodie;
[...] in waarheid een eindelooze strijd, het zinnebeeld van heel het zoeken der
menschheid naar het zaligend-miraculeuze accoord tussen Zijn en Schijn, essentie
en vorm, Melodie en Gedachte.’ Begrippen als harmonie, synthese en evenwicht
spelen in dit hoofdstukje en het volgende een grote rol.
Hoofdstukje VIII eindigt vervolgens met enkele citaten van Beethoven, of zoals
Diepenbrock het zelf beter zegt: van ‘den geest zijner woorden’; Diepenbrock
ontleende deze citaten immers aan Bettina von Arnims Goethes Briefwechsel mit
einem Kinde. In deze uitspraken verkondigt Beethoven een drietal denkbeelden
waartegen Kloos beslist bezwaar zou hebben gemaakt als ze niet van een
lang-overleden componist, maar uit de mond van een tijdgenoot afkomstig waren.
Om te beginnen is muziek volgens Beethoven de enige weg om tot een hoger inzicht
te komen. Ook legt hij een rechtstreeks verband tussen kunst en het
‘moreel-schoone’. En tenslotte noemt hij kunst de ‘vertegenwoordiger der godheid’;
kunst is een geschenk van God. Uiteraard zijn dit woorden opgetekend uit de mond
van Beethoven, maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat Diepenbrock ze
niet aangehaald zou hebben als hij er niet mee instemde.
Het lijkt erop dat Diepenbrock in deze periode meer belangstelling begon te krijgen
voor de gang van zaken rond de Nieuwe Gids. Zo stelde hij Kloos voor om een
vertaling te maken van het artikel Notes sur l'idée pure, dat Camille Mauclair in de
aflevering van september 1892 van de Mercure de France had gepubliceerd. Het
artikel bevatte volgens hem ‘ideeën van Mallarmé samengesteld tot een heel bondige
appre-
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ciatie van de vorige en de nu komende Fransche literatuur’ en was ‘zóó bliksems
knap dat het vertaald dient te worden’. Dat Diepenbrock dit artikel bewonderde, ligt
voor de hand: er is een aantal overeenkomsten in aan te wijzen met zijn eigen
denkbeelden. Mauclair zingt de lof van het idealisme en het literaire symbolisme en
doet het naturalisme af als een gebrekkige kunstopvatting. Ook benadrukt hij dat
harmonie een essentieel begrip is voor de mens in het algemeen en de kunstenaar
in het bijzonder. Mauclair sprak niet over muziek, maar over kunst in het algemeen
en het is dan ook niet verbazingwekkend dat Kloos het voorstel van Diepenbrock
afsloeg. Diepenbrock schreef deze weigering toe aan ‘het algemene gemis aan
stijlbehoefte in de N.G.’, het onvermogen tot ‘het zien van de dingen in 't groot’ en
aan ‘een echt realistischen Hollandschen afkeer van het abstracte’. Daarnaast
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veronderstelde hij ook dat financiële motieven aan de afwijzing ten grondslag lagen.
In dezelfde tijd geeft Diepenbrock in enkele brieven aan Andrew de Graaf blijk
van een helder omlijnd denkbeeld over de richting die het tijdschrift moet inslaan
en maakt hij duidelijk dat hij in De Graaf een vertegenwoordiger van die nieuwe
richting ziet. Zo schrijft hij op 18 augustus: ‘Wat je nu denkt en interieur werkt moet
en zal later een bestanddeel van de N.G. worden. Als de politiek eruit is en hij maar
eerst de politieke lezers niet meer noodig heeft, ook als van Eeden eruit is (onder
ons) zal hij zich wel zoo zeer vernieuwen dat ook zulke neigingen daar een plaats
kunnen vinden. Dan zal pas de slechte Hollandsche mensch van vroeger geheel
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zijn afgebroken. [...] Maar je begrijpt mijn bedoeling zooals ik de jouwe.’ De Graaf
hield zich op dat moment bezig met mystieke literatuur van Ruusbroec. In die mystiek
zag Diepenbrock een factor voor de toekomst van het tijdschrift, getuige zijn
uitspraak: ‘Het bevestigt [...] mijn idee dat wie iets wil doen voor de toekomst, veel
van de mystiek zal kunnen leeren.’ In een brief van 14 september werkt hij dit idee
verder uit. Eerst merkt hij op dat de Nieuwe Gids zo'n succes was, omdat de mystiek
erin ontbrak, iets dat hem in het tijdschrift nu juist zo hinderde. Vervolgens nuanceert
hij deze uitspraak. De Nieuwe Gids kende wel degelijk een vorm van mystiek,
aangeduid met de woorden ‘emotie en sentiment’. Maar, zo gaat hij verder, ‘het
eigenlijke Romaansche stijlbegrip, wat iets ritueels en hiëratisch is, is ons nog vreemd
en de eigenlijke N.G., die zooals je zegt in Kloos geïncarneerd is, zal daar nooit
vatbaar voor worden.’ Behalve De Graaf en zichzelf noemt hij Derkinderen en Jan
Veth als leeftijdgenoten die voor deze tweede vorm van mystiek ontvankelijk zijn.
De mystiek zal ook het onderwerp vormen van Diepenbrocks volgende bijdrage aan
de Nieuwe Gids.

7. Remy de Gourmont: Le Latin mystique
Het was Willem Kloos, die in een brief van 28 maart 1892 Diepenbrock attent maakte
op het aanstaande verschijnen van Le Latin mystique, een bloemlezing uit de
christelijke Latijnse poëzie van de Middeleeuwen, samengesteld, vertaald en
becommentarieerd door Remy de Gourmont en voorzien van een voorrede door
J.K. Huysmans. Diepenbrock reageerde enthousiast; hij bestelde twee exemplaren,
een voor zichzelf en een voor Derkinderen. Het duurde nog tot 27 oktober voordat
hij eindelijk over het boek kon beschikken. Inmiddels was hij op eigen initiatief al
59
aan een artikel ‘over het idee van die uitgaaf’ begonnen.
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Le Latin mystique kwam op een goed moment. De mystiek was voor Diepenbrock
in deze periode immers steeds belangrijker geworden, zoals al bleek uit de hierboven
geciteerde brieven aan De Graaf. Bovendien was hij in september aan een (nooit
verschenen) vertaling begonnen van De Imitatione Christi van Thomas a Kempis,
een auteur die in De Gourmonts boek ook een belangrijke rol speelde. Het schrijven
van het artikel over Le Latin mystique voor de Nieuwe Gids ging relatief snel. Op
29 november was Diepenbrock er pas enkele dagen aan bezig, maar hij kreeg het
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op tijd af voor de december-aflevering van het tijdschrift. Toch kostte het hem,
zoals hij op 5 december 1892 aan De Graaf schreef, heel veel moeite, vooral omdat
het een polemisch stuk werd. Hij verwachtte dan ook dat zijn beschouwing op
bezwaren van de redactie zou stuiten: ‘Het zal voor de N.G. een raar ding zijn en
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misschien zal ik er veel last van krijgen.’
Het eerste deel van deze uitspraak was in elk geval een juiste inschatting. In
vergelijking met Melodie en Gedachte gaat Diepenbrock in het eerste hoofdstukje
van Remy de Gourmont: Le Latin mystique immers enkele stappen verder. Om te
beginnen wijst hij op de terugkeer van de mystiek, die eigenlijk al vanaf de
voorchristelijke tijd de grondslag vormde van de door hem in de eerdere opstellen
al genoemde ‘epische’ kunst en die in feite nooit was verdwenen. Bovendien
constateert hij dat er nu sprake is van jongeren die zich door die mystiek laten leiden
in hun werk. Voor hen heeft het positivisme afgedaan en de zichtbare werkelijkheid
is voor hen niet meer dan een verschijningvorm en tegelijkertijd een verhulling van
het goddelijke. Zij zijn op zoek naar God, naar het eeuwig blijvende achter de
veranderende dingen. En het zijn niet zomaar jongeren; Diepenbrock noemt hen
de ‘besten der jeugd’. In het beeld dat Diepenbrock van hen schetst vallen nauwelijks
nog overeenkomsten met de Tachtigers te bespeuren. Diepenbrocks typering is
zelfs een volledige omkering van wat hij in het vierde hoofdstukje van Over Verhulst
nog als de nieuwste denkbeelden had beschreven. Het gaat duidelijk om een nieuwe
generatie met nieuwe idealen. Dat blijkt niet alleen uit de denkbeelden van deze
jongeren, maar ook uit de namen van degenen die hun leermeesters, voorbeelden
en geestverwanten zijn. Geen Shelley, ook geen Keats; het zijn ‘de geestelijke
erfgenamen van de somptueus-ideëele kunst van Villiers de l'Isle-Adam, de offeraars
in den glanzend-schallenden tempel der taal van Flaubert, de intiem-devote
toehoorders van Verlaine en Mallarmé, de jongere tijdgenoten van Huysmans, en
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geen hunner vreemd aan het werk van Wagner, den mystischen wereldverklanker’.
Op Verlaine na zijn dit geen kunstenaars naar wie de Tachtigers met bewondering
verwezen.
Nadat hij op een polemische toon het positivisme heeft verworpen en een nieuwste
generatie van mystieke kunstenaars heeft aangekondigd gaat Diepenbrock over tot
het bespreken van het boek van De Gourmont. Merkwaardig is daarbij dat hij het
grootste deel van het opstel wijdt aan de Préface van het boek, of beter gezegd aan
de auteur daarvan, J.K. Huysmans. In het vijfde hoofdstukje van Melodie en
Gedachte was de Franse schrijver al ter sprake gekomen. Hij was daarin vergeleken
met Derkinderen, een vergelijking die in zijn nadeel uitviel. Ook in zijn nieuwste
opstel is Diepenbrock niet onverdeeld positief over Huysmans, die hij ‘den meest
subjectieven, minst harmonischen, minst wijd-mogenden schepper, een van de
63
meest complexe gestalten van dezen laten, vreemden tijd’ noemt. Maar hij heeft
het dan vooral over de Huysmans van het verleden, de schrijver van A rebours en
Là-Bas. Die Huysmans
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beschrijft hij aan het einde van het eerste hoofdstukje van Remy de Gourmont: Le
Latin mystique met behulp van woorden en begrippen die ook gebruikt werden in
het toenmalige discours over de décadence. Een citaat:
Lichamelijke en geestelijke hyperaesthesie, walging en druk van het
Weten van vroeger, doodkille bewustheid der onherroepelijk-verloren
gevoelsongereptheid, wellust-extase zóó hoog, dat de foltering in wellust
verkeert, in het geestelijke als in het lichamelijke, hoogste exaltatie van
geest en gevoel door het onbegrensde verlangen naar dat ééne
niet-geproefde aan de weelderig-bedwelmende tafel van het moderne
zinnen- en geestesleven, op welks bodem niet sluimert de bittere
verzadiging en de bleekgele walging; [...].
Bij de bespreking van het boek van De Gourmont kan Diepenbrock met om deze
Huysmans heen. De Franse schrijver had immers in zijn roman A rebours de basis
gelegd voor Le Latin mystique in de passage waarin de voorkeur van de
hoofdpersoon Des Esseintes voor het middeleeuwse Latijn wordt beschreven.
De Huysmans van A rebours behoorde inmiddels tot het verleden: hij had zich in
hetzelfde jaar 1892 tot het katholicisme bekeerd (of had daartoe in ieder geval een
belangrijke stap gezet). De Préface toont daar de sporen van. Huysmans wijst de
jongste generatie van schrijvers, die de mystiek herontdekt en gepopulariseerd
hadden, fel terecht. Zij zijn slechts ‘vagues dilettantes’ die niet begrijpen dat mystieke
literatuur niet het resultaat is van een manier van schrijven, maar het gevolg van
een goddelijke genade en bovendien onlosmakelijk met het (katholieke) geloof en
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met een juiste levensstijl verbonden is. Ook Diepenbrock maakt een onderscheid
tussen ‘echte’ en ‘pseudo’-mystiek. In een brief van 28 oktober 1892 aan De Graaf
had hij al aangegeven dat hij gelukkig was met de strekking van de Préface: ‘De
voorrede van Huysmans bevat een hevige veroordeeling van de pseudo-mystieke
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litteratuur, en komt zeer op zijn tijd.’ In navolging van Huysmans spreekt hij in het
eerste hoofdstuk van zijn artikel dan ook over ‘de verachtelijke bende der
mode-jongleurs-met-religieuse-motieven’. Vervolgens echter spelen ze in de rest
van het opstel geen rol meer. En in tegenstelling tot Huysmans, die afgezien van
De Gourmont slechts één voorbeeld van moderne ‘echte’ mystiek kent (namelijk
Paul Verlaine ten tijde van de bundel Sagesse) en de rest veroordeelt, beschouwt
Diepenbrock de rol van de mystiek als een positieve ontwikkeling in het werk van
de beste jongeren. Hij noemt daarbij echter op Verlaine na niemand bij naam.
Wellicht rekende hij in elk geval Maurice Maeterlinck (naar wie hij in zijn opstel
verwijst) tot degenen die dankzij de mystiek tot de krachten der toekomst gerekend
kunnen worden.
Ofschoon Diepenbrock in Remy de Gourmont: Le Latin mystique zich voor het
eerst openlijk op het terrein van de literatuur begaf en daarbij ook nog eens nieuwe
en van het Tachtiger-ideaal afwijkende denkbeelden verkondigde, kwamen er uit
de kring van de Nieuwe Gids nauwelijks reacties. Dat Kloos niet ingreep, is
begrijpelijk, omdat hij in die periode ziek was en zich niet met het practische
redacteurswerk kon bemoeien. Een afwijzing van het artikel was ondenkbaar, omdat
de kopijnood op dat moment werkelijk heel hoog was. Bovendien sprak Diepenbrock
alleen over Franse en niet over Nederlandse auteurs. Wellicht ook beschouwde
men het boek van De Gourmont als in de eerste plaats bestemd voor latinisten of,
vanwege de voorrede van Huysmans, meer als een religieus dan als een literair
werk. Het is in dit verband tekenend dat de enige reactie op het boek in de Nieuwe
Gids kwam van die andere katho-
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lieke Tachtiger, Frans Erens. Erens was veel minder enthousiast over Le Latin
mystique dan Diepenbrock. Zijn bezwaren hebben vooral betrekking op het streven
naar ‘eene Renaissance der Christelijke kunst’ dat hij achter De Gourmonts werk
vermoedde. Ook lijkt hij te twijfelen aan de oprechtheid van de beweegredenen van
De Gourmont, bij wie hij een ‘zucht naar ijdelheid met het doel om onder de
66
menschen te schitteren’ veronderstelde. Diepenbrock ergerde zich aan Erens
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‘jammerlijke krankzinnige gebazel’; in zijn eerstvolgende opstel Schemeringen zou
hij daarop ook openlijk reageren.
Rond deze tijd begon ook de vriendschap tussen Diepenbrock en de omstreden
Pet Tideman. In de zomer van 1892 verbleven Willem Kloos en Hein Boeken samen
met Tideman in een door de laatste gehuurde boerderij in Heerde. Diepenbrock
logeerde daar enkele dagen en maakte er nader kennis met Tideman. Daarna
correspondeerden ze regelmatig met elkaar. Bij lezing van hun briefwisseling valt
vooral op hoe enthousiast Diepenbrock telkens reageert op Tidemans bruuskerende
artikelen in Propria Cures en later in de Nieuwe Gids. Het blijft een raadsel wat
Diepenbrock in de labiele en vaak wild om zich heen slaande Tideman heeft gezien.
Eduard Reeser veronderstelt dat Diepenbrock bewondering had voor de durf van
Tideman en tevens diens afkeer van Van Eeden deelde. Bovendien was Diepenbrock
volgens Reeser zeer trouw in zijn vriendschappen en duurde het zeer lang voor hij
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definitief met iemand brak. Maar dat verklaart nog niet de vaak buitensporige lof
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die hij Tideman in aan hem gerichte brieven toezwaait. Het is onmiskenbaar dat
in de vriendschap van Diepenbrock voor Tideman ook iets onzuivers zit. Diepenbrock
moedigde de aanstaande redacteur van de Nieuwe Gids hartstochtelijk aan wanneer
deze zijn aanvallen richtte op doelwitten die ook hemzelf niet welgevallig waren,
maar hij waakte er tegelijkertijd voor om in het openbaar al te nauw bij Tidemans
destructieve werk betrokken te raken. Toen Tideman bijvoorbeeld zijn brochure Een
jongste generatie en de Nieuwe Gids, waarin hij vrijwel alle Tachtigers beschimpte,
wilde voorzien van een opdracht aan Diepenbrock, wees deze laatste dat af om
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geen problemen te krijgen met zijn vrienden. Toch zijn althans in de brieven geen
sporen te vinden van een duidelijke opzet van Diepenbrock om Tideman te
manipuleren en daarmee de Nieuwe Gids een andere richting in te laten slaan. Het
is goed mogelijk dat Diepenbrock niet in de gaten heeft gehad dat Tideman zich
door zijn aanmoedigingen en lof gesterkt voelde in zijn doldrieste acties en zich
tegenover derden heeft verdedigd met een verwijzing naar Diepenbrocks vermeende
instemming daarmee. Daardoor heeft bij sommigen misschien de opvatting postgevat
dat Diepenbrocks aandeel in dat optreden groter was dan het in werkelijkheid is
geweest.
Toch bemoeide Diepenbrock zich in de periode na de publicatie van Remy de
Gourmont: Le Latin mystique ook wel rechtstreeks met het redactiebeleid van de
Nieuwe Gids. Zo drong hij er bij Kloos en Boeken tevergeefs op aan om twee
artikelen van Andrew de Graaf in de aflevering van februari 1893 op te nemen. Ook
is er in deze tijd duidelijk sprake van een toenadering tussen Diepenbrock en de op
Tachtig volgende generatie. Diepenbrock gaf bijvoorbeeld de jonge André Jolles
advies over diens gedicht Jehane, dat in in de tweede aflevering van het nieuwe
Vlaamse tijdschrift Van Nu en Straks zou worden afgedrukt. In dezelfde aflevering
van Van Nu en Straks publiceerde Jan Kalf, een andere vertegenwoordiger van de
jongeren, onder het pseudoniem J.F. Moraaz een artikel over Johannes Viator van
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Van Eeden, waarin hij Diepenbrock lof toezwaaide. W.G. Hondius van den Broek,
die een goede vriend van Diepenbrock zou worden, schreef na de publicatie van
Schemeringen in een brief aan Frans Coenen dat Diepenbrocks opstellen voor hem
van grote betekenis waren. Zelf werkte Diepenbrock bovendien een tijdlang aan
een manifest opgedragen aan de jongste generatie, dat helaas nooit is gepubliceerd
71
en ook niet bewaard is gebleven.

8. Schemeringen
Diepenbrocks volgende opstel, Schemeringen, verscheen pas in de Nieuwe Gids
van augustus 1893. De daaraan voorafgaande maanden vormden voor hem een
zware tijd. Zijn baan als leraar kostte hem veel energie en bovendien was er sprake
van dat hij wegens ongeschiktheid ontslagen zou worden. Als componist had hij het
druk met het werken aan de Rey van Amsterdamsche Maeghden en de Rey van
Claerissen uit Vondels Gijsbrecht van Aemstel. Verder stond deze periode in het
teken van de kennismaking met zijn latere vrouw Elisabeth de Jong van Beek en
Donk.
Schemeringen bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste schetst de auteur een
beeld van zijn tijd als een periode voorafgaand aan de definitieve ondergang, een
tijd waarin de besten vervuld zijn van ‘afkeer, walging, haat en verachting’. Alleen
God staat boven het eindige, pijnlijke, zichzelfvernietigende ‘levensbeginsel’. Wat
Diepenbrock hier precies onder God verstaat is niet helemaal duidelijk. Hij omschrijft
het goddelijke eerst in aan Plato ontleende beelden als het eeuwige, onveranderlijke
achter en boven de zichtbare, tijdelijke verschijnselen. Maar in de laatste alinea van
het hoofdstuk keert hij weer terug naar de Christelijke God (‘het kruisgeworden
Vleesch van Gods Zoon’) en noemt hij het symbool van die God, het kruis, als basis
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van alle grote kunst en filosofie. In het tweede hoofdstuk beschrijft Diepenbrock
hoe in de filosofie in de negentiende eeuw tevergeefs gezocht werd naar
alternatieven voor de aanvaarding van een eeuwige, absolute, goddelijke macht.
Het hoofdstuk mondt uit in een relatief uitvoerige beschrijving van de
ontwikkelingsgang van Nietzsche, die, vlak voor de waanzin hem overviel, eindigde
met een afwijzing van absolute begrippen als goed, kwaad en waarheid.
In het derde hoofdstuk beschrijft Diepenbrock de strijd tussen gevoel en rede,
tussen geloof en weten, tussen positivisme en mystiek die volgens hem nog steeds
het geestesleven van zijn tijd bepaalt. Het positivisme, de alom verafgode maar
door hemzelf verafschuwde wetenschap, lijkt die strijd gewonnen te hebben en van
die overwinning is een aantal verschijnselen in cultuur en samenleving het gevolg.
Zo ontstaat voor Diepenbrock in zijn betoog de mogelijkheid om zijn denkbeelden
over de wijsgerige, literaire en culturele actualiteit nauwkeurig af te bakenen ten
opzichte van die van zijn tijdgenoten en met name van de Nieuwe Gids. Duidelijker
dan in het opstel zelf noemt hij in zijn correspondentie uit die dagen zijn doelwitten.
Op 5 augustus schrijft hij aan Andrew de Graaf dat Schemeringen ‘handelt over
Nietzsche, Barrès, het dilettantisme, de muziek en de aspiraties van Toon
73
[Derkinderen]’ en eigenlijk ‘een klein critiekje op de N.G.’ is. Uitvoeriger en
duidelijker nog is hij in een uiterst belangwekkende brief van 19 augustus aan
Derkinderen, waaruit ik de volgende fragmenten citeer:
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De moeilijkheid bij het lezen van mijn stuk is deze, dat het verband
tusschen de verschillende deelen door den lezer zelf moet worden
gevonden. Nu wou ik eens tegen het dilettantisme te velde trekken. Het
stuk over schilderkunst en de mystiek in de litteratuur hoorde er absoluut
bij [...]. Ik heb meenen te merken dat er een neiging is om in jouw werk
verwantschap met dat van [R.N. Roland] Holst bijv. te vinden. Deze
dwaling is oorspronkelijk aan Veth te wijten, die er in zijn brochure over
jou de grondslag toe heeft gelegd. De strekking van het geheele stuk is
tegen het Individualisme, om het eens heel plat en grof uit te drukken.
Nu kan ik in de symbolieke schilderkunst niets anders zien dan het meest
geoutreerde individualisme, dat in den waan bevangen is van algemeene
metaphysische dingen uit te drukken, dus het tegenovergestelde van
individueele dingen, en tot dezen waan is gekomen door het element der
reflexie, en door het werken met anti-naturalistische motieven. Maar wat
anti-naturalistisch is, is nog niet supra-naturalistisch, nog minder
metaphysisch en naderend tot het Absolute. Dit misverstand heb ik
gemerkt dat door mijn stuk over Le Latin Mystique in de hand is gewerkt.
[...] Nu wil ik mij vrij houden én tegenover het Symbolisme én tegenover
de N.G. en voor wie ooren hebben om te hooren wou ik duidelijk gezegd
hebben, in welke richting ik de beste krachten van nu zich bewegen zie
74
naar de toekomst heen.
De overgang in Schemeringen naar de passage waarin Diepenbrock zijn afwijzing
van het picturale symbolisme verwoordt, maakt een abrupte indruk en lijkt los te
staan van het voorafgaande deel van het opstel. Misschien is deze passage nog
een restant van een kort artikeltje dat hij voor de april-aflevering van de Nieuwe
75
Gids had geschreven, maar dat hij bij nader inzien maar niet had gepubliceerd. In
dit artikeltje had hij afwijzend willen reageren op het voorwoord dat de jonge criticus
Robert Stellwagen had geschreven voor de Catalogus van de
Schilderijen-Tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring (19 maart-10 april
1893.). Stellwagen voorspelde in dat voorwoord niet - zoals Diepenbrock in
Schemeringen zou doen - een naderende ondergang, maar juist een revolutie, die
zou leiden tot ‘een frisscher en krachtiger leven dan tot nog toe was’. Een
voorafschaduwing van deze revolutie viel al waar te nemen in de kunst. Daarin was
volgens Stellwagen de overheersing van het intellect al duidelijk zichtbaar, een
overheersing die in de toekomst alleen nog maar belangrijker zou worden. Deze op
het intellect gebaseerde kunst, ‘die volgende eeuwen zullen zien als de essence
van al 't groote, al 't immense van dezen tijd’ was het symbolisme, dat volgens
Stellwagen om de tegenstelling met het realisme uit de voorafgaande periode aan
te geven, misschien beter nog ‘ideëele kunst’ genoemd kon worden.
Het zal geen verrassing zijn dat een artistieke zienswijze waarin het intellect
centraal stond in Diepenbrocks ogen geen genade kon vinden. Toch is dit
waarschijnlijk niet de enige reden geweest waarom hij Stellwagens denkbeelden
beschouwde als ‘dwaasheden’. In het vervolg van zijn voorwoord wees Stellwagen
op een overeenkomst tussen de middeleeuwse kunstopvattingen en het symbolisme.
Een citaat:
Als we een oogenblik teruggaan tot die schilders, die men gewoon is
de primitieven of de Gothieken te noemen, dan zullen we bij 't zien van
hun werk hierdoor getroffen worden, dat de bedoeling dier kunstenaars,
in tachtig van de honderd gevallen, niet was de afbeelding te geven van
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iets werkelijk bestaands, maar meer, in een verbeelden van personen en
dingen als werkelijk bestaande, uiting te geven aan iets onstoffelijks in
hen: het Geloof. En zonder nu verband te zoeken tusschen de kunst der
primitieven en de allerjongste kunst in de uitingen van beide richtingen,
beide staan toch aan denzelfden kant der lijn, die de scheiding vormt
tusschen het impressionisme en haarzelf. De symboliek zoowel als de
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kunst der primitieven geven beide vorm aan een abstract iets [...]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

259
Vervolgens benadrukte Stellwagen ook nog eens de gelijkwaardigheid en de eenheid
van de verschillende kunsten, de woordkunst, schilderkunst en muziek, die zelfs
elkaars expressievorm zouden kunnen overnemen:
En als we blijven gelooven in de waarheid dat kunst één is, en de vorm,
waarin de kunst zich uit: kleuren, klanken, of woorden, er niets toedoet:
en we zien hoe de woorden der kunst machtig zijn om vormen en klanken
te scheppen, hoe de muziek in staat is kleuren en lijnen in 't leven te
roepen, dan blijft er iets bekrompens in de meening van den impressionist,
die denkt, dat zijne kunst alleen homogene dingen: kleuren en lijnen, te
77
voorschijn brengen kan.
Daarmee claimde hij voor het symbolisme in feite twee denkbeelden die ook in
Diepenbrocks eigen kunstopvatting een belangrijke rol speelden. De
gemeenschapskunstenaars immers zagen zichzelf als de enige voortzetters van
de middeleeuwse, op god en de gemeenschap gerichte kunst. De gelijkwaardigheid
van de verschillende kunsten en het aan Wagner ontleende streven naar een
synthese daarvan in het Gesamtkunstwerk was al een strijdpunt geweest in Over
Verhulst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Diepenbrock in Schemeringen de
gelegenheid aangreep om af te rekenen met het symbolisme, de naaste concurrent
in de nieuwe anti-naturalistische richting in de kunst en te benadrukken dat
symbolisme en gemeenschapskunst twee heel verschillende, zelfs tegengestelde
richtingen waren. Het symbolisme was in zijn ogen individualistisch en ‘van de natuur
der lyriek: subjectief-solitair’; de gemeenschapskunst daarentegen was
‘monumentaal-politisch’ en ‘van de natuur van het epos: objectief-communaal’.
Daarmee hanteert Diepenbrock in wezen nog steeds dezelfde tegenstelde
begrippenparen (individualistisch-monumentaal, lyrisch-episch) waarmee hij in Over
Verhulst op een toen nog verhulde manier al begonnen was zijn eigen denkbeelden
te onderscheiden van de concurrerende esthetische opvattingen.
Met een sprong in zijn betoog komt Diepenbrock bij zijn volgende onderwerp
terecht. Hij constateert dat in de Franse literatuur op dat moment een verband gelegd
wordt tussen het neo-idealisme en de traditionele middeleeuwse Christelijke mystiek.
Diepenbrock ontkent dit verband in felle bewoordingen die er geen twijfel over laten
bestaan dat hij van de mystieke neigingen van het neo-idealisme weinig moet
hebben. Aanleiding tot zijn uitbarsting is het boek L'Idéalisme van Remy de
Gourmont, wiens Le Latin mystique hij kort tevoren nog zo geprezen had. Voor De
Gourmonts nieuwe boek heeft hij geen goed woord meer over; hij noemt het ‘een
exces van zelf-exaltatie in den meest antipathieken vorm’. Hij verwijt de neo-idealisten
dat ze in tegenstelling tot de middeleeuwse mystici gedreven worden door ambitie,
‘het ijdele litteratuur-idee’ en beschuldigt ze van van egoïsme. Zijn kritiek op
L'Idéalisme vertoont daarmee nogal wat overeenkomst met de bezwaren die Erens
naar aanleiding van Le Latin mystique geformuleerd had.
Diepenbrocks volgende doelwit in het derde hoofdstukje van Schemeringen is
het ‘dilettantisme’. Hij lijkt te veronderstellen dat zijn lezers begrepen wat hij
daaronder verstaat; hij legt het in ieder geval niet met zoveel woorden uit. Het gaat,
zo valt uit zijn stuk op te maken, om een geesteshouding waarbij geen sprake is
van echte betrokkenheid, maar van louter spel, van een behagen scheppen in wat
eigenlijk bittere ernst zou moeten zijn of op zijn minst zou moeten verontrusten. Als
zodanig is het een verschijnsel dat rechtstreeks te verbinden valt met de décadence
littéraire. J.D.F. van Halsema heeft laten zien hoezeer dit deel van Schemeringen
doordrongen
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is van Diepenbrocks afkeer van deze literaire decadentie. ‘Dilettantisme’ staat als
begrip voor Diepenbrock op één lijn met ‘individualisme’ en ‘lyriek’ en is daarmee
tegengesteld aan zijn eigen kunstopvatting, die hij even tevoren weer aanduidde
als ‘gemeenschapskunst’. Dat hij ‘dilettantisme’ hier gebruikt als aanduiding voor
verschijnselen die hij al eerder afwees, blijkt uit het terugkeren van het citaat ‘de
namen der dingen zijn thans aan de dingen zelve gelijk’, een citaat dat hij in
hoofdstukje IV van Over Verhulst gebruikte bij zijn typering van het sensitivisme en
dat hij nu, in een onmiskenbaar negatieve context, aanhaalt om het ‘dilettantisme’
te typeren. Als voornaamste vertegenwoordigers van het ‘dilettantisme’ noemt
Diepenbrock de Franse schrijvers Jules Renard en Maurice Barrès; met name de
laatste, toentertijd door de literaire avant-garde veelgelezen auteur wordt uitvoerig
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aan de schandpaal genageld. Bovendien lijkt Diepenbrock de vertegenwoordigers
van het ‘dilettantisme’ op één lijn te stellen met de pseudo-mystieke neo-idealisten
die hij even tevoren veroordeeld had. In Schemeringen is voor die identificatie een
aanwijzing te vinden. Een van de typeringen die hij voor de praktijk van de (valse)
neo-mystiek gebruikt is ‘de psychotherapie van het Ik’. Dit is een rechtstreekse
verwijzing naar de titel en ondertitel van Barrès' trilogie Le culte du moi (Trois stations
de psychothérapie), terwijl Diepenbrock in zijn opstel Barrès toch in de eerste plaats
als ‘dilettant’ ziet. Het verband tussen neo-mystici en ‘dilettanten’ wordt nog duidelijker
gelegd in een brief aan Frans Erens van 27 augustus 1893, waarin Diepenbrock
schrijft: ‘Het probleem [...] heb ik alleen maar in zoover aan willen raken, dat ik in
deze geestesneiging - naar de mystiek - evenals in zooveel heterogene, v Barrès,
Renard bijv. het hedonistiesche beginsel, de zucht naar genieting meen waar te
nemen. Niet het zoeken van de dingen zelf, maar van hun reflexie in het Ik, en dit
dunkt mij het wezen van het dilettantisme, de fijnste en laatste vrucht van XIX
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eeuwsche individualisme.’
Schemeringen was, zoals blijkt uit de geciteerde brieven aan De Graaf en
Derkinderen, behalve als afrekening met het picturale symbolisme en het
‘dilettantisme’ ook bedoeld als een ‘critiekje op de N.G.’ Het is dan ook op zijn minst
opvallend dat Diepenbrock het in het derde hoofdstukje op één nog te bespreken
uitzondering na uitsluitend over Franse schrijvers heeft. Toch blijkt er bij nadere
beschouwing een indirect verband te bestaan met de Nieuwe Gids. De in
Schemeringen genoemde Franse auteurs komen - op Zola na - allen ter sprake in
twee eerder in het tijdschrift gepubliceerde beschouwingen, de hierboven al
genoemde Boekbeoordeling van Frans Erens uit februari 1893 en Decadenten van
Frederik van Eeden, dat enkele jaren eerder, in de oktober-aflevering van 1889 was
verschenen.
Een van de boeken die Erens in zijn aan de Franse literatuur gewijde opstel
besprak, was zoals gezegd Le Latin mystique, waarover hij veel minder gunstig
oordeelde dan Diepenbrock. De andere twee waren L'ennemi de lois van Maurice
Barrès en L'Écornifleur van Jules Renard. Het boek van Barrès was volgens Erens
‘niet zoo onschuldig als het lijkt’; de strekking ervan was ‘vijandig aan den bestaanden
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hedendaagschen maatschappij’. Het doel van de Fransman was het afschaffen
van alle wetten, het middel daartoe was niet (zoals de socialisten bepleitten) een
betere verdeling van de rijkdommen, maar een verbetering van de menselijke aard
door meer nadruk te leggen op het menselijke medelijden. Erens wees in zijn
bespreking op andere remedies tegen de ontevredenheid en de ‘nevrose’ van zijn
tijd, te wijten aan de toegenomen sociale contacten en de verstedelijking; hij noemde
daarbij onthouding, afzondering
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en een gezond leven op het platteland. In feite richtte Erens zich daarmee, net als
Diepenbrock even later in Schemeringen zou doen, tegen de décadence die hij in
zijn tijd meende waar te nemen. Het verschil met Diepenbrock was evenwel dat
Erens toch grote lof voor het werk van Barrès had en de Franse schrijver buiten zijn
aanval op het door hem geconstateerde verval hield. Daarbij zal ongetwijfeld een
rol hebben gespeeld dat Erens in een eerdere periode in zijn leven met Barrès
82
bevriend was geweest. In zijn korte bespreking van L'Écornifleur van Renard gaf
Erens vervolgens aan dat het intellect een belangrijke rol speelt bij het totstandkomen
van een kunstwerk. Renard noemde hij ‘éen der weinige goede prozaisten van het
tegenwoordige Frankrijk’, maar wel een die ‘te angstig is om zijne woorden vrij te
laten varen over de gladde wateren zijner sensatie’, een opmerking waarmee Erens
de indruk wekt op zijn minst voor een deel nog een voorstander van de door
Diepenbrock zo gehate indrukskunst te zijn.
Voor het werk van Barrès, ooit medewerker aan de eerste aflevering van de
Nieuwe Gids, kon Diepenbrock aanvankelijk wel waardering opbrengen. In een brief
aan Andrew de Graaf van 28 oktober 1891 prees hij de trilogie Le culte du moi als
83
‘een kostbaar boekje’. Daarna daalde de Fransman snel in zijn achting, een
verschijnsel overigens dat bij meer Nederlandse letterkundigen die zich met Barrès
84
bezighielden valt te constateren. Wat hij in een brief van 24 januari 1893 - dus
voor de publicatie van Erens' stuk - gericht aan Tideman schreef, herhaalde hij een
half jaar daarna in Schemeringen: voor hem vertegenwoordigde Barrès de kunstenaar
die ‘als een poes’ (in de brief aan Tideman spreekt hij ook van een ‘poezennatuur’)
behagen schepte in zichzelf, die mikte op de bewondering van het grote publiek,
een kunstenaar voor wie alles slechts een spel bleef, kortom een ‘dilettant’. Hoe
groot in deze jaren zijn afkeer van Barrès en het ‘dilettantisme’ was en bleef, bijkt
uit het feit dat hij er twee jaar later nogmaals de staf over brak in een opstel in De
85
Kroniek. Het is dus wel te begrijpen dat Diepenbrock het positieve oordeel van
Erens over Barrès wilde bestrijden. Erens' artikel had echter ook op andere manieren
zijn ergernis gewekt. Terwijl Diepenbrock tevergeefs geprobeerd had om in de
aflevering van de Nieuwe Gids van februari 1893 twee artikelen van Andrew de
Graaf geplaatst te krijgen, was Erens' stuk voor dezelfde aflevering wél aangenomen.
Diepenbrock heeft waarschijnlijk verondersteld dat de keuze van Kloos en Boeken
tegen De Graaf en vóór Erens een aanwijzing was voor de lijn die het tijdschrift in
de toekomst zou gaan volgen, getuige zijn uitspraak: ‘Nu, de philosophie wordt nu
86
gerepresenteerd door Erens. Wij zullen zien hoelang ze 't daarmee uithouden.’
Deze veronderstelling zal hij bovendien bevestigd hebben gezien in de merkwaardige
voetnoot die de redactie toevoegde aan het artikel van Erens en waarin ze de auteur
87
een compliment maakte. Diepenbrock reageerde in Schemeringen op twee
manieren. In een voetnoot richtte hij zich rechtstreeks tot Erens om hem erop te
wijzen dat zijn oordeel over Le Latin mystique onjuist was. Daarnaast betrok hij
behalve Barrès ook Renard heel nadrukkelijk in zijn negatieve uitspraken over het
‘dilettantisme’ en beklemtoonde zodoende dat Erens er in alledrie de besprekingen
naast zat. Dat Diepenbrock inmiddels een hekel had aan Barrès en diens werk lijdt
geen twijfel, maar Renard lijkt hier alleen vanwege Erens erbij gesleept te zijn. Over
l'Écornifleur liet Diepenbrock zich in zijn correspondentie bij gelegenheid positief
uit; tekenend is in dit verband dat hij zijn afkeurende oordeel over Renard in
Schemeringen niet zelf beargumenteert, maar alleen maar verwijst naar een artikel
88
van M. Schwob in de Mercure de France van maart 1892.
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Slechts op één plaats verwijst Diepenbrock in het derde hoofdstuk van Schemeringen
naar de Nederlandse literaire actualiteit. Hij doet dit aan het slot van de alinea waarin
hij de hang naar (een valse) mystiek bij een aantal Franse auteurs veroordeelt:
‘Maar ook wij die nìet moe en flets van cultuur zijn, wij hebben te midden van ons
een waarschuwend voorbeeld, waartoe een man van goede wijding geraken kan,
die zich bedwelmt aan den wijn der woorden, aan de ook onder Nero's regeering
89
heerschende “intemperantia litterarum”’. Voor de niet-ingewijde Nieuwe Gids-lezer
bleef het onduidelijk wie hier bedoeld werd, maar uit Diepenbrocks correspondentie
blijkt dat hij Frederik van Eeden op het oog had. Daarmee richtte hij zich - zij het
niet openlijk - voor het eerst in een van zijn publicaties tegen de man van wie hij
eigenlijk al vanaf het begin een afkeer had en over wie hij zich in brieven aan
90
vrienden dikwijls negatief had uitgelaten. Van Eeden, die van Gorter vernam dat
hijzelf met deze ‘man van goede wijding’ bedoeld werd, reageerde - niet geheel
onbegrijpelijk - verbaasd en vroeg Diepenbrock om uitleg. Deze liet per brief op 14
september 1893 weten dat hij de betreffende passage geschreven had naar
aanleiding van Van Eedens opstel Decadenten uit de Nieuwe Gids van oktober
1889 en de roman Johannes Viator, twee werken waartussen hij een verband
meende te zien. De uitleg die Diepenbrock in zijn brief aan Van Eeden gaf over de
reden waarom hij hem niet bij naam genoemd had, maakt op wie bekend is met zijn
91
negatieve uitlatingen tegenover anderen een onoprechte indruk. Dat hij zich
geërgerd had aan de strekking van Decadenten lag voor de hand. Een gedeelte
van dat opstel was gewijd aan Un homme libre van Barrès. Van Eeden begon dat
gedeelte met de opmerking dat de Franse schrijver ‘alle vereischten voor een
decadent’ had. Toch leidde deze vaststelling niet tot een negatief oordeel; aan het
slot van Decadenten constateerde hij dat Barrès ‘zich zeer dicht heeft weten te
verheffen tot enkele der dingen die wet en waarheid zullen zijn voor een toekomend
geslacht.’ De voorstelling van Barrès als een vertegenwoordiger van de kunst der
toekomst moet voor Diepenbrock absoluut onaanvaardbaar zijn geweest. Bovendien
blijkt uit de brief aan Tideman van 24 januari 1893 dat hij overeenkomsten zag
tussen de Fransman en Van Eeden zelf, met dien verstande dat hij de Nederlander
92
ook nog eens als ‘50 keer minder’ zag. Zijn bezwaar tegen Johannes Viator was
dat Van Eeden zich in dat boek bezondigd had aan woordkunst, waardoor er een
scheiding had plaatsgevonden tussen ‘de woorden en ideeën, tusschen de Stof en
93
de Geest, het algemeene en het individueele.’
Uit het antwoord op zijn brief dat Diepenbrock van Van Eeden kreeg, blijkt dat de
laatste zich ervan bewust was dat er ook op een andere plaats in Schemeringen
sprake was van een aanval op zijn persoon. Van Eeden had in Decadenten ook de
Moralités légendaires van Jules Laforgue besproken en bij die gelegenheid een
beeld van de maker geschetst dat opmerkelijk veel overeenkomsten vertoonde met
dat van de ‘dilettant’ - of, zo men wil, decadent - Barrès in Diepenbrocks
Schemeringen. Van Eeden meende dat de Moralités légendaires niets meer waren
dan ‘geniale grappen’ van ‘een farceur’ en dat het de auteur ervan ontbrak aan een
diepere ernst achter zijn spotlust. ‘Daarom,’ zo merkte hij op, ‘is ook bittere spot
beter dan vroolijke [zoals bij Laforgue te vinden was], omdat bitterheid altijd ontstaat
94
door bedrogen begeerte, door teleurgestelde liefde.’ Diepenbrock, die Laforgue
95
enorm bewonderde, maakte in de passage waarin hij Barrès veroordeelde een
zijsprong om te constateren dat de Moralités légendaires een werk was dat ‘bitterder
is dan het boek Job en de
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Prediker - voor wie het begrijpen.’ Daarmee gaf hij - opnieuw alleen voor ingewijden
- aan dat er het een en ander schortte aan Van Eedens beoordelingsvermogen.
Schemeringen, Diepenbrocks laatste bijdrage aan de eerste reeks van de Nieuwe
Gids, eindigt met een lofzang op de muziek. Ook in Nederland, zo zegt Diepenbrock,
dringt het besef nu door dat deze kunstvorm een ontwikkeling heeft doorgemaakt
die begon met Beethoven en haar bestemming, de ‘synthese van alle groote zielsen gedachtebewegen van dezen tijd’ heeft bereikt in het werk van Wagner. Deze
muziek zal in de toekomst deel uitmaken van ‘de komende architectonisch-muzikale
cultuur, een monumentale levensinterpretatie van wijden, ruimen, gedragenen
rhythmus, wellicht de laatste stervende glans van een beschavingseinde.’ Dan zal,
zo hoopt Diepenbrock, er een verzoening plaatsvinden: degenen die hun heil hadden
gezocht in abstracties zouden de concrete werkelijkheid kunnen accepteren, Rede
en Gevoel zouden met elkaar verenigd worden en de overmoedige positivistische
wetenschappen zouden van hun dwaalwegen terugkeren en de superioriteit van de
wijsheid boven de kennis erkennen. Zodoende kan Diepenbrock zijn betoog afsluiten
met een optimistisch geluid: ‘Een lente is reeds gegaan over ons! Wellicht zal óók
eenmaal de zomer komen!’ Dit lijkt nogal tegenstrijdig met de ondergangsvoorspelling
uit de titel en het eerste hoofdstuk, die terugkeert in het hierboven aangehaalde
citaat uit het slot van het derde. Mogelijk doelt hij met de laatste regels vooral op
de Nederlandse situatie; hier immers begon het besef van de betekenis van de
toonkunst op dat moment door te dringen en maakte men dus kans om gelijktijdig
met die ‘laatste stervende glans van een beschavingseinde’ een laatste hoogtepunt
van die beschaving te beleven.

9. Slot
Achteraf kan geconstateerd worden dat Diepenbrock in zijn opstellen in de eerste
reeks van de Nieuwe Gids een aantal denkbeelden onder woorden brengt die
afwijken van of zelfs ingaan tegen de opvattingen die gewoonlijk in dat blad werden
verkondigd. Om te beginnen is daar de tegenstelling die telkens in deze opstellen
terugkeert en die ik voor het gemak maar even die tussen ‘epische’ en ‘lyrische’
kunst noem. Diepenbrock werpt zichzelf op als voorstander van de eerste en om
zijn bedoelingen duidelijk te maken spreekt hij steeds negatiever over de tweede.
Zijn omschrijvingen van die minder goede ‘lyrische’ kunst wekken sterk de indruk ook voor de contemporaine lezer moet dit duidelijk zijn geweest - dat ze betrekking
hebben op de sensitivistische experimenten waarmee een aantal Tachtigers zich
in dezelfde tijd bezighield. In het werk van Derkinderen herkent hij veel van zijn
eigen opvattingen en daarmee ontwikkelt hij zich tot een propagandist van de
gemeenschapskunst. Deze kunst had een sterk middeleeuws-katholieke inslag, en
ook in de denkbeelden van Diepenbrock spelen het katholieke geloof en de
middeleeuwse mystiek een belangrijke rol. Tot tweemaal toe verkondigt hij in het
blad van dichters, schrijvers en schilders dat de toonkunst de belangrijkste kunstvorm
is, in Melodie en Gedachte nog indirect door middel van een Beethoven-citaat, aan
het slot van Schemeringen ook met eigen woorden. Daarnaast vond ook het idee
van het Gesamtkunstwerk in hem een enthousiast pleitbezorger. Wanneer hij in zijn
opstellen over (Franse) literatuur spreekt, geeft hij vaak een mening die haaks staat
op door andere medewerkers eerder in de Nieuwe Gids gegeven oordelen.
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Hoezeer Diepenbrock ook tegen de esthetische en levensbeschouwelijke
standpunten van de redactie inging, zijn stukken werden nooit geweigerd. Naast
het respect dat hij in Nieuwe Gids-kring genoot, zijn daar twee verklaringen voor.
In zijn eerste opstellen presenteerde hij zijn opvattingen over literatuur, schilderkunst
of kunst in het algemeen als terzijdes in omvangrijke betogen over muziek. Daarmee
konden zijn stukken in de meeste gevallen voor de buitenwereld onder de rubriek
‘Muziek’ (Over Verhulst, Melodie en Gedachte) of onder de (blijkbaar hiervoor
speciaal in het leven geroepen) rubriek ‘Muzikale Cultuur’ (Schemeringen) worden
96
ondergebracht. Daarmee waren ze ongevaarlijk geworden, want op muzikaal
gebied bestond er immers geen Beweging van Tachtig en konden er ook geen
daaraan tegenstrijdige denkbeelden worden verkondigd. De tweede, misschien nog
wel belangrijkere reden is dat Diepenbrock daar waar hij sprak over contemporaine
Nederlandse schilders en schrijvers slechts in een heel enkel geval namen noemde.
Ofschoon voor de goede verstaander vaak duidelijk moet zijn geweest op wie of
wat hij doelde (en soms ook niet; zie Van Eedens brief naar aanleidingvan
Schemeringen), was er daardoor nooit sprake van een rechtstreekse aanval. En in
het enkele geval waarin hij - in prijzende zin - wel iemand bij naam noemde
(Derkinderen in hoofdstuk IV van Melodie en Gedachte) greep Kloos onmiddellijk
in. Het is op zijn minst voorstelbaar dat Diepenbrock zich bij het schrijven van zijn
stukken steeds heeft gerealiseerd dat er mogelijkheden waren om afwijkende
theorieën te verkondigen, maar dat hij dan wel binnen bepaalde grenzen moest
blijven.
In september 1894, een jaar na de publicatie van Schemeringen, verscheen de
laatste aflevering van de eerste reeks van de Nieuwe Gids. In diezelfde tijd begon
Diepenbrock aan een nieuwe fase in zijn leven. Op 1 mei 1894 verloofde hij zich
met Elisabeth de Jong van Beek en Donk. Per 1 oktober van hetzelfde jaar zegde
hij zijn leraarsbaan op en maakte hij plannen voor een broodwinning als repetitor
klassieke talen of in de journalistiek. Even was er sprake van dat hij deel zou
uitmaken van de redactie van Propria Cures, waarvoor hij in november onder een
97
pseudoniem een concertbespreking schreef. Uiteindelijk werd hij medewerker aan
het op 1 januari 1895 voor het eerst verschijnende weekblad De Kroniek, dat geleid
werd door P.L. Tak. Ofschoon het de bedoeling was dat hij in dat blad over muziek
zou schrijven, liet hij zich in de jaren van zijn medewerking (1895-1899) ook uit over
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literaire, filosofische en sociale onderwerpen. In De Kroniek zal Diepenbrock zich
beter thuisgevoeld hebben dan in de Nieuwe Gids; het blad stond veel meer open
voor zijn denkbeelden en veel van de jongeren die in het verleden zijn vriendschap
hadden gezocht of zich bewonderend over hem hadden uitgelaten (Jolles, Hondius
van den Broek, Kalf, De Graaf) waren nu zijn collega-medewerkers. Voorlopig zou
hij in De Kroniek dezelfde opvattingen verkondigen als in de jaren 1891-1893. Het
is opvallend dat na zijn eerste, nog geheel in zijn Nieuwe Gids-stijl geschreven
manifest-achtige opstel Muziek zijn stukken over het algemeen leesbaarder en
samenhangender worden.
Nog éénmaal zou Diepenbrock een bijdrage leveren aan de (in 1895 heropgerichte)
Nieuwe Gids. In de aflevering van december 1895 stond zijn opstel Ommegangen.
Kloos verbleef op dat moment in een psychiatrische inrichting, en waarschijnlijk over het ontstaan van het stuk zijn nauwelijks gegevens te vinden - probeerde
Diepenbrock als een vriendendienst met zijn opstel bij te dragen aan de
instandhouding van het tijdschrift en daarmee van Kloos' toekomstige
levensonderhoud. Vergeleken met zijn eer-
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dere opstellen in de Nieuwe Gids en zijn recentere bijdragen aan De Kroniek levert
Ommegangen geen nieuwe gezichtspunten op; het opstel gaat voor het grootste
deel over muziek en waar Diepenbrock uitspraken doet over andere kunstvormen
dienen deze alleen om zijn betoog te ondersteunen over de verhouding tussen het
esthetische en het ethische in het algemeen en over de rol van het individuele gevoel
van de componist bij het scheppen van religieuze muziek in het bijzonder.
Vijftien jaar later vroeg Kloos aan Diepenbrock om een bijdrage voor het
Gedenkboek dat zou verschijnen bij gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan
van de Nieuwe Gids op 1 oktober 1910. Diepenbrock schreef zijn opstel Aan Willem
Kloos, een stuk waarin hij weliswaar Kloos lof toezwaaide, maar tegelijkertijd
opmerkelijk fel uithaalde naar de denkbeelden die destijds door het tijdschrift werden
uitgedragen. Hij spreekt in dit verband van ‘bittere herinneringen’ die het stilstaan
bij de mijlpaal bij hem opgeroepen heeft. Zijn kritiek spitst zich toe op twee punten.
In de eerste plaats noemt hij ‘het moeilijkste en onaangenaamste van dit schrijven
aan u [...], namelijk mijn eigen medewerkerschap aan den Nieuwen Gids.’ De grote
fout die hijzelf had gemaakt was dat hij in die jaren had gemeend de muziek, net
als de schilderkunst, deel te kunnen laten hebben aan de Beweging van Tachtig.
Al snel had hij echter gemerkt dat bij Kloos en zijn medewerkers geen enkele
interesse bestond voor de toonkunst en achteraf spreekt hij dan ook van zijn ‘naïve
streven’ waarop hij met ‘schaamte, om niet te zeggen met hoon’ terugkeek. Wat
hem nog het meest stoorde aan zijn eigen bijdragen was het ‘stuitende dilettantisme’
dat hij in zijn eigen opstellen van destijds constateerde. Het is de vraag of
Diepenbrock in 1910 onder ‘dilettantisme’ hetzelfde verstaat als in 1893 in
Schemeringen, of dat hij het begrip nu in de wat alledaagsere betekenis gebruikt
en zichzelf achteraf verwijt destijds geschreven te hebben over zaken waarvan hij
geen of te weinig verstand had. Het tweede verwijt dat hij Kloos maakt, is zo mogelijk
nog harder. De Tachtigers hadden zich in hun tijdschrift verzet tegen de retoriek
van Da Costa en Bilderdijk en als reactie daarop de nadruk gelegd op het gevoel.
Zij verwaarloosden daarbij echter het technische vakmanschap (de ‘techne’ noemt
Diepenbrock het) van de dichter en deden in feite niets anders dan het vervangen
van de ‘academische rhetoriek’ door een ‘anarchistische rhetoriek’. Het kenmerk
van retoriek, zo legt hij vervolgens uit, is dat bij de schepper ervan het woord primair
was en de daad secundair, of anders gezegd dat hij niet het leven, maar de kunst
de eerste plaats toekende. Interessant is wat Diepenbrock in 1910 over Barrès
opmerkt. De Franse auteur had volgens hem in de afgelopen vijfentwintig jaar een
ontwikkeling doorgemaakt, waardoor hij thans het leven vooropstelde en niet langer
het woord. Daarmee komen zijn denkbeelden in 1910 overeen met die van
Diepenbrock zelf. Uit het vervolg van Diepenbrocks betoog blijkt dat zijn bewondering
voor de eertijds zo verafschuwde Barrès vooral berust op het feit dat deze in het
nationalisme zijn basis had gevonden en niet als anderen de dwaalweg van het
internationalisme (lees: socialisme) had gekozen.
Bij nader inzien, na overleg met enkele vrienden, vond Diepenbrock zijn bijdrage
niet geschikt. Hij verving ze door een onschuldiger stukje, waarin hij alleen aangaf
zijn bedenkingen te hebben tegen de ‘specifiek-letterkundige cultuur’ van de Nieuwe
Gids en tegen zijn eigen bijdragen van destijds aan het blad. Zelfs deze tweede
versie kwam hem op een berispende brief van Kloos te staan. Het is achteraf maar
goed dat Kloos onwetend is gebleven zowel van de oorspronkelijke inzending van
‘den
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broozen, maar grandiosen en onkreukbaren Alfons Diepenbrock’ als ook van diens
reactie op zijn brief: ‘Als ik al dat gezwets zou moeten beandwoorden, zou ik wel
99
een secretaris moeten hebben’.

Adres van de auteur: Dr. Leursstraat 16, NL-6041 KM Roermond.
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Römelingh 1979 - J. Römelingh: ‘De twee levens van Piet Tideman.’ In:
Haerlem. Jaarboek 1978, Haarlem 1979, p. 85-108.
Stellwagen 1893 - R. Stellwagen: [Voorwoord]. In: Catalogus van de
Schilderijen-Tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring (19 maart-10
april 1893.) Met een voorwoord over den Symboliek, van den heer R.
Stellwagen. [Rotterdam 1893], p. 3-7.
Stuiveling 1981 - Garmt Stuiveling: De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
3e dr., [Amsterdam 1981].
Thys 1956 - Walter Thys: De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse
cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. Amsterdam/Antwerpen, 1956.
Trapman 1999a - J. Trapman: ‘Le Latin mystique van Remy de Gourmont
(1892) en zijn invloed in Nederland.’ In: J. Trapman: Het Land van Erasmus.
[Amsterdam 1999], p. 45-60.
Trapman 1999b - J. Trapman: ‘Kunstzin en vroomheid bij Andrew de Graaf.’
In: J. Trapman: Het Land van Erasmus. [Amsterdam 1999], p. 61-73.

Eindnoten:
1 Zie voor deze episode 's-Gravesande 1955, hoofdstuk XIX en (voor wat Tideman betreft een
objectiever beeld) Römelingh 1979.
2 Albert Verwey, Diepenbrock I, ongepubliceerd handschrift UB Amsterdam, p. 58. Dat Diepenbrock
vrouwelijke trekken had, valt vaker te lezen. Diepenbrock zelf benadrukt in zijn correspondentie
dat hij een vrouwelijke natuur had; zie bijvoorbeeld Diepenbrock 1962, p. 415. Ook Lodewijk
van Deyssel merkt op dat de jonge Diepenbrock ‘soms bijna iets van een meisje’ had (Van
Deyssel 1923, p. 242).
3 Mooy 1967, p. 80. Met ‘Van der Goes’ verwijst Mooy naar de memoires van Frank van der Goes,
Litteraire herinneringen uit den Nieuwe-Gids-tijd, Santpoort, 1931. Henriëtte Mooy, die Tideman
zelf nooit had gekend, was goed bevriend met Hein Boeken. De mogelijkheid bestaat dus dat
zij zich (behalve op de briefwisseling Diepenbrock-Tideman, voor zover die in 1967 al beschikbaar
was) ook baseert op mededelingen van Boeken.
4 Wouter Paap (Paap 1946) besteedt veel aandacht aan de persoonlijke contacten van Diepenbrock
met de andere Tachtigers, Braches bespreekt zijn denkbeelden over de gemeenschapskunst

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

5
6
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

of ‘Nieuwe kunst’ (Braches 1973), M.G. Kemperink (Kemperink 1988a) bespreekt Diepenbrocks
opstellen in het kader van het sensitivisme en J.D.F. van Halsema toont aan dat hij een belangrijke
rol heeft gespeeld in het discours over de décadence (Van Halsema 1994).
Van de in noot 4 genoemde auteurs gaat alleen M.G. Kemperink dieper in op Diepenbrocks
eerste Nieuwe Gids-artikel (Kemperink 1988a, p. 152-155).
Deze notulen zijn te vinden in Stuiveling 1981, p. 117-131 en 134-148.
‘Diepenbrock 1962, p. 265.
Hoever Diepenbrock in zijn bewondering ging, blijkt uit het feit dat hij op een bepaald moment
zelfs de bezittelijke voornaamwoorden die naar Wagner verwijzen met een hoofdletter schrijft
(Diepenbrock 1950, p. 22).
Zie hiervoor Large en Weber 1984, p. 15-27.
Deze karakteriseringen zijn ontleend aan Kloos 1896, p. 146.
Diepenbrock 1950, p. 21.
Kemperink 1988a, p. 151-155.
Gorter 1978, p. 84. M.G. Kemperink wijst verder op een overeenkomst tussen Gorters eerste,
afgekeurde dissertatie, waarvan een door Diepenbrock vertaald fragment bewaard is gebleven
en hoofdstukje IV van Over Verhulst (Kemperink 1988a, p. 154). Dat het woord ‘dingen’ op dat
moment een belangrijke rol in het literaire discours speelde, blijkt ook uit het feit dat Albert Verwey
in 1891 een (tot in 1983 ongepubliceerd gebleven) gedichtenbundel de naam De Dingen gaf.
Het onderscheid en het verband tussen ‘namen’ en ‘dingen’ keert ook in de volgende opstellen
van Diepenbrock terug, enkele malen in de formulering ‘de namen der dingen zijn thans aan de
dingen gelijk’. Uit het derde hoofdstukje van Schemeringen blijkt dat dit een uitspraak van iemand
is geweest; Diepenbrock vermeldt echter niet van wie. Zie tevens Kemperink 1988a, p. 154-155
en 159.
Ik ga hierbij voorbij aan het gegeven dat woorden als ‘verpijnlijkt’ en ‘verfijning’ behalve in het
sensitivistische idioom ook een rol spelen in het discours rond de de decadence litteraire. Deze
laatste kunstopvatting zal in de op Over Verhulst volgende opstellen een mikpunt van
Diepenbrocks kritiek zijn. Zie Van Halsema 1994, die overigens Over Verhulst niet in zijn studie
betrekt.
Ik ben het niet eens met M.G. Kemperink waar zij stelt dat het voor Diepenbrock al vaststaat
dat de ‘monumentale homophone visie’weer zal terugkeren (Kemperink 1988a, p. 155).
Diepenbrocks formulering (‘Zoo ooit latere tijden weer tot een monumentale homophone visie
des levens zullen teruggekeerd zijn’) houdt mijns inziens niet meer dan een mogelijkheid in.
Diepenbrock 1950, p. 21.
Ibidem.
Ook het gegeven dat het aantal van elf hoofdstukjes nogal ongebruikelijk is, waar tien een mooi
afgerond geheel zou hebben gevormd, zou nog een extra argument kunnen zijn voor mijn
veronderstelling.
Diepenbrock 1950, p. 26.
Alleen in Duitsland speelde het katholicisme in bepaalde kringen wel een rol bij de
Wagnerverering, maar het kan dan niet los gezien worden van conservatisme en nationalisme.
Zie Large en Weber 1984, ‘Introduction’ en Bruls 1998, p. 28.
Vgl. een brief van Diepenbrock aan Andrew de Graaf van 5 augustus 1893: ‘Dit [=Schemeringen]
is eigenlijk de afsluiting van wat ik verleden jaar September bedoelde naar aanleiding van Le
Latin Mystique te schrijven.’(Diepenbrock 1962, p. 498)
Ook de redactie van de Nieuwe Gids beschouwde Melodie en Gedachte niet als een noodzakelijk
samenhangend geheel; vgl. de brief van Hein Boeken van 29 november 1892: ‘Willem [Kloos]
[...] vraagt mij daarom je eens even te vragen of je soms niet weer een vervolg op je stuk hadt
of soms een ander stuk [...]’ (Diepenbrock 1962, p. 409).
Brief aan A.J. Derkinderen van 7 december 1891 (Diepenbrock 1962, p. 305).
Zie voor het ontstaan van het eerste deel van Melodie en Gedachte ook Paap 1946, p.166-167.
Diepenbrock 1962, p. 305.
Tot die reeks behoren naast het genoemde van Van Eeden ook Zeventien honderd negen en
tachtig van Van der Goes (augustus 1889) en Verleden, heden en toekomst (april 1891) van
Willem Kloos.
Zie Diepenbrock 1962, p. 328. Kloos had moeite met de laatste woorden van de eerste alinea
van hoofdstukje VI: ‘[...] en hun zichtbare vormen onafhankelijke leven der ziel’. Diepenbrock
lijkt Kloos enigszins tegemoet te zijn gekomen en heeft in de Nieuwe Gids-publicatie ter
verduidelijking een komma gezet tussen ‘onafhankelijke’ en ‘ziel’, die in de latere bundelingen
Ommegangen en Verzamelde Geschriften weer is vervallen.
Pas in Schemeringen is deze voor het eerst aan te treffen (Diepenbrock 1950, p. 62). Het
ontbreken van de ik-vorm houdt waarschijnlijk verband met het gegeven dat Diepenbrock streefde
naar een onpersoonlijke stijl; zie Paap 1946, p. 166-167.
Diepenbrock 1950, p. 29.
Zie Diepenbrock 1962, p. 311 en 313.
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32 Zie hiervoor Comini z.j., p. 286 e.v. Dat Diepenbrock Wagners opstel kende, lijdt geen twijfel;
hij citeert eruit in hoofdstukje VIII van Melodie en Gedachte.
33 Zie hiervoor Prick 1979; het citaat van Kloos op p. 136.
34 De brief is te vinden in Diepenbrock 1962, p. 310.
35 Van Deyssel moet dus de publicatie van het interview in L'Écho de Paris gekend hebben. M.W.
van der Valk vermeldt in de in noot 34 genoemde brief dat hij wel eens vraaggesprekken van
Huret uit L'Écho had gelezen.
36 Zie hiervoor Mallarmé 1984, p. 867 en 868.
37 Ibidem, p. 870.
38 Zie voor deze brieven Diepenbrock 1962, p. 398, Diepenbrock 1970, p. 345 en p. 352. Het is
jammer dat Diepenbrock in zijn brief van 15 januari 1902 aan Hondius van den Broek niet verder
uitlegt waarom hij de Nieuwe Gids-stukken achteraf zo beroerd vond.
39 In een brief van 14 januari 1892; Diepenbrock 1962, p. 316.
40 Zie in dit verband de brief aan Andrew de Graaf van 8 maart 1892: ‘Wat er van 't vervolg van
mijn stuk terecht komt weet ik niet. Als ik maar eens ineens weer kon opleven zooals toen ik het
vorige schreef. Dat was na de opening van Toon's expositie in Amsterdam.’ (Diepenbrock 1962,
p. 337).
41 Diepenbrock 1962, p. 318.
42 Over deze afkeer zie Trapman 1999b, p. 71 en de bijbehorende noot op p. 170. Trapman wijst
als bewijs hiervoor op Diepenbrock 1962, p. 397-399.
43 Zie hiervoor Braches 1973, p. 37-38. Braches (ibidem p. 36) wijst er overigens op dat Diepenbrock
waarschijnlijk nauwelijks op de hoogte is geweest van het gedachtegoed van de Franse magiër.
Daartegenover staat de getuigenis van Van Deyssel (Van Deyssel 1923, p. 258) dat Diepenbrock
sympathie had voor Péladan.
44 Zie hierover Van Halsema 1994, p. 17-19 en 33-34.
45 Volgens Enno Endt (Endt 1978, p. 185) biedt Melodie en Gedachte ‘verborgen in de filosofische
beschouwing van de eigen cultuurperiode, ook een schitterende evocatie van Gorters
sensitivisme’. Zie ook Kemperink 1988a, p. 151.
46 De tweede mogelijkheid kan mijns inziens net zo goed als de eerste. Diepenbrock laat in zijn
zinnen wel vaker onderwerp en lijdend voorwerp van plaats verwisselen, wat een van de oorzaken
van de hoge moeilijkheidsgraad van zijn stijl is.
47 Diepenbrock 1950, p. 5.
48 Zie Diepenbrock 1962, p. 328 en de bijbehorende noot op p. 542.
49 Zie over hem Trapman 1999b.
50 Diepenbrock 1962, p. 327.
51 Vgl. de brief van Diepenbrock aan Derkinderen van 17 februari 1892 (Diepenbrock 1962, p.
330).
52 Roland Holst 1892, p. 324. In feite verwoordt Holst in zijn stuk denkbeelden die sterk aan het
symbolisme doen denken.
53 In een brief van omstreeks 20 januari 1892, te vinden in Diepenbrock 1962, p. 323.
54 Diepenbrocks mening over de brochure van Veth is te vinden in brieven aan Derkinderen en De
Graaf; zie Diepenbrock 1962, p. 318 en 322.
55 Zie Diepenbrock 1962, p.543-544.
56 Ibidem, p. 330.
57 Diepenbrock beschrijft de gang van zaken rond zijn voorstel in een brief aan Andrew de Graaf
van 14 september 1892 (Diepenbrock 1962, p. 377-380; de citaten op 379-380.
58 Ibidem, p. 371.
59 Zie voor uitvoerige informatie over deze uitgave Trapman 1999a. De brief van Kloos is te vinden
in Diepenbrock 1962, p. 347. Op dezelfde pagina staat een tweede brief van Kloos, waaruit
Diepenbrocks enthousiasme blijkt. Dat van Nieuwe Gids-zijde niet expliciet om een artikel over
De Gourmonts boek was gevraagd valt af te leiden uit een brief van 29 november 1892
geschreven namens Kloos door Hein Boeken. In een brief van 14 september 1892 vertelt
Diepenbrock aan De Graaf dat hij al begonnen is over het boek te schrijven.
60 Van de eerdere versie die hij aan De Graaf had laten lezen heeft Diepenbrock uiteindelijk niets
in zijn definitieve stuk overgenomen. Zie Diepenbrock 1962, p. 408-409.
61 Ibidem, p. 409.
62 Diepenbrock 1950, p. 47.
63 Ibidem, p. 49.
64 Zie voor een uitvoerige bespreking van Huysmans voorrede naast Trapman 1999a ook Leijnse
1995, p.179-181.
65 Diepenbrock 1962, p. 400.
66 Vgl Erens 1893. Het is overigens opvallend dat ook Erens zich in deze beschouwing in de Nieuwe
Gids nadrukkelijk als katholiek manifesteert. Blijkbaar was in deze jaren van kopijnood en gebrek
aan leiding de mogelijkheid groter om van die van de redactie afwijkende denkbeelden te
verkondigen. Voorts zal ook hebben meegespeeld dat het katholicisme weer enigszins in de
mode was geraakt.
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67 Diepenbrock 1962, p. 435.
68 Zie voor Reesers veronderstelling 's-Gravesande 1955, p. 463.
69 Een goed voorbeeld hiervan is de brief aan Tideman van 23 februari 1894, te vinden in
Diepenbrock 1967, p. 151-152.
70 Diepenbrock 1967, p. 193 en de bijbehorende noot op p. 515. De gehele correspondentie
Diepenbrock-Tideman is (verspreid) te vinden in Diepenbrock 1962 en Diepenbrock 1967. Voor
een beknopt overzicht van hun vriendschap zie 's-Gravesande 1955, p. 463-476.
71 Voor De Graaf zie Diepenbrock 1962, p. 435-436. Een van de stukken van De Graaf is het opstel
Vincent van Gogh, te vinden in Diepenbrock 1962, p. 549-550. Wat het andere is geweest, blijft
onduidelijk; misschien ging het om Gemeenschapskunst II (ibidem, p. 542-543), dat in dat geval
opnieuw aan de redactie was aangeboden. De bemoeienis met het gedicht van Jolles blijkt uit
een brief van 12 juni 1893 van Jolles aan Diepenbrock (Diepenbrock 1962, p. 466). Over de
contacten tussen Diepenbrock en Jolles in deze periode zijn nauwelijks gegevens bewaard
gebleven en het blijft dan ook vooralsnog onduidelijk waarom Diepenbrock zijn advies gaf. Dat
er wel degelijk van een vriendschap sprake is geweest blijkt uit het feit dat Jolles Diepenbrock
in februari 1893 een afschrift van een mis van Palestrina cadeau gaf (Diepenbrock 1962, p.
573). Voor Kalf zie Diepenbrock 1962, p. 473 en 556. De brief van Hondius van den Broek is te
vinden in Diepenbrock 1967, p. 5-6. Van het manifest is sprake in een brief aan De Graaf van
19 juni 1893 (Diepenbrock 1962, p. 469).
72 Het is dan ook wel voorstelbaar dat men in de kring van verwanten en kennissen van Diepenbrock
dacht dat hij ‘ongeloovige stukken’ had geschreven; zie Diepenbrock 1962, p. 502.
73 Diepenbrock 1962, p. 498.
74 Ibidem, p. 501.
75 Zie hiervoor de brief aan Derkinderen van 11 mei 1893 (Diepenbrock 1962, p. 459).
76 Stellwagen 1893, p. 5. Een klein deel van Stellwagens voorwoord - de passage waarin de rol
van het intellect wordt beschreven - is ook te vinden in Diepenbrock 1962, p. 553-554.
77 Stellwagen 1893, p. 7.
78 Van Halsema 1994, p. 34-36. Aldaar op p. 30 (voetnoot 56) een uitleg over de rol van het begrip
‘dilettantisme’ in het literaire discours van die jaren.
79 Zie over Barrès in Nederland Kemperink 1988b. Mevr. Kemperink stelt op p. 191 abusievelijk
dat Diepenbrock in Schemeringen Barrès nog niet noemt.
80 Diepenbrock 1981, p. 781.
81 Erens 1893, p. 419.
82 Zie over deze vriendschap Prick 1986, p. 55-61, waar ook iets te vinden is over het door Erens
gebruikte begrip ‘nevrose’.
83 Diepenbrock 1962, p. 302.
84 Zie Kemperink 1988b, p. 187-189.
85 Dilettantisme, voor het eerst verschenen in De Kroniek van 16 juni 1895, opgenomen in
Diepenbrock 1950, p. 104-108.
86 Brief aan Andrew de Graaf van 27 februari 1893 (Diepenbrock 1962, p. 436).
87 Erens begon zijn artikel met de zin: ‘Wij Hollanders zijn grove menschen [...]’. In de betreffende
voetnoot voegde de redactie van de Nieuwe Gids daaraan toe: ‘Wij veroorloven ons het hier
niet met den heer Erens eens te zijn, voor zooverre deze appreciatie ook hem zelf zou kunnen
treffen.’ (Erens 1893, p. 418).
88 Zie voor positieve uitspraken over Renard Diepenbrock 1962, p. 341 en Diepenbrock 1967, p.
23.
89 De uitdrukking ‘intemperantia litterarum’ ontleende Diepenbrock aan Seneca; ze is ook te vinden
op pag. 110 van zijn in 1888 gepubliceerde dissertatie L. Annaei Senecae philosophi cordubensis
vita.
90 Enkele voorbeelden hiervan zijn te vinden in Diepenbrock 1962, p. 121, 253, 302, 371, 380,
429.
91 Dat Diepenbrock tegenover Van Eeden geen open kaart speelde, blijkt ook uit het feit dat hij
hem twee dagen voordat hij de brief met het verzoek om uitleg ontving nog in Bussum gesproken
had en toen niets over deze kwestie had gezegd.
92 Diepenbrock 1962, p. 429.
93 Diepenbrock 1967, p. 12. Uiteraard dient het laatste deel van deze typering als een (al dan niet
bewust gebruikt) chiasme gelezen te worden; ‘woorden’, ‘Stof’ en ‘het individueele’ staan in de
opvattingen van Diepenbrock tegenover ‘ideeën’, ‘Geest’ en ‘het algemeene’.
94 Van Eeden 1889, p. 96, 99 en 101.
95 Vgl. ‘Is dat nu niet een van de diepzinnigste poenen die er bestaan?’(Diepenbrock 1962, p. 268)
en ‘Laforgue is eigenlijk een hele wereld’ (ibidem, p. 323).
96 Alleen Remy de Gourmont: le Latin mystique viel volgens de inhoudsopgave onder de rubriek
‘Letterkundige Studiën en Kritieken’.
97 De vermelding van het redacteurschap is te vinden in Diepenbrock 1967, p. 554. De
concertbespreking werd als [Het probleem van den stijl] herdrukt in Diepenbrock 1950.
98 Een overzicht van Diepenbrocks bijdragen aan De Kroniek is te vinden in Thys 1956, p. 105-108.
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99 Gegevens over Aan Willem Kloos (eerste en tweede versie) zijn te vinden in Diepenbrock 1991,
p. 256-259, 272-273, 291, 318, 323, 326-328, 330. De typering van Diepenbrock door Kloos is
te vinden in de opdracht bij Okeanos in de Nieuwe Gids van augustus 1893.
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Boekbeoordelingen
Woordensmederij: de geschiedenis van het suffix -erij / Matthias Hüning.
- Den Haag: Holland Academic Graphics, cop. 1999. - 319 p.: ill.; 24 cm.
- (LOT; 19) - Ook verschenen als proefschrift Universiteit Leiden.
ISBN 90-5569-064-3 Prijs niet opgegeven
Op 4 februari 1999 verdedigde Hüning bovengenoemde dissertatie, die tot stand
kwam onder leiding van prof. dr. C. van Bree als promotor, en dr. A. van Santen als
co-promotor, aan de Leidse universiteit. Het boek is een bijdrage aan de geschiedenis
van de morfologie van het Nederlands, een verwaarloosd terrein van de
Neerlandistiek. Alleen al daarom is het boek zeer welkom. Daar komt bij dat het
boek overvloedig put uit de beschikbare historische bronnen, en een genuanceerd
en nauwkeurig beeld geeft van de historische oorsprong van het suffix -erij, dat al
in het Frans een tegenhanger had, het suffix -erie (dat in het huidige Nederlands
opnieuw gebruikt wordt naast -erij, zoals in condomerie). Hüning laat zien dat het
ontstaan van het suffix -erie/-erij niet door één factor bepaald is, te weten
herinterpretatie uit de sequentie -er+ie/ij. Dat is zeker een bron, maar daarnaast
speelde ook het bestaan van het Franse -erie dat zelf ook weer uit de suffixsequentie
-er-ie kan zijn ontstaan, een rol. Voor het hedendaags Nederlands heeft Hüning
een groot corpus van gebruiksgevallen van woorden met het suffix -erij opgebouwd.
Door deze empirische en historische breedheid is dit boek een verrijking van de
Nederlandse morfologie.
Het theoretisch kader dat de auteur als vertrekpunt neemt is dat van de
paradigmatische morfologie, d.w.z. ‘morfologie zonder morfemen’, in de traditie van
Uhlenbeck en Schultink. De ondertitel van Hünings proefschrift is dan ook eigenlijk
onjuist, zoals mijn collega Van Marle bij de promotie opmerkte: er is immers volgens
Hüning strikt genomen geen suffix -erij met een eigen geschiedenis, er zijn alleen
woorden die -erij bevatten.
Hüning kiest een heel radicaal paradigmatisch standpunt. Volgens hem is alle
woordvorming een kwestie van analogie, van het projecteren van betrekkingen
tussen bestaande woorden naar nieuwe woorden, waardoor nieuwe gelede woorden
ontstaan. Hüning ontkent dus het bestaan van woordvormingsregels met een
syntagmatisch karakter, naast analogische woordvorming, anders dan eveneens
paradigmatisch georiënteerde morfologen zoals Van Marle (zie bijvoorbeeld Van
Marle 1985). Ik zal in deze beknopte recensie deze kwestie niet uitvoerig bespreken
(zie de kritische bespreking van Laurie Bauer van de studie Analogie und
morphologische Theorie van de Duitse taalkundige Thomas Becker die een
soortgelijk standpunt als Hüning inneemt, in het Yearbook of Morphology 1992, p.
264-267). Een gevolg van deze visie is dat er geen wezenlijk verschil meer bestaat
tussen affixtoevoeging en affixsubstitutie. Ook ‘back formation’ is dan niet iets
bijzonders meer, temeer daar Hüning stelt dat paradigmatische relaties geen richting
kennen.
Het algemene probleem van Hünings theoretische stellingnames is dat hij deze
baseert op de analyse van slechts één morfologische categorie, die van woorden
op -erij, een categorie die niet zonder meer als representatief beschouwd kan worden
voor de hele morfologie van het Nederlands, inclusief flexie. Als men het geheel
van de morfologische systematiek van het Nederlands beschouwt, is er mijns inziens
wel degelijk reden om regelbepaalde vorming te onderscheiden van analogische,
zij het dat de grens niet altijd scherp te trekken valt (cf. Booij & van Santen 1998).
Ook het onderscheid tussen creativiteit en productiviteit van Schultink vervalt bij
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Hüning, omdat volgens hem ‘in principe “alles kan” binnen de morfologie. Er zijn
geen principiële grenzen aan de creativiteit van taalgebruikers’ (p. 239).
Hetzelfde probleem, het trekken van theoretische conclusies op basis van één
suffix, doet zich voor bij de kwestie of de woordsoort van het grondwoord een rol
speelt in woordvorming. Hüning verdedigt het holistische standpunt: morfologische
categorieën moeten uitsluitend gekarakteriseerd worden in termen van hun
output-eigenschappen. Zo is er dan een morfologische categorie van nomina op
-erie, en later -erij. Inderdaad blijkt dit suffix niet zo kieskeurig ten aanzien van de
woordsoort van het grondwoord. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor ieder affix
geldt. In veel gevallen doet de woordsoort van de basis er wel degelijk toe. Het suf-
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fix -baar bijvoorbeeld is typisch deverbaal, en combineert niet productief met
adjectieven of nomina.
Interessant aan Hünings proefschrift is ook dat hij aandacht heeft voor de
systematiek in de polysemie van het suffix: woorden op -erij horen bij verschillende
betekeniscategorieën, zoals nomen actionis, bedrijf (smederij), object (eterij, dat
wat gegeten wordt), etc. Hüning geeft semantische schema's om de onderlinge
relaties tussen die verschillende betekenissen te systematiseren. Wat in dit verband
als vraag bij mij overbleef, was wat de status van dergelijke schema's is. Naar mijn
idee moeten dergelijke schema's niet als affix-specifiek worden opgevat, maar als
algemene conceptuele uitbreidingsschema's (cf. Booij 1986).
Mijn samenvattend oordeel is: een mooi proefschrift met een rijkdom aan
gegevens; de radicale theoretische positie die Hüning inneemt roept echter vragen
op omdat deze alleen onderbouwd wordt met feiten betreffende de woorden op -erij.
Geert Booij
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Cd-rom Middelnederlands: woordenboek en teksten / redactieraad: F.
van Oostrom e.a.. - Den Haag: SDU Uitgevers, 1999. - 1 CD-ROM.: kleur
+ 1 tekst ISBN 90-75566-90-5 Prijs: ƒ 450, De neerlandistiek mag blij zijn met de cd-rom Middelnederlands: het hele
Middelnederlands woordenboek, het hele Corpus Gysseling en dan nog al die andere
rijm- en prozateksten op één klein schijfje! Ik maak er graag en veel gebruik van,
maar nogal beperkt, gegeven de mogelijkheden. Het meest gebruik ik het
woordenboek - de teksten vooral als voorraad van woorden en uitdrukkingen. Bevrijd
van de last van die negen zware delen van het MNW kan men nu snel en eenvoudig
zoeken dankzij de indexen die de cd-rom bij het MNW geeft. Men kan op lemma
(ingang) zoeken, op nevenvormen, of op alle woorden van deel 1-9. De
woorden-index heeft als voordeel dat daar naast alle hoofd- en nevenvormen van
Middelnederlandse woorden ook alle andere woorden in opgenomen zijn, zodat
men bijvoorbeeld via ‘spreekw.’ inderdaad een hele reeks spreekwoorden kan
selecteren (bijvoorbeeld uit Belgisch Museum, dl. 6, dat voor zover ik kan nagaan
niet is opgenomen in het boek Rijm). Daarnaast heeft het MNW nog indexen op
citaten, op de Aanmerkingen bij alle woordenboekartikelen, een retrograde index
en een op bronnen. Deel- en kolomnummers zijn verdwenen, maar een verwijzing
naar MNW, verboren, II, 3 lijkt me even duidelijk als MNW VIII, 1528, II, 3.
De MNW-component is op de cd-rom verdeeld over vier ‘boeken’, die met de muis
opengeklikt kunnen worden. Naast het MNW (deel 1-9) zijn er het Bouwstoffenboek
(deel 10 van het MNW), het Citatenboek en het boek Beekman (het aanvullende
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elfde deel van het MNW, samengesteld door Beekman). Het Citatenboek geeft alle
citaten uit het MNW, nu per bron bij elkaar gezet en toegankelijk via een index op
bronnen en een index op woorden. Dit ‘boek’ is nieuw, nog niet eerder kon men zo
gemakkelijk beschikken over alle citaten. De bronindeling houdt zich aan het MNW
en dat betekent dat een tekst als bijvoorbeeld de Perchevael in de Lancelotcompilatie
niet als afzonderlijke bron in de lijst staat, maar samen met de negen andere romans
in de compilatie valt onder Lanc.; pogingen om via de indexen op het Citatenboek
of via de zoekvensters toch een selectie te maken liepen op niets uit. Lanc. is een
veel geciteerde bron, met 127 ‘treffers’ in de resultatenlijst. Dat wil zeggen dat in
127 groepjes lemmata van het MNW, alfabetisch geordend, citaten voorkomen uit
Lanc. Men zou daar de Perchevael-citaten wel uit kunnen vissen, maar daarvoor
zou dan toch 127 maal een nieuw venster geopend en doorgelezen moeten worden.
Gelukkig geldt dit probleem voor de meeste bronteksten niet.
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Naast het woordenboek bevat de cd-rom vier tekstboeken; twee daarvan
vertegenwoordigen het Corpus Gysseling (CG 1 voor de ambtelijke teksten, CG 2
voor de literaire teksten), en de resterende twee boeken representeren een voor
de cd-rom samengesteld aanvullend corpus van rijm- en prozateksten (de boeken
Rijm en Proza). Elk boek is weer zeer toegankelijk via een aantal indexen. CG 2 en
het boek Rijm hebben onder andere een index op alle rijmwoorden. Dat is wel mooi,
maar in de praktijk vooral bruikbaar voor rijmwoorden die weinig voorkomen, omdat
niet alleen de woorden in rijmpositie omkaderd zijn, maar elk voorkomen van het
woord en bovendien in de resultatenlijst alweer niet het aantal malen dat het woord
voorkomt gegeven wordt, maar het aantal teksten of tekststukken waarin het woord
voorkomt. Een rijmwoord als daer krijgt in het CG 2 135 treffers; het aantal verwijst
naar de teksten en stukken van teksten, waarbinnen het woordje daer dus een
onbekend aantal malen voorkomt, wel of niet in rijmpositie (bij het boek Rijm krijgt
men via de rijmwoorden-index 729 treffers op daer, wat misschien toch al wel iets
zegt, bijvoorbeeld van het Velthem-aandeel in dit corpus); van een rijmwoord als
wambesule kan echter in een oogopslag worden vastgesteld dat het binnen het CG
2 slechts eenmaal voorkomt, namelijk in de Luikse Perchevael-fragmenten (en in
het boek Rijm komt het helemaal niet voor).
Zoekresultaten worden getoond in het resultatenvenster, dat vanzelf verschijnt
zodra een zoekactie is voltooid. Dat venster kan naar believen worden aan- en
uitgeklikt met een knop op de werkbalk. De werkbalk is vooral een hulpinstrument
bij het hoofdvenster. Werken met een tekst of tekstfragment in het hoofdvenster
heeft zijn beperkingen, omdat slechts één boek tegelijk geopend kan worden. Stel,
men wil de betekenis weten van een woord uit de tekst in het hoofdvenster: men
klikt het woord aan en klikt op de MNW-knop; het betreffende artikel verschijnt, of
het resultatenvenster, maar de tekst waar het woord in stond is men intussen kwijt.
Die tekst verschijnt wel weer als men hem oproept via het historievenster, echter
niet op de plaats van het betreffende woord, maar aan het begin. Die problemen
kunnen natuurlijk gemakkelijk verholpen worden als men de tekst overbrengt naar
Word. Dezelfde problemen rijzen echter als men de knop Kruisverwijzingen op de
werkbalk aanklikt: men krijgt alle plaatsen binnen het opengeslagen boek waar het
gezochte woord voorkomt, maar de tekst waarin men bezig was is verdwenen; de
knop Kruisverwijzingen werkt alleen maar voor een tekst in het hoofdvenster. Men
kan vrij snel weer terug naar de plek in de tekst waar men was gebleven met behulp
van de knop Lokaal Zoeken. De andere zoekknop op de werkbalk geeft twee
mogelijkheden: algemeen zoeken, in alle boeken of in zoveel als men wil, en
gedetailleerd zoeken, in één boek (met de laatste manier van zoeken vindt men ook
de datering van teksten). De mogelijkheid die de werkbalk biedt om aantekeningen
te maken in een bepaalde tekst is zeer gebruikersvriendelijk en lijkt me erg handig.
Het prikbord heeft mij echter nog niet veel diensten bewezen; ik vind het lastig dat
daarop niet de bovenste regel van de resultatenlijst kan worden opgeprikt: de
informatie over het aantal treffers van een zoekactie, en het woord of de uitdrukking
waarom het ging. Wat men kan opslaan op het prikbord zijn de treffers zelf, de
artikelen of teksten waarin het bepaalde woord is aangetroffen. Hetzelfde geldt voor
het historievenster, dat ook alleen maar een lijst van geraadpleegde teksten (of
tekststukken) en artikelen geeft, zonder dat zichtbaar gemaakt kan worden waarom
of in welk verband deze gebruikt zijn. Printen of kopiëren van een gehele
resultatenlijst is echter weer wel mogelijk en zeer gemakkelijk.
In CG 2 zijn literaire teksten opgenomen van voor 1301; het corpus bevat naast
kleinere werken ook de Lutgart, Maerlants Rijmbijbel en Der naturen bloeme. De
aanvulling in het boek Rijm bestaat uit tweehonderd teksten uit de periode 1250-1550,
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waaronder de hele Lancelotcompilatie (die echter niet onder die naam te vinden is,
maar onder de titels van de samenstellende delen). Het boek Proza bevat nog eens
negentig teksten uit dezelfde periode, waaronder een heleboel prozaromans en
bijvoorbeeld ook de Tafel van den kersten ghelove. Het bezit van zoveel teksten op
zo'n klein schijfje is op zichzelf al een weelde, al zou men er verder niets mee doen,
maar dat men er heel veel mee kan is hoop ik wel duidelijk. De selectie wordt
verantwoord in de handleiding (p. 13-14). Om praktische redenen kwamen alleen
tekstedities in aanmerking, waarvan dan alleen de Middelnederlandse tekst is
opgenomen. Een belangrijk uitgangspunt was om zoveel mogelijk teksten op te
nemen uit de bronnenlijst bij het MNW (niet altijd in de voor het MNW gebruikte
editie). In principe is van elke tekst slechts de edi-
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tie van één handschrift opgenomen, tenzij het gaat om duidelijk verschillende
bewerkingen of vertalingen van eenzelfde bron. Zo is van de Perchevael naast de
tekst uit de Lancelotcompilatie ook het Brusselse fragment opgenomen, en wordt
naar de Luikse fragmenten verwezen, die in CG 2 zijn opgenomen. Van de Reis
van Sint Brandaan is wel de tekst van Comburg opgenomen, maar niet die van
Hulthem (jammer). Van Die borchgravinne van Vergi zijn de twee overgeleverde
versies opgenomen. Als tegenhanger van de inleidingen bij het CG heeft elke tekst
een een eigen informatielabel meegekregen, waarop ook vermeld staat welke editie
gebruikt is. Het is raadzaam dit label goed te bekijken, want de betrouwbaarheid
van de teksten varieert. Zo wordt de Roman van Lancelot gepresenteerd uit de
editie van Jonckbloet, waarin bijvoorbeeld de leesaanwijzingen die de contemporaine
corrector naast deze tekst aanbracht niet zijn opgenomen, en zijn correcties nu eens
wel en dan weer niet.
Ondanks de beperkingen is het resultaat toch een enorm corpus teksten, en het
is prachtig dat zo'n groot corpus nu op allerlei niveaus toegankelijk is. Het zou
ongetwijfeld mooier zijn als de cd wat minder ‘boekig’ was, als alle teksten volgens
dezelfde uniforme editieprincipes gepresenteerd waren en als we konden beschikken
over alle overgeleverde teksten, inclusief alle varianten, en als de zoekmogelijkheden
over het hele corpus, inclusief het MNW, nog meer verfijnd waren, maar ik ben nu
al heel tevreden.
Soetje Oppenhuis de Jong

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.
ISBN 90-74900-13-5 Prijs niet opgegeven.
‘In heel de wereld gaan steeds meer literatuurwetenschappers zich bezighouden
met de manieren waarop literaire teksten ontstaan en met de wijze waarop ze aan
het publiek werden en worden aangeboden’, aldus Geert Lernhout in zijn voorwoord
bij Editiewetenschap ← in de praktijk → Ook in Vlaanderen is een dergelijke
toenemende aandacht voor teksteditie waar te nemen; echter, de Vlamingen hebben
het gevoel een achterstand in te moeten halen, vooral ten opzichte van het Duitse,
Franse en Angelsaksische taalgebied. Men kijkt dan ook met enige jaloezie naar
Nederland met haar Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele
geschiedenis (CHI). Daar worden immers Vlaamse schrijvers als Karel van de
Woestijne (historisch-kritische uitgave, 1996) en Willem Elsschot (leeseditie in
voorbereiding) door Nederlandse editeurs ‘weggepikt’. Editiewetenschap ← in de
praktijk → bevat de acht artikelen van de lezingen, gehouden tijdens de Studiedag
Editiewetenschap aan de universiteit van Antwerpen op 3 december 1997. Het
boekje is samengesteld door Dirk Van Hulle en Edward Vanhoutte. Globaal gezegd
geeft het een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de
editiewetenschap in Vlaanderen en Nederland. Hieronder volgt een impressie van
de verschillende bijdragen.
Geert Lernhout en Marcel De Smedt houden in respectievelijk ‘Voorwoord.
Letterenbeleid in Vlaanderen: de toekomst van het literaire verleden’ en
‘Editiewetenschap in Vlaanderen. Stand van zaken’ een pleidooi voor de
editiewetenschap in België. In september 1993 is de interuniversitaire werkgroep
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Genese opgericht, met als doel het tekstonderzoek in Vlaanderen te coördineren.
Aan wilskracht en enthousiasme ontbreekt het - bij de editeurs - dan ook niet; echter,
de overheid is het probleem; zij heeft vooralsnog de editiewetenschap als
‘pre-wetenschappelijk’ gekwalificeerd waardoor de broodnodige franken voor een
op te richten overkoepelend orgaan uitblijven. Zeker met de goudmijn die het Archief
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven is, is de oprichting van een centraal
gecoördineerd en door de overheid gefinancierd instituut noodzakelijk. Wellicht heeft
de andere studiedag, de ‘Staten-Generaal’ te Gent op 17 februari jl. - die geheel in
het teken stond van deze nopende kwestie - hier verandering in kunnen brengen.
Peter de Bruijn laat zich uit over de Nederlandse situatie. Hij geeft in zijn bijdrage
een gedegen overzicht van de edities die - op het gebied van de moderne letterkunde
- in Nederland gemaakt zijn, voorheen onder auspiciën van het Bureau
Basisvoorziening
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Tekstedities, sinds 1993 opgegaan in het CHI. Ook noemt hij de edities die
momenteel in voorbereiding zijn. De Bruijn plaatst een kanttekening bij de voorheen
strikte indeling tussen historisch-kritische uitgaven, leesedities en studie-uitgaven.
Er bestaat geen communis opinio meer aangaande de historisch-kritische uitgave,
en zeker over de commentaar en haar inhoud kan men twisten. Het karakter van
tekst en tekstgeschiedenis is doorgaans bepalend voor de inhoud van de
commentaar; aangezien deze per tekst nogal kan verschillen is de commentaar niet
(meer) eenduidig te definiëren. Ook door de elektronische edities die langzamerhand
hun opmars maken, vervagen de grenzen; de gebruiker ervan kan immers kiezen
uit een grote hoeveelheid materiaal en bepaalt zelf of hij bijvoorbeeld de
variantenlijsten in wil zien, de afbeelding van een in de tekst genoemd schilderij of
alleen de schone leestekst. Door deze minder stringente indelingen van de
verschillende soorten edities maakt Nederland zich langzamerhand los van het meer
dogmatische Duitsland en zoekt toenadering bij de Angelsaksische stroming binnen
de editiewetenschap, waar meer interpretatie en eigen inbreng van de editeur is
toegestaan. Het CHI wil dan ook graag een schakel vormen tussen beide uiterste
stromingen en zo de discussie - waar tijdens de Internationale Fachtagung der
Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, 4-7 maart jl. te Den Haag, met
sprekers uit beide tradities, een eerste aanzet is gegeven - gaande te houden.
De bijdrage van Yves T'Sjoen is niet meer, maar zeker ook niet minder, dan de
titel al aangeeft: een ‘[b]ondige toelichting bij de historisch-kritische editie van Richard
Minnes In den Zoeten Inval (1926/1927)’. Ook Yves Van der Fraenen doet verslag
van zijn ervaringen bij het vervaardigen van een historisch-kritische editie, en wel
van het werk van Maurice Gilliams. De nalatenschap van Gilliams blijkt in al haar
grilligheid een dankbaar onderzoeksobject: Gilliams had een obsessie voor het
bewerken van zijn teksten waardoor elke nieuwe druk weer nieuw variantenmateriaal
laat zien.
Ernst Bruinsma en Koen Haagdorens houden zich bezig met ‘een nauwelijks te
verzamelen werk’, te weten dat van Louis Paul Boon. Het is ‘niet te verzamelen’ om
de volgende redenen. Ten eerste is de omvang van het werk erg groot. Ten tweede
is niet van al het overgeleverde werk de kwaliteit even hoog en dus is het niet relevant
om al het werk van Boon opnieuw uit te geven. De derde reden hangt samen met
de doelstelling van het Booncentrum, dit instituut wil ‘[pogen] ondermeer via
tekstedities, op een intellectueel eerlijke en verifieerbare wijze [...] het beeld van
Boon op een aantal plaatsen wezenlijk te corrigeren.’ De ‘editiepolitiek’ van beide
editeurs sluit hierbij volkomen aan, aangezien zij veel onnauwkeurigheid en corrupties
door de verschillende uitgevers van het werk van Boon hebben geconstateerd.
Wieneke 't Hoen laat zien hoe zij voor haar project - de kritische leeseditie van
het Verzameld werk van Willem Elsschot - het Duitse computer-programma TUSTEP
gebruikt. Na digitalisering van de teksten kan de computer binnen tien minuten alle
verschillen binnen de versies laten zien. Dit spaart niet alleen veel tijd, het is ook
nauwkeuriger dan handmatige collatie. Met dit programma zijn al veel edities tot
stand gekomen, o.a. James Joyce's Ulysses door Hans Walter Gabler (1984). In
Nederland is het echter de eerste keer dat TUSTEP als hulpmiddel wordt gebruikt
bij het voorbereiden van een nieuwe editie.
De stap van computer als ondersteunend middel naar de elektronische editie is
nu niet groot meer. De redacteurs van Editiewetenschap ← in de praktijk → komen
nu zelf aan het woord in het dubbelartikel ‘Denkt aleer ge doende zijt,...Elektronische
teksteditie’ en ‘...en doende, denkt dan nog SGML, TEI en editiewetenschap’.
Elektronische edities (ook wel e-edities) verschillen alleen in vorm van papieren
edities, de onderdelen commentaar, apparaat en leestekst komen uiteraard ook in
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een elektronische versie gewoon voor. De verschillen zitten dan ook in kwaliteit en
beschikbaarheid. Een groot voordeel ten opzichte van de ‘ouderwetse’ vorm is, dat
de e-editie altijd en door iedereen te bewerken en aan te vullen is. De informatica
maakt het mogelijk zo goed als alle informatie rondom een tekst te presenteren, zij
het wel dat deze dan goed geordend zal moeten worden (door de e-editeur). Uit dit
materiaal kan de gebruiker van de editie (via internet of op cd-rom) zelf zijn keuzes
maken en zo een eigen editie samenstellen. Hiervoor is een universele en duurzame
computertaal nodig, die op elk soort computer te raadplegen is, ook nog over een
aantal decennia. De keuze van de encoding standard is bepalend; SGML-TEI is de
beste oplossing. Met
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het artikel van Edward Vanhoutte (gebaseerd op de MLA-CSE, Guidelines for
Electronic Scholarly Editions) wordt de lezer pas echt met de neus op de feiten
gedrukt: SGML, core tag sets, base tag sets, DTD-fragmenten en zelfs een TEI-pizza
passeren de revue. Voor wie enigszins thuis is in de computerwereld begrijpelijk,
voor editeurs ‘van de oude stempel’ op het eerste gezicht misschien afschrikwekkend.
Het vakjargon wordt echter goed uitgelegd en aan relevante voorbeelden gekoppeld
waardoor de conclusie niet anders kan zijn dat e-edities toch echt de toekomst zullen
hebben!
Editiewetenschap ← in de praktijk → is een must voor een ieder die geïnteresseerd
is in de editiewetenschap. Het geeft een overzicht van de stand van zaken in
Vlaanderen en Nederland; de editeurs zijn zelf aan het woord over hun projecten
en doen verslag van hun ervaringen. Het meest interessant zijn de artikelen over
de op handen zijnde e-edities, die de meeste toekomstperspectieven lijken te bieden.
Sonja van Stek

Groot schimpnamenboek van Nederland / samenst. Dirk van der Heide;
inl. Siemon Reker; ill. Jan Woldring. - Bedum: Profiel, 1998. - 308 p.: ill.,
krt.; 24 cm ISBN 90-5294-170-X Prijs: ƒ 37,50
Anders dan de titel doet vermoeden, beschrijft Dirk van der Heide in zijn Groot
Schimpnamenboek van Nederland een kleine 2000 spot- of schimpnamen voor
bewoners van Nederlandse steden en dorpen. Strikt genomen is de titel niet juist:
onder de algemene term ‘schimpnamen’ kunnen we immers ook namen voor
individuele personen rekenen. Kennelijk heeft de auteur of zijn uitgever het niet
aangedurfd om de vakterm voor dit type spotnaam, locofaulisme, in de titel te
verwerken. Begrijpelijk is dat wel. Het door Jan Woldring op geestige wijze
geïllustreerde boek lijkt vooral geschreven voor een groot publiek. Voor dat doel
leent het onderwerp zich ook uitermate goed: over de vaak eeuwenoude spotnamen
zijn smakelijke verhalen te vertellen, die ons veel vertellen over omstandigheden in
en de rivaliteit tussen de steden en dorpen van weleer. Kortom, de vraag waarom
de inwoners van Tilburg eigenlijk Kruikezeikers, die van Zwolle Blauwvingers, die
van Leiden Hondenhangers en die van zo'n 22 andere plaatsen Stoep(e)(n)schijters
genoemd werden, levert vaak een historisch interessant en niet zelden verrassend
antwoord op. Bovendien werd het tijd dat er weer eens een samenvattende studie
aan de snel verdwijnende locofaulismen werd gewijd. Afgezien van kleine, veelal
lokaal verspreide studies is het laatste grote werk dat dit onderwerp breedvoerig
behandelt het standaardwerk van Jozef Cornelissen, getiteld Nederlandsche
volkshumor op stad en dorp, land en volk (1929-1937).
Het leeuwendeel van het Schimpnamenboek (p. 27-270) wordt in beslag genomen
door een inventarisatie van de spotnamen, geordend naar provincie en daarbinnen
weer alfabetisch gerangschikt op plaatsnaam. Met andere woorden, een beschrijving
van Alteveer (Melkzoegers) in Drenthe tot en met Zwijndrecht (Stoffelianen,
Peebossers) in Zuid-Holland. Deze beschrijving wordt voorafgegaan door een
introductie van de uitgever, waarin deze ons bezweert dat de uitgave ‘zeer
contentieus’ (lees: consciëntieus) is uitgevoerd (p. 7), een kort voorwoord van de
auteur die ons meldt dat hij 45 jaar aan zijn verzameling gewerkt heeft (p. 9-11) en
een inleiding van Siemon Reker, getiteld ‘Locofaulismen: verspreiding, vorm,
betekenis en relatie met andere invectieven’ (p. 13-25). Het boek wordt besloten
met drie registers, te weten een register op plaatsnamen, een register op
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scheldnamen en een retrograde register (p. 271-303), en een bronnenlijst, inclusief
opgave van zegslieden (p. 304-308).
Is het Groot Schimpnamenboek van Nederland een leuk boek, met andere
woorden: is het als leesboek geslaagd? Om een lang verhaal kort te maken: jazeker.
Het brengt tal van gegevens weer eens geordend samen en, voor een publieksboek
essentieel, het is een heerlijk boek om te lezen. Ik althans heb het in één adem
uitgelezen, zonder mij ook maar één moment te vervelen. Is het Groot
Schimpnamenboek van Nederland een goed boek, met andere woorden: is het
betrouwbaar, kloppen de verklaringen en toelichtingen en biedt het als geordende
verzameling voldoende perspectief voor nader onderzoek? Tot mijn spijt moet ik
zeggen: nee, helaas (nog) niet. Daarvoor is het in meerdere opzichten te
amateuristisch van opzet. Het doet bijna pijn om dit te beweren van een boek dat
het resultaat is van 45 jaar speurwerk. Daarom zal ik

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

278
in het vervolg wat ruimer ingaan op de gebreken van het werk, in de hoop dat mijn
overzicht nuttige wenken tot verbetering bevat.
In ieder boek van enige omvang zitten fouten, dat is bekend. Toch had de uitgever
er goed aan gedaan om eerst een corrector het gehele boek nog eens goed door
te laten ploeteren voordat het naar de drukker ging. Ongetwijfeld had deze de vele
verkeerde apostroffen en ontbrekende punten gecorrigeerd en waarschijnlijk ook
gesignaleerd dat sommige plaatsen bij de verkeerde provincie ingedeeld waren,
dat Vlaardingen zowel bij Zeeland als bij Zuid-Holland ingedeeld was, dat het
Noord-Brabantse Roosendaal niet als Rozendaal gespeld moet worden enzovoort.
Vervolgens had de uitgever er ook goed aan gedaan om de tekst door een
bureauredacteur nog eens duchtig door te laten lezen, want soms worden ons de
meest merkwaardige feiten gepresenteerd. Zo begint de beschrijving van Boskoop
(p. 251) met de mededeling: ‘Een gebied met veel bosbouw [...]’. Deze bewering
zal bij de meer dan 900 boomkwekers in Boskoop, gelegen in boomloos
polderlandschap, toch de nodige verbazing wekken. Evenzo zullen de
Rotterdammers, de inwoners van Rotjeknor, vreemd opkijken van deze mededeling:
‘Rotterdam wordt nog wel eens “Rotjeknar” genoemd’ (p. 264). En biologen zullen
toch wel achter hun oren krabben bij de bewering dat ooien vrouwtjesgeiten zijn (p.
167). Daarna had de uitgever er goed aan gedaan om een taalkundig geschoolde
lezer op de kopij los te laten, want ook op dit vlak zijn nogal wat blunders te noteren.
Dat het woord Engelse een voorvoegsel wordt genoemd (p. 153) is nog te vergeven,
maar dat buters in het Kempisch dialect ‘het met de riek (vork) in de grond werken
om onkruid, wortels of aardappels te rooien’ betekent, is semantisch gezien apekool
en dat glippers is afgeleid van het werkwoord ontglippen, is morfologisch lariekoek.
Aandoenlijke onzin is ook het verhaal dat we bij de schimpnaam Spekpoken voor
de inwoners van het Zeeuwse Biggekerke lezen: ‘De schimpnaam, althans het
woordje “spek” heeft wellicht alles te maken met de plaatsnaam. Poken is het
bedrijven van het intieme liefdesspel. Ze hebben het woord “Spekneukers”
waarschijnlijk niet willen gebruiken.’ (p. 232). In deze schimpnaam is poken natuurlijk
niet een werkwoord in de opgegeven betekenis, maar het meervoud van het Zeeuwse
zelfstandige naamwoord poke, dat ‘buik’ betekent (zie Ghijsen, Woordenboek der
Zeeuwse dialecten s.v. poke). De Biggekerkers werden met andere woorden voor
Spekbuiken uitgemaakt.
In zijn beschrijving van de spotnamen zelf heeft de auteur, zoals gezegd, gekozen
voor een indeling in provincies en daarbinnen voor een alfabetische ordening. Per
plaats worden de namen behandeld, maar meestal in een willekeurige volgorde.
Soms lijkt gangbaarheid de volgorde van behandeling te bepalen, maar talloze
andere voorbeelden spreken dat weer tegen. De gegeven informatie is bovendien
onevenwichtig verdeeld over de verschillende namen en exacte gegevens over
datering en gebruik ontbreken vaak. Inzichten uit de toch omvangrijke literatuur over
bijnamen en scheldwoorden in het algemeen en uit de spaarzame literatuur over
locofaulismen worden niet of nauwelijks benut. De enige poging tot analyse vinden
we in het voorwoord van de auteur: een lijstje van 28, elkaar deels overlappende
benoemingsmotieven (p. 14). Gelukkig maakt de inleiding van Siemon Reker nog
het nodige goed, zij het dat ook deze instructieve inleiding niet meer dan een aanzet
tot analyse en reflectie is. Begrijpelijkerwijs kiest de auteur bij het weergeven van
de namen voor de vorm in het plaatselijke dialect. Veel namen zouden immers bij
normalisering naar de standaardtaal veel aan kracht inboeten en soms onzinnige
resultaten opleveren: een bekende spotnaam als Kiekenfrètters voor de Brusselaars
valt nu eenmaal moeilijk te normaliseren tot Kuikenvreters. Een vervelende
bijkomstigheid is wel dat er van het voornemen van de auteur om telkens de vertaling
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van het dialectische woord te geven (p. 11) weinig terechtkomt. Het gevolg is dat
het register op de namen maar beperkt bruikbaar is; bovendien, als de vertaling wél
gegeven wordt, ontbreekt die soms weer in het register. Zo vindt men de spotnaam
Eerappelkappers voor de inwoners van het Zeeuwse Zaamslag in het register alleen
onder de letter E, hoewel in de tekst (p. 247) wel van ‘Aardappelkappers’ gesproken
wordt.
Over de bronnenlijst zal menigeen zich eveneens verbazen. De gebruikte bronnen,
meestal zonder datering en soms met foutieve opgave van gegevens, staan in
volstrekt willekeurige volgorde vermeld. Ernstiger is dat sommige essentiële bronnen
ontbreken. Van E. Laurillard (1830-1908) worden drie oudere studies genoemd,
maar de grote verzameling waarin de locofaulismen definitief behandeld werden,
te weten Woordenschat ('s-Gravenhage 1899, heruitga-
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ve 1993) van Taco H. de Beer en E. Laurillard, ontbreekt. Onbegrijpelijk is ook dat
als lexicografisch referentiepunt het ‘moderne’ woordenboek van Van Dale gebruikt
wordt. Het grote historische woordenboek, het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT), bevat nu juist de beschrijving van zogoed als de gehele periode waarin
de locofaulismen zijn ontstaan en had de auteur heel wat aanvullingen en bruikbare
gegevens over de benamingen kunnen leveren. Een voorbeeld. Hagenaars worden
Windhappers genoemd. Waarom eigenlijk? Het Groot Schimpnamenboek van
Nederland: ‘“Haagse wind”, een rose of wit schuimkoekje dat nogal eens bij de thee
wordt geserveerd. Een koekje gemaakt van opgeklopt deeg, waarin veel eiwit, dat
in de mond wegsmelt. Vandaar ook de scheldnaam “Windhappers”’. De Beer en
Laurillard (1899): ‘Windhapper, bijnaam voor de Hagenaars, die veel wandelen,
vooral naar Scheveningen, waar het soms veel waait.’ Het WNT (Deel XXVI, kol.
947) plaatst de scheldnaam onder de betekenis ‘Opschepper’, maar wijst wel op
de alternatieve verklaring bij De Beer en Laurillard. Een ander voorbeeld: bij de
schimpnaam Brijbekken voor de inwoners van het Friese Workum lezen we (p. 81):
‘“Brij”, of zoals de Friezen vaak zeggen “soepenbrij”, werd er [...] meer gegeten dan
in de akkerbouwgebieden. “Warkummer brijbekken”. Of zouden ze de spotnaam te
danken hebben aan het eigenaardig rollen van de “r” daar? In het Nederlands heet
dit “brouwen”.’ Het WNT s.v. brijen (II) (Deel III, kol. 1359): ‘Een woord ter aanduiding
van zekere, aan sommige personen en aan sommige plaatsen eigene, afwijkende
(doch als verkeerd gebrandmerkte) uitspraak der r, waarbij de rateling onduidelijk
wordt [...]. De benaming brijen schijnt vooral in de Noordelijke gewesten thuis te
hooren (nfri. brije, brijkje [...]); elders zegt men brouwen.’
Moet u het Groot Schimpnamenboek van Nederland aanschaffen? Het antwoord
is tweeledig: als u snel een leuk boek in huis wilt halen, ja. Als u de locofaulismen
van Nederland nader wilt bestuderen, nee. Siemon Reker besluit zijn inleiding met
de woorden dat het Schimpnamenboek een boek-in-wording is. ‘De tweede druk
kan met hulp van derden en tot vreugde van de samensteller nog heel wat royaler
uitvallen dan de eerste’. Laten we hopen dat die tweede druk er komt en dat die
dan ook heel wat degelijker uitvalt dan de eerste.
Rob Tempelaars

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
Deze bundel, zo vermeldt de redacteur in zijn Inleiding, is het verslag van een
symposium dat door het Meertens Instituut op 25 april 1997 in Amsterdam werd
georganiseerd, onder de titel Nationale hymnen. De dynamiek van een klinkend
symbool. Het feit dat op dat symposium de meeste lezingen over ons eigen volkslied
handelden, zal ertoe geleid hebben dat aan de verslagbundel een andere titel is
meegegeven, die een reëlere indruk geeft van datgene wat geboden wordt. Er is
trouwens een nog opvallender verschil tussen toen en nu. In deze bundel wordt de
geschiedenis/receptie van het Wilhelmus over drie artikelen verdeeld, respectievelijk
handelend over de tijd van de Republiek, de periode van 1813 tot 1939 en die van
de Tweede Wereldoorlog tot nu. Het eerste is van de hand van Martine de Bruin,
de andere twee van de samensteller van de bundel, Louis Grijp. Op het symposium
evenwel was de vorige eeuw, met uiteraard als belangrijkste ingrediënt de verhouding
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tussen het Wilhelmus en Tollens' Wien Neêrlands bloed, voor rekening van iemand
anders. Diens plaats is nu in de bundel dus ingenomen door Louis Grijp. Naar de
reden daarvan kan men slechts gissen; gemotiveerd wordt deze wijziging niet.
Nu heeft Grijp gemeend aan zijn inleiding een comparatief gedeelte te moeten
toevoegen, waarin hij, naar eigen zeggen om de lezer op weg te helpen (misschien
zijn er lezers die het als ‘voor de voeten lopen’ ervaren), alvast de belangrijkste
overeenkomsten met betrekking tot receptie, contrafactuur, betekenisgeving en
rituelen tussen onze nationale hymne en die van onze buren (Frankrijk inbegrepen)
nader uitwerkt. En omdat bovendien Martine de Bruin in haar bijdrage zich aan Grijp
schatplichtig verklaart en Eberhard Nehlsen hier zijn dissertatie, waarin hij betuigt
ten aanzien van de contrafactuur de ideeën van Grijp te volgen, dunnetjes
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overdoet, zeg ik niets te veel, als ik stel dat Grijp een sterk stempel op deze bundel
heeft weten te drukken. Ik heb hem dan ook al enkele malen als ‘de bundel van
Grijp’ horen betitelen, en dat was bepaald niet alleen omdat hij nu eenmaal de
redactie voert.
Gezegd moet worden dat het slechter kon. In zijn dissertatie over Het Nederlandse
lied in de Gouden Eeuw en in enkele artikelen in De zeventiende eeuw heeft Grijp
aangetoond dat de contrafactuur van niet te onderschatten belang is bij het bepalen
van de mate van populariteit van een lied in enige periode. Het resultaat ten aanzien
van het Wilhelmus hebben we in deze bundel voor ons. Tot nog toe ontbeerden we
een totaaloverzicht van de receptie van ons volkslied in heden en verleden; er
stonden ons slechts een hoofdstuk in Leendertz' boek over het Wilhelmus uit 1925
en enkele her en der verspreide artikelen ter beschikking, die elkaar trouwens
gedeeltelijk overlapten en zeer beperkt van opzet waren. In deze leemte is nu
voorzien, met als noviteit dus de gebruikmaking van het mechanisme van de
contrafactuur. Men staat er verbaasd van wat de diverse auteurs zoal bij elkaar
hebben weten te sprokkelen; het ene gegeven is nog boeiender dan het andere.
Natuurlijk hebben zij ook geprobeerd uit de verzamelde feiten algemene conclusies
te trekken en een min of meer samenhangend beeld te schetsen van de receptie
van het lied in de diverse perioden. En op dat punt beginnen zo hier en daar twijfels
en vragen te rijzen, die overigens in mijn ogen inherent zijn aan alle
receptie-historisch onderzoek. Een net even wat andere opvatting over de relevantie
van een gegeven, een ietwat andere groepering van de verschillende feiten, een
iets andere accentuering, en het beeld wordt gewijzigd; soms zouden er wellicht
tegenovergestelde conclusies getrokken kunnen worden. In het algemeen gesproken
zou ik zelf een wat meer Kloekiaanse voorzichtigheid en terughoudendheid in acht
genomen hebben.
Ik zal dat op een concreet punt aantonen. Martine de Bruin stelt zich in haar
bijdrage de vraag of het Wilhelmus al tijdens de Republiek het karakter van een
nationale hymne had. Zij beantwoordt die vraag positief, op grond van de aan Louis
Grijp ontleende criteria populariteit, uniciteit en herkenbaarheid aan specifieke
functies: het Wilhelmus was een volkslied avant la lettre. Ik spits mijn vragen toe op
het eerste criterium. Volgens De Bruin blijkt uit de gegevens dat het lied zich al snel
na zijn ontstaan verbreidde over brede lagen van de bevolking. Maar hoe interpreteer
ik binnen dat kader dan de opmerking van de Ommelander rusticus eruditus Abel
Eppens, die in zijn dagboek bij 1584, het jaar van Oranjes dood, opmerkt dat het
lied ‘in twe yaren uth alle munden und handen der onderdanen weder verswonden
und ondergaen’ was? En zijn hoop dat het na Oranjes dood niet opnieuw populair
zal worden? De Bruin stelt Eppens voor als een andersdenkende en stelt hem op
één lijn met de rooms-katholieke, pro-Spaanse pamflettist Richard Verstegen. Maar
Eppens was gereformeerd, anti-rooms en anti-Spaans; in 1580 was hij, na het
verraad van Rennenberg, naar Emden gevlucht, waar hij dus in 1584 als balling
verkeerde. Een goed vaderlander derhalve, die, met talloze anderen, met lede ogen
Oranjes pro-Franse Anjou-politiek aanschouwde en die in het ballingsoord bij uitstek,
uitvalsbasis ook van de Watergeuzen, getuigt van een kapitale ineenstorting van
de populariteit van de Prins en dito van zijn ‘liedeken’.
Daar komt trouwens nog iets bij. De verschillende zestiende-eeuwse getuigenissen
van de populariteit van het Wilhelmus betreffen vrijwel alle mensen uit de onderkant
van de samenleving: kinderen (Van Haecht; door De Bruin niet vermeld),
scheepsvolk, soldaten, herbergvolk. De genoemde Abel Eppens behoorde tot de
sociale elite. De vraag laat zich stellen of de sociale, politieke en culturele elite even
verguld was met het Wilhelmus als het ‘volk’. En die vraag wordt nog dringender,
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als men zich realiseert dat het over een tijd gaat waarin moderne democratische
opvattingen nog onbekend waren en het ‘volk’ door de leidinggevenden in de
samenleving gewoonlijk als ‘plebs’ werd beschouwd. Moet men, met andere woorden,
om van een nationale hyme avant la lettre te kunnen spreken, niet zeker zijn van
een brede populariteit juist onder de elite? En wat dan te beginnen met het enige
getuigenis van die kant dat in een heel andere richting wijst?
Dat deze vragen niet van belang ontbloot zijn, blijkt uit de uitermate boeiende
beschrijving door Louis Grijp van de lotgevallen van het Wilhelmus in de negentiende
eeuw en dan speciaal natuurlijk de verhouding tot Wien Neêrlands bloed. Ik distilleer
daaruit dat het laatstgenoemde lied ruim een eeuw officieel (maar wat heet officieel
precies?) onze nationale hymne is geweest en dat het Wilhelmus daarvoor het veld
heeft moeten ruimen. Maar tegelijkertijd
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leer ik van hem dat het Wilhelmus ten tijde van de bevrijding van de Franse
overheersing nog populair en een algemeen aanvaard en geliefd volkslied was, dat
het Wien Neêrlands bloed het Wilhelmus toch niet de das heeft omgedaan en niet
verdrongen heeft, en dat tijdens en na de Belgische Opstand beide liederen
vreedzaam naast elkaar coëxisteerden. Dat lijkt tegenstrijdig. De oplossing, die
slechts tussen de regels door gegeven wordt, is deze: het ‘volk’ bleef het Wilhelmus
zingen, de ‘beschaafde stand’ hield het op het Wien Neêrlands bloed. Overigens
wordt voor de lezer wel duidelijk dat ‘eerherstel’ voor het Wilhelmus in een
stroomversnelling gebracht werd door niemand minder dan koningin Wilhelmina.
Zo zijn er meer vragen te stellen en is er op allerlei kleine onderdelen best kritiek
te uiten. Mij moet bijvoorbeeld van het hart dat ik van de door Grijp enkele malen
geponeerde toe-eigening van het Wilhelmus door calvinisten niet overtuigd ben (het
is toch een door en door christelijk lied?) en al evenmin van het intrinsieke verband
dat hij ziet tussen deze annexatie en het huidige Wilhelmus-onderzoek (Bonger
dan?). Een en ander neemt niet weg dat ik grote waardering heb voor deze bundel,
die als themanummer van het Volkskundig Bulletin in een keurig jasje is gestoken
en van bijzonder fraaie en interessante illustraties is voorzien. Voor elke
Wilhelmus-liefhebber zonder meer een must.
Rest mij nog te vermelden dat Derek B. Scott tekent voor het Engelse volkslied,
Willem Frijhoff de Marseillaise voor zijn rekening neemt, dat Tom Verschaffel de
Brabançonne plus De Vlaamse Leeuw behandelt en Otto Holzapfel enkele aspecten
van de Duitse nationale hymne onderzoekt. Alle bijdragen maken op mij een
deskundige indruk; bij de bijdrage van Frijhoff, die tweemaal zo lang is als de andere,
kreeg ik het gevoel door de bomen het bos niet meer te kunnen zien; maar dat komt
waarschijnlijk doordat hij niet zijn eigen volkslied moest behandelen. Handig is in
elk geval dat van elke bijdrage in de bundel een korte Engelse samenvatting is
opgenomen.
A. Maljaars

Het hart naar boven: religieuze poezie uit de zeventiende eeuw / bezorgd
door Ton van Strien en Els Stronks. - Amsterdam: Ambo; Amsterdam:
Amsterdam University Press, 1999. - 447 p.: ill.; 25 cm. - (Delta)
ISBN 90-263-1543-0 geb. Prijs: ƒ 39,50
Met de bloemlezing Het hart naar boven bieden Ton van Strien en Els Stronks de
lezer een dwarsdoorsnede van de zeventiende-eeuwse godsdienstige liederen en
gedichten. Hoewel ze hun keuze zelf liever aanduiden met godsdienstige poëzie
dan met religieuze (‘Religieus was de zeventiende-eeuwse literatuur bijna in zijn
totaliteit’; p. 315) luidt de ondertitel: Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw. De
selectie van de gedichten betreft wel consequent gedichten waarin godsdienstige
zaken beschreven of beleden worden.
De samenstellers hechtten eraan om met dit materiaal een breed beeld te schetsen
van de zeventiende eeuw. Katholiek en calvinistisch, rekkelijk en precies, mystiek
en didactisch: het staat in een bonte mengeling door elkaar, gerangschikt op
geboortejaar van de auteur. Het criterium van de literaire kwaliteit kwam op de
tweede plaats, hoewel daar gezien de inhoud van de bloemlezing zeker naar gekeken
moet zijn. De intentie om het godsdienstige leven van de Gouden Eeuw in een breed
spectrum weer te geven geeft aan de bundel een eigen karakter.
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Het nawoord had van mij best voorin mogen staan. Het biedt een goede inleiding
op de bloemlezing. Eerst krijgen we een onderhoudend college over geloven en
over het kerkelijk leven in de zeventiende eeuw. Terugkijkend vanaf de drempel
van het nieuwe millennium lijken de contouren van de verschillende manieren van
geloven in de zeventiende eeuw nauwelijks van elkaar te verschillen. Vrijwel iedereen
geloofde in de voorzienigheid van God: Hij zendt regen en droogte, ziekte en
gezondheid, voor- en tegenspoed. Wie daaraan twijfelde kreeg al snel het etiket
atheïst opgeplakt. In de inleiding maken Van Strien en Stronks duidelijk dat er
theologisch toch wel het een en ander te beleven was, hoewel de verschillen niet
vaak in gedichten terug te lezen zijn. Sprekend over het doel van de dichters, het
karakter van hun werk en over het (beoogde) gebruik laten de samenstellers zien
dat er aardige vergelijkingen met het door hen verzamelde materiaal mogelijk zijn.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

282
De gedichten zelf worden steeds voorafgegaan door een korte, maar doeltreffende
inleiding. In een prettig leesbare stijl presenteren de auteurs enkele biografische
gegevens aangevuld met een korte samenvatting van een enkel gedicht of lied als
leeswijzer. Informatie over de melodie van de vele opgenomen liederen ontbreekt.
De teksten zijn op wetenschappelijk verantwoorde wijze geredigeerd in originele
spelling en lay-out. De normalisaties zijn verantwoord evenals de gebruikte bronnen.
Bij iedere tekst staat een eerste suggestie voor verdere studie.
Het is zo een waardevolle anthologie geworden. De bundel geeft met onder
anderen Spiegel, Cats, Bredero, Vondel, Huygens en Lodenstein voldoende bekend
materiaal om het beeld van de zeventiende eeuw terug te lezen, maar ze biedt ook
voldoende verrassingen om het werk te waarderen als een zinvolle aanvulling op
verscheidene bloemlezingen van zeventiende-eeuwse religieuze poëzie. In
vergelijking met oudere bloemlezingen nemen de vrouwen een opvallende plaats
in. Naast oude bekenden als Anna Roemersdr. Visscher, Anna Maria van Schurman
en Katharina Lescailje komen we ook Cornelia van der Veer, Anna Morian en
Geertruyd Gordon tegen. De laatste had antinominiaanse sympathieën en schroomde
niet om een theologische discussie in verzen aan te gaan met orthodox
gereformeerden. Gordons verzen zijn niet de enige die aantonen hoe gemakkelijk
dogmatiek en poëzie elkaar nog wisten te vinden in de zeventiende eeuw.
De selectie van gedichten en auteurs vormt bij een bloemlezing gewoonlijk een
stevig discussiepunt en daarmee een dankbaar onderwerp voor de recensent. De
discussie hierover hebben de samenstellers ongetwijfeld met zichzelf en met elkaar
gevoerd. De naam van de mystieke kunstenaar Jan Luiken zal daarbij gevallen zijn
en het verbaast me een beetje dat hij geen plaatsje gekregen heeft in de rij van
veertig auteurs. Dat neemt niet weg dat we hier te maken hebben met een boeiende
bloemlezing die een representatief en actueel beeld geeft van godsdienstige
zeventiende-eeuwse poëzie.
Steef Post

Liefhebbers en gewoontelezers: leescultuur in Den Haag in de achttiende
eeuw / José de Kruif. - Zutphen: Walburg Pers, 1999. - 360 p.: ill.; 25 cm.
- (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel; Nieuwe
Reeks 4)
Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht, 1999
ISBN 90-5730-080-X geb. Prijs: ƒ 79,50
Liefhebbers en gewoontelezers is de handelseditie van een dissertatie op het gebied
van de Nederlandse boekgeschiedenis. Die laatste term moet men hier niet in de
traditionele betekenis opvatten. Het gaat hier niet om antiquarisch-bibliofiel gepeuter,
titellijsten zonder enige reflectie van betekenis, dan wel ‘onbekend gebleven’ details
waarvan men zou wensen dat ze voor eeuwig ‘onbekend’ waren gebleven. Dit
proefschrift is een uiterst boeiende en interessante poging de werelden van het
empirisch-kwantificerend onderzoek en die van de meer inhoudelijke analyse nader
tot elkaar te brengen op het terrein van de boekgeschiedenis.
De inleidende hoofdstukken geven een algemeen overzicht van het
onderzoeksgebied: Darnton, Chartier, Bourdieu, Kloek en Mijnhardt, Brouwer,
Engelsings leesrevolutie, Plumbs commercialiseringsthese, etc. Het overzicht is
helder en informatief. Soms ook vermakelijk door de kordate schrijfstijl van De Kruif,
met tussenknallers als ‘De boekhistorici zijn er duidelijk nog niet uit’ of ‘Bourdieu is
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daarbij niet kinderachtig geweest in zijn definitie van cultuur’. Wel vertoont de auteur
hier en daar de neiging tegen een dood paard te trappen. Bovendien schopt ze er
soms een beetje overheen.
Dit laatste is bijvoorbeeld ook het geval waar ze in hoofdstuk 2 met verve
tekeergaat tegen enkele mentaliteitshistorici en onderzoekers van ego-documenten.
Deze onverlaten trekken soms vergaande conclusies op basis van slechts één enkel
geval, en dit bevalt de auteur maar niets. De Kruif heeft globaal gesproken natuurlijk
gelijk met haar kritiek op een dergelijke werkwijze, waarbij de ‘steekproef’ de
gedaante N=1 aanneemt. En in abstracto klinkt haar warme pleidooi voor de
kwantificerende benadering zonder meer plausibel. Maar het blijft een feit (zoals ze
zelf ook wel degelijk aangeeft) dat de primaire belangstelling van de gewraakte
onder-
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zoekers nu juist vaak uitgaat naar het soort verschijnselen waarover haar
kwantificerende benadering weinig of niets kan zeggen: individueel leesgedrag,
persoonlijke leeservaringen.
Na een analyse van de voors en tegens van verschillende typen bronnen komt
De Kruif in hoofdstuk 2 tot een keuze voor onderzoek naar het boekenbezit in
boedelinventarissen in Den Haag gedurende de achttiende eeuw. (Met enige kwade
wil zou je eraan kunnen herinneren dat ook dit in zekere zin een ‘N=1 studie’ is,
waarbij uit het totale bestand aan steden een steekproef van 1, Den Haag, is
getrokken.) Daarbij isoleert ze uit het zeer omvangrijke bestand aan
achttiende-eeuwse Haagse boedelinventarissen drie perioden voor nader onderzoek:
de jaren 1700-1710, 1750-1760 en 1790-1800. Met grote zorg zet De Kruif de
problemen rond de representativiteit uiteen. Meer in het algemeen kan worden
gezegd dat haar zorgvuldige methodologische beschouwingen van minstens zo
grote waarde zijn als haar eigenlijke conclusies. Natuurlijk bevatten ze voor de
resultaatgerichte lezer veel zero-information: ideeën die ze heeft verworpen,
hypothesen die niet toetsbaar bleken, etc. Maar juist daarom kan haar studie ook
voor later boekhistorisch onderzoek van grote waarde zijn, omdat ze alle theorieën
en hypothesen, mogelijkheden en onmogelijkheden, valkuilen en beslissingen, zo
openhartig en lucide bespreekt.
In de hoofdstukken 3 t/m 5 gaat De Kruif haar materiaal met tal van statistische
bewerkingen te lijf. Ze opereert daarbij als een stierenvechter: nu eens een
voorzichtig plaagstootje met de ene statistische toets, dan weer een flinke voltreffer
met de andere, totdat de gegevens volledig uitgeput zijn. De conclusies blijken op
hoofdpunten allerlei eerder onderzoek, van o.a. Kloek, Mijnhardt en Brouwer, te
bevestigen. Er is weinig of niets van een werkelijke ‘leesrevolutie’ te bespeuren,
godsdienstige lectuur en Cats zijn als vanouds favoriet, enzovoort. Maar de winst
van dit onderzoek is, dat er op tal van punten nu zeer genuanceerde gegevens ter
beschikking komen. Zo weet De Kruif de boekbezitters op diverse wijzen in clusters
in te delen en kan ze voor verschillende perioden een Haagse ‘top tien’ van favoriete
boeken aangeven. Ook zet ze nieuwe vraagtekens bij de gedachte dat de term
‘broodschrijver’ in de achttiende eeuw al duidde op een markt voor professionele
auteurs. Verder bevestigt ze, aan de hand van het aantal buitenlandse titels in de
bestanden, dat het met de ‘verfransing’ wel meeviel - een conclusie die vooral
interessant is omdat je juist in de diplomatenstad Den Haag de meeste verfransing
zou verwachten. (Overigens is het jammer dat hier alleen gespeurd is naar titels in
buitenlandse talen; het zou interessant zijn om ook de brontaal van vertaalde werken
in de analyse te betrekken.)
Zelf keek ik om persoonlijke redenen met extra belangstelling naar dit boek. In
enkele recente studies die ik voor het NWO-programma ‘Nederlandse cultuur in
Europese context’ schreef, verdedigde ik onder meer de stelling (die al besloten lag
in onderzoek van auteurs als de zojuist genoemde), dat er in de achttiende-eeuwse
boekenwereld in Nederland eerder sprake was van evolutie, dan van (lees)revolutie.
Naar mijn idee was er al rond 1700 ‘een zeker plafond’ bereikt, waarna - vooral
sinds het wegvallen van veel mogelijkheden tot productie voor het buitenland
(Frankrijk) - nog slechts geringe expansiemogelijkheden overbleven. Pas de bredere
alfabetisering en de technologische vernieuwingen zouden in de loop van de
negentiende eeuw nieuwe mogelijkheden tot expansie bieden. Op grond van heel
andere gegevens komt De Kruif nu tot globaal dezelfde conclusie dat er ‘een zeker
plafond was bereikt’. Het aardige is echter, dat de auteur de verschijnselen in kwestie
nader tracht te beschrijven met behulp van een economisch-historisch
begrippenapparaat. De gesignaleerde problemen zouden te herleiden zijn tot
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stagnatiefenomenen die inherent waren aan de ‘levenscyclus’ van het boek als
product. Zo valt beter te begrijpen hoe de paradoxale situatie kon ontstaan dat een
proliferatie en diversificatie van titels samenging met stagnatieverschijnselen. De
toename van het aantal titels en de grotere variëteit moeten eerder worden opgevat
als pogingen van boekhandelaren om de verzadiging van de markt en de stagnatie
te overwinnen, dan als reactie op een werkelijk opvallend grotere, reële vraag. Pas
door toegenomen alfabetisering en technologische vernieuwingen kon in de
negentiende eeuw een nieuwe ‘levenscyclus’ van het boekproduct beginnen.
Alvorens het boek af te sluiten met conclusies, literatuuropgaven en zeer
uitgebreide bijlagen met tabellen en verantwoordingen, besteedt de auteur nog een
gedeelte van hoofdstuk 5 aan de heikele vraag in hoeverre het lectuurbezit een
ontwikkeling in de richting van ‘verlich-
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te’ denkbeelden vertoont. Daartoe gaat ze onder meer na of Voltaire, Rousseau,
Montesquieu en de Encyclopédie in de boedels voorkomen, en of er veel ‘verdachte’
literatuur van politieke of pornografische aard terug te vinden was. De conclusie
luidt wederom in grote lijnen negatief. Naar mijn idee nadert De Kruif echter in dit
soort beschouwingen de grenzen van haar materiaal wel zeer dicht. Soms
overschrijdt ze die zelfs ruimschoots. Zo wijst ze ergens op de curieuze voorkeur
van een oude barones, die een grote verzameling burleske werken naliet. Maar zo'n
uitspraak over een ‘voorkeur’ kan eigenlijk helemaal niet worden gedaan, zolang
we niet weten of de barones die verzameling misschien een week voor haar dood
nog geërfd had van een jolige broer of neef. Waar het gaat om de aanwezigheid
van ‘verlichte’ werken geldt bovendien, dat De Kruif hier wat weinig rekening houdt
met het door haarzelf al gesignaleerde ‘vertragingseffect’. Veel boedelinventarissen
worden opgemaakt naar aanleiding van een sterfgeval, en ze zeggen vooral iets
over de lectuurkeuze die iemand in de bloei van zijn leven, zo'n twintig, dertig jaar
eerder, maakte. De Kruif weet dit en merkt dit zelf ook herhaaldelijk op. Maar ze
kan het af en toe toch niet laten om te spreken over ‘het’ boekenbezit in de ‘hele’
achttiende eeuw. Dit geldt ook waar zij slechts in enkele boedels een exemplaar
van Goethe's Werther vindt. Zij concludeert daaruit dat dit boek een minder grote
klapper was dan men vaak denkt. Maar het lijkt mij volstrekt onredelijk om Werther
al vóór 1800 op enige schaal in boedelbeschrijvingen van overledenen te verwachten
- tenzij men werkelijk geloof hecht aan de legende dat de kopers van dit boek
massaal en onverwijld zelfmoord pleegden. Hier doet zich het grappige verschijnsel
voor dat enkele van de spannendste passages in Liefhebbers en gewoontelezers
die zijn, waarin de auteur haar eigen zorgvuldige voorbehouden een moment uit
het oog verliest.
Zoals gezegd: dit is in zekere zin een bijzonder boek. Ongetwijfeld bestaan er
auteurs die meeslepender schrijven of een bredere cultuurhistorische kennis hebben
dan De Kruif. Maar die mensen zijn vaak al blij als ze hun computer kunnen aanzetten
zonder daarbij de harde schijf te wissen. Omgekeerd bestaan er veel
methodologische whiz-kids die nauwelijks lijken te beseffen wat ze nu eigenlijk aan
het onderzoeken zijn. De grote meerwaarde van deze dissertatie ligt naar mijn idee
in de redelijk harmonische vereniging van ‘alfa-’, ‘bèta-’ en ‘gamma’-benaderingen.
Daarom verbaast het mij wel wat, dat de promotiecommissie hier geen cum laude
heeft toegekend. Kennelijk heeft men geheel andere normen in het hoofd, wanneer
het gaat om de vraag wat iemand - binnen de gebruikelijke termijn van vier à vijf
jaar - op boekhistorisch gebied zoal tot stand kan brengen. Ik begin dan ook steeds
nieuwsgieriger te worden naar de onderzoeker die aan deze normen kan voldoen.
Om John Keats te parafraseren: ‘Where's that scholar? Show him! Show him, /
Muses nine, that I may know him!’
Gert-Jan Johannes

Pro patria: werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923 / L.H.
Maas. - Hilversum: Verloren, 1998. - 317 p.: ill.; 24 cm. - (Publicaties van
de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus
Universiteit Rotterdam, ISSN 0929-9823; 28. Maatschappijgeschiedenis)
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- Ook verschenen als proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 1998.
ISBN 90-6550-430-3 Prijs: ƒ 59,50
Wie in de jaren zeventig Nederlandse letterkunde ging studeren, hoefde niet bang
te zijn lastig gevallen te worden met verhalen over de grootse voorgeschiedenis
van het vak. De veelbandige geschriften van de negentiende-eeuwse grondlegger
van de neerlandistiek namen in de vakgroepsbibliotheken weliswaar veel plankruimte
in beslag, maar werden het inkijken nauwelijks meer waard gevonden. De meest
jonge docenten hielden de blik enthousiast vooruit gericht: nieuwe theoretische
inzichten (close-reading, structuuranalyse, narratologie, poëticaonderzoek,
receptietheorie) wachtten op toepassing in de onderzoekspraktijk. Niemand vroeg
zich af hoe het negentiende-eeuwse voorgeslacht het vak had beoefend en waaraan
het zoveel gelukkiger nageslacht zijn wetenschappelijk instrumentarium had te
danken.
Hoezeer is die situatie sindsdien veranderd. Het wetenschappelijke zelfvertrouwen
heeft een behoorlijke deuk opgelopen. Het postmoderne kennis- en
waarderelativisme eiste zijn tol,
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zozeer dat zelfs de waarde van de letterenstudie in het geding is gekomen. In het
buitenland heeft deze ‘legitimatiecrisis’ aanleiding gegeven tot een kritische bezinning
op de ontstaansgeschiedenis van de eigen letterenstudie. Ook bij ons is de
belangstelling voor de founding fathers van de neerlandistiek de laatste jaren
onmiskenbaar gegroeid. Niet dat allerlei oude studies nu worden herdrukt. Maar
wel is er sprake van een sterk gegroeide aandacht voor de cultuurhistorische
omstandigheden waarin de neerlandistiek is ontstaan en welke opvattingen over
de vakbeoefening er in de loop van de tijd hebben gecirculeerd. Publicaties als Een
bedenkelijke nieuwigheid, Twee eeuwen neerlandistiek onder redactie van Jan W.
de Vries (Hilversum: Verloren, 1997) en het themanummer ‘Van vorming tot vak’
van Nederlandse letterkunde (3 (1998), nummer 3) getuigen van deze toegenomen
belangstelling. Inmiddels zijn er ook omvangrijker studies verschenen. In 1997
promoveerde Nico Laan op Het belang van de smaak, een wetenschapskritisch en (daardoor?) nogal a-historisch - overzicht van tweehonderd jaar academische
literatuurgeschiedschrijving. En in 1998 promoveerde L.H. Maas op een studie over
het leven en werk van de literatuurhistoricus Gerrit Kalff.
Anders dan Laan stelt Maas zich niet in de eerste plaats wetenschapskritisch op.
Hij kiest nadrukkelijk voor een historiserende invalshoek. Kalff is voor hem een
historische actor ‘in de zin zoals ook huisvrouwen, lantarenopstekers en pastoors
dat zijn’. Maas' betoog is samengesteld uit een mengeling van historische en
biografische gegevens. Gelukkig wordt daarbij de wetenschappelijke context waarin
Kalff opereerde, niet vergeten. Want die is de moeite waard: binnen het bestek van
een halve eeuw kwamen maar liefst vier volledige literatuurgeschiedenissen tot
stand: die van Jonckbloet, Te Winkel, Ten Brink en van Kalff zelf. Maas vergelijkt
Kalffs werkwijze met die van deze collega's, en ook met die van historici als Fruin
en Blok.
Biografische gegevens vermeldt Maas uitsluitend in zoverre ze licht werpen op
de wetenschapper Kalff. Want: ‘Tot een meer expliciet biografische benadering
geven het geraadpleegde materiaal, noch, naar het mij voorkomt, het leven en de
persoonlijkheid van Kalff aanleiding. Dat hij een zijde had die de mogelijkheid biedt
een enigszins meeslepende, of was het maar een niet al te eentonige biografie te
schrijven, mag formeel niet worden uitgesloten. Uit de hier geraadpleegde bronnen
blijkt die kant echter niet.’ Klinkt hier iets van teleurstelling door van een in zijn
ambities gefnuikte biograaf? Vast staat wel dat de biografische gedeelten, bij
voorbeeld over het ‘gedoemde’ gezin Kalff, zijn geschreven met grote zwier en vaart
(en ook aanstekelijke ironie).
Een probleem waar de biograaf Maas mee te kampen had was dat de eerste
dertig jaar van Kalffs leven (tot hij op eenendertigjarige leeftijd in het huwelijk treedt)
zich beter leenden voor een biografische behandeling dan de periode daarna, omdat
de jonge Kalff zich in zijn brieven nog veelvuldig uitliet over zijn gevoelsleven. Later
wordt hij daarin veel terughoudender. Omdat Maas de chronologie van de levensloop
van Kalff als leidraad voor zijn betoog neemt, leidt dat tot enige onevenwichtigheid.
Zo horen we uitgebreid over Kalffs geworstel met zijn proefschrift - hij had, bekend
euvel, een veel te omvangrijk onderwerp gekozen - maar tasten we vervolgens in
het duister over hoe Kalff zijn zevendelige Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde tot stand heeft gebracht. Dat moet toch een enorm karwei zijn geweest
dat vandaag de dag zelfs een neerlandicus met een levenslang sabbatical nog niet
tot een goed einde zou weten te brengen.
Deze monumentale geschiedenis, naar ik aanneem in laatste instantie toch de
rechtvaardiging om een uitgebreide monografie over Gerrit Kalff te schrijven, komt
er nogal bekaaid af. Alsof we plotseling in het oog van de orkaan zijn
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terechtgekomen, valt er ineens een grote stilte zodra Maas met zijn relaas bij de
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde is aanbeland. Uiterst laconiek voegt
hij de lezer toe: ‘Het werk wordt hier niet op zijn literatuurwetenschappelijke merites
gewogen. De inhoud ervan wordt zelfs niet in grote lijn weergegeven. Het is teveel.
Wie zijn op details gespitste kennishonger niet kan bedwingen, raadplege - het kan
niet genoeg aanbevolen worden - Kalff.’ Een aardige aanbeveling. Maar tegen de
achtergrond van de in de inleiding uitdrukkelijk gememoreerde bedoeling om de
lezer inzicht te geven in de betekenis van Kalff als literatuurhistoricus, is het
merkwaardig dat Maas voor de behandeling van vakmatige aspecten van Kalffs
werk naar ‘in deze kwestie bevoegde onderzoekers’ doorverwijst. Hier stelt de
historicus Maas zich te bescheiden op.
Nu wil ik de auteur niet gaan kapittelen over wat hij níet heeft behandeld, want
Pro Patria.
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Werken, leven en streven van de literatuurhistoricus Gerrit Kalff biedt zoals het is
meer dan voldoende. Maas is er op bewonderenswaardige wijze in geslaagd zich
te engageren met zijn onderwerp en toch het evenwicht te bewaren tussen invoeling
en kritische afstand. Aan het slot van het relaas had ik zoveel meedogen met de
held opgebouwd dat het me bijna pijn deed te lezen dat Annie Verschoor en Jan
Romein als jonge studenten de oude Kalff maar een ‘onbenullige man’ vonden en
tijdens zijn colleges in de collegebanken zaten te klieren.
Bijna aandoenlijk ook zijn de eindeloze maar vergeefse inspanningen van Kalff
om de Volksweerbaarheid-beweging een sprankje leven in te blazen. De
Volksweerbaarheid wilde opwekken tot onafhankelijkheidszin, nationaal
zelfbewustzijn, vaderlandsliefde, en militaire en maatschappelijke weerbaarheid.
Kalff, met zijn hooggestemde nationale idealen, was jaren lang de begeesterde
voorzitter van deze vereniging. Het weinige volk dat uiteindelijk schoorvoetend lid
werd, beschouwde de vereniging voornamelijk als een goedkope gelegenheid om
te kunnen schieten en sporten. Toen in 1914 met de dreiging van de Wereldoorlog
net over de grens, geronseld werd voor de landstorm, meldde zich tot groot verdriet
van Kalff nauwelijks een vrijwilliger.
Maas spaart Kalff niet (zo hekelt hij de onjuiste voorstelling van zaken die Kalff
later in zijn leven over zijn diensttijd heeft geven). Tegen onterechte kritiek neemt
hij Kalff echter in bescherming. Zo weet hij aannemelijk te maken dat het
merkwaardige, ontluisterende levensbericht, geschreven door Kalffs bloedeigen
zoon na het overlijden van zijn vader, veel kwaadsprekerij bevat. Hier, en ook op
andere plaatsen, legt Maas dan weer zoveel hartstocht aan de dag in zijn verdediging
dat het de indruk wekt dat hij erop uit is oud onrecht Kalff ooit aangedaan alsnog
recht te zetten.
Bijzonder veel moeite getroost Maas zich om aan te tonen dat Kalff geen notoire
conservatief was. Diens nationalisme en leidende rol in de Volksweerbaarheid staan
vanuit hedendaags perspectief al snel onder een dergelijke verdenking. Kalff was
volgens Maas echter een moderne, vooruitstrevende liberaal die een grote
belangstelling en betrokkenheid had bij de ontwikkelingen van zijn tijd. Nationalisme
was in de negentiende eeuw bij de liberale elite, zeker waar het de meer idealistisch
bevlogenen onder hen betrof, allerminst taboe. Aan dit soort nationalisme hebben
we, zoals Maas tevens laat zien, het vak Nederlandse taal- en letterkunde te danken.
Ondanks zijn in het oog springende nationalisme was Kalff politiek en
wetenschappelijk allerminst een radicaal, maar steeds een man van het midden:
conciliant op politiek, eclectisch op wetenschappelijk gebied. Hij stond ook op relatief
goede voet met de Tachtigers, en had regelmatig contact met Van der Goes en
Verwey, en kon de nodige waardering voor hun werk opbrengen. Of dat betekent
dat de culturele aspiraties van Kalff en de Tachtigers inderdaad verwant waren,
hetgeen Maas ons graag wil doen geloven, betwijfel ik een beetje. Het volkse
engagement van Kalff, dat het Leitmotiv in Maas' studie vormt, lijkt mij op gespannen
voet te staan met het agressief beleden heroïsche individualisme dat de Tachtigers,
zeker in hun beginperiode, kenmerkte.
Maas is het echter hartgrondig oneens met het vigerende beeld dat er destijds
een onoverbrugbare kloof heeft bestaan tussen de Tachtigers en het culturele
establishment. Zeer misleidend is in zijn ogen Ton Anbeek in zijn Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur tussen 1885-1985. Deze krijgt pittige kritiek te incasseren:
‘De polarisatie-historicus [zoals hij Anbeek noemt] overdrijft de contrasten,
constateert, desnoods tegen de klippen op, breukvlak na breukvlak. Het bijbehorende
idioom is soldatesk: strijd, afrekenen, tegenstanders, overwinnen, moed, enz. Dat
was de terminologie van Tachtig en het is de terminologie van Anbeek. Onder de
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voornaamste slachtoffers moeten gerekend worden: begrip voor continuïteit en een
juiste waardering van wiens zijde men kiest’. Naar mijn mening is deze kritiek van
Maas niet geheel terecht: Anbeek kiest er in zijn boek expliciet voor de continuïteit
van de literatuurgeschiedenis buiten zijn verhaal te laten. Hij schrijft daarmee niet
zozeer een partijdige als wel een perspectivische literatuurgeschiedenis. Nog
afgezien daarvan zou je van de historicus Maas hebben mogen verwachten dat hij
de kans zou hebben aangegrepen Anbeeks literatuurgeschiedenis historisch te
benaderen, zoals hij dat ook met het oeuvre van Kalff doet. Om hier dan zelf maar
even als zo'n historicus op te treden: volgens mij demonstreert Maas' kritiek hoezeer
de koersnotering van de notie ‘continuïteit’ binnen de geschiedwetenschap de laatste
jaren is gestegen, en die van ‘breuk’ is gedaald.
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Maas' neiging om waar maar enigszins mogelijk in debat te gaan, houdt zijn betoog
overigens wel bijzonder levendig. Met Pro Patria heeft Maas een zeer degelijke,
rijke en stilistisch uitstekende studie geschreven, die duidelijk demonstreert hoe
interessant het kan zijn zich in de geschiedenis van de neerlandistiek te verdiepen.
Dat er maar meer van dergelijke uitstekende monografieën mogen volgen.
Frans Ruiter

Van Mafeking tot Robbeneiland: Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur
1896-1996 / Wilfred Jonckheere. - Nijmegen: Vantilt, cop. 1999. - 224 p.,
[16] p. pl.: ill.; 25 cm
ISBN 90-75697-21-X Prijs: ƒ 39,90
De schrijver bespreekt ‘bellettrie en persoonlijke teksten’ (p. 9) over Zuid-Afrika; hij
presenteert in een doorlopend verhaal een lange reeks van werken en werkjes uit
de aangegeven eeuw. Het gaat Jonckheere hierbij niet om ‘de beste literatuur’, maar
om het beeld van Zuid-Afrika in Nederland en Vlaanderen, voorzover via literatuur
gevormd. Tegelijk wijst hij erop hoe de heersende kijk op een ander land verbonden
is met het heersende zelfbeeld. In wat de Nederlanders en Vlamingen in Zuid-Afrika
bespeuren en erover te berde brengen, portretteren zij dus zichzelf.
Jonckheere schrijft over boeken van uiteenlopende slag, schrikt niet terug voor
straatliederen en al evenmin voor samenspraken van de Christelijke
Jongelingsvereniging. Hij bepleit het cultuur-historisch belang van werk dat buiten
de echte literatuur valt, maar niettemin (of zelfs: juist) meebepaalt hoe men tegen
Zuid-Afrika aankijkt. Het grote voorbeeld: de geliefde veelschrijver Penning, voor
een paar generaties dé representatie van Zuid-Afrika, maar, zo zegt Jonckheere,
nog nooit serieus bestudeerd (p. 15).
Dit boek is een wetenschappelijk werkstuk, dat de auteur zelf in het kader van de
‘imagologie’ plaatst, een aanvankelijk Frans-Duitse tak van de vergelijkende
literatuurstudie, uitgelopen in Saids oriëntalisme. Wie het zo opvat, moet twee
kwesties uit elkaar houden: aan de ene kant het bevooroordeelde beeld dat men
‘van een bepaalde literatuur en cultuur’ (p. 11) heeft, en dat gecorrigeerd wordt als
men zich er zelf in verdiept (Ter Braak beschrijft in 1939 zijn eigen vooroordelen
over Afrikaanse literatuur, die aangetast worden als hij Van Wyk Louw leest), aan
de andere kant de even bevooroordeelde visie op een ander land, die men bespeurt
door de eigen literatuur over dat land tegen het licht te houden. Jonckheere gaat
het om dit laatste.
Deze studie sluit behalve bij de oudere imagologie trouwens ook aan bij gedachten
over het belang van populaire literatuur die sinds de jaren zeventig door
literatuurhistorici en andere geleerden naar voren zijn gebracht. Bij een onderwerp
als dat van Jonckheere kun je de ‘good bad books’ dan ook op ongedwongen manier
ten tonele voeren.
De compositie was niet eenvoudig. Twee onderwerpen overheersen: de
Boerenoorlog en de apartheid. De Boerenoorlog paste zowel in Nederland als
Vlaanderen bij de heersende ideologie: de Vlamingen zagen in de Boerenstrijd
tegen de Engelsen een pendant van hun eigen gevecht tegen het Frans; de
Nederlanders - met zichzelf minder tevreden dan vandaag de dag - bespeurden bij
de Boeren een terugkeer van Nederlands elan uit de zeventiende eeuw, dat in het
decadente moederland gemist werd. Ook de apartheid raakte Nederlandse snaren.
Na de moord op de Nederlandse joden was men terecht gevoelig voor
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rassendiscriminatie. De mooie reputatie van de Afrikaner uit de Boerenoorlog was
vergeten: hij droeg trekken van de fascist uit '40-'45.
Het valt te begrijpen dat Jonckheere de literatuur over deze twee
hoofdonderwerpen bespreekt in afzonderlijke hoofdstukken. Toejuiching tegenover
veroordeling, door allebei schemert het zelfportret. Maar op die manier laat hij de
voor de hand liggende chronologische volgorde los. En de moeilijkheid is vervolgens:
wat te doen met de rest, met alles wat wel over Zuid-Afrika gaat, maar niet over
Boerenoorlog of apartheid? Jonckheere kiest voor een hoofdstuk tussen de twee
grote onderwerpen in, over gemengd werk van Penning tot en met Henk van
Woerden. Een van de nadelen: de beschouwing over de arme, verwaarloosde
Penning wordt in tweeën geknipt.
Jonckheere is goed op de hoogte van Nederlandse toestanden, maar laat Willem
Barentsz en Jan Pietersz Coen verdwalen tussen de ‘helden die admiraals waren
en talloze zeeslagen vochten en wonnen’ (p. 112). Vergelijkbare eigenaardigheden:
hij kan in een gedicht van Ten Berge de vogelaar ‘Nico T.’ niet thuisbrengen
(Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen?) en
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schrijft aarzelend over ‘ene dr. J. Groneman die in Jogjakarta woonde’ (p. 37, de
productieve Indische schrijver Isaäc Groneman, zie de Oost-Indische spiegel van
Nieuwenhuys).
Dit zijn details. Maar als hij zegt dat ‘de Nederlandse media’ Willem Frederik
Hermans ‘een racist noemden’ (p. 140) wordt Jonckheere dupe van het zelfportret
van Hermans. Ook inzake Reve slaat hij de plank net mis: hij verbaast zich over
diens kritiekloze praatjes over de apartheid, en toont daarmee te weinig oog voor
Reves permanente provocatie (p. 141).
Jonckheere schrijft over: ‘het literaire circuit in Nederland en Vlaanderen’ (p. 9),
terwijl hij tegelijk wijst op ‘het christelijk-nationaal perspectief’ (p. 118) vanwaaruit
vooral het Nederlands historisch proza geschreven blijkt. Hier tekent zich binnen
Nederland een duidelijk ‘sub-circuit’ af, met eigen uitgeverijen in het Oosten des
lands en een eigen Zuid-Afrikabeeld. Het is bijvoorbeeld alleen hier (en niet in ‘het’
literaire circuit) dat Pennings boerenprijszang nog lang lezers vond. Wanneer vond
de omslag precies plaats? Wanneer veranderde Zuid-Afrika van paradijs in hel?
Jonckheere is onzeker: hij heeft het soms over boerenhulde ‘tot de jaren zestig’ (p.
119), dan weer over ‘tot en met’ (p. 133). Ook hier liggen regionale en sociale
verschillen voor de hand. Bij wijze van vervolg - waartoe dit boek zeker inspireert zou receptie-onderzoek welkom zijn. Jonckheere kan er nu alleen incidenteel
aandacht aan geven, maar in het kader van ‘zijn’ beeldvorming kan men er niet
buiten.
Maar Jonckheeres boek is niet alleen een bijdrage aan de literatuurwetenschap.
Hoewel studies zonder woorden als ‘thematiseren’ en ‘discours’ niet meer voor geld
te koop zijn, schrijft Jonckheere ontspannen en zakelijk. Zijn commentaar is
deskundig en verhelderend. Dat geeft zijn boek ook waarde als plezierige introductie
tot deze merkwaardige doorsnede uit onze literatuur.
Ieder weet van emoties rond de Boerenoorlog en kent de naam Penning, maar
wie weet bijvoorbeeld hoe de beroemde schrijver stond tegenover zwart Zuid-Afrika?
Jonckheere besteedt er een essayistische uitweiding aan. Behalve de Tachtiger
Verwey die, vanuit zijn eigen strijd tegen het decadentisme, in de Boeren ‘een ander
en beter mensensoort’ ontwaarde (Van Halsema), kiezen ook Van Eeden en zelfs
Kloos partij voor de Boeren. Van Eeden schreef een sonnet en droomde dat hij in
Zuid-Afrika was (‘ik had het geweer van een gedoode boer en ik oefende me steeds
in 't mikken’, p. 27); Kloos kritiseerde, ook al in sonnetvorm, de Hollandse slapheid:
Ja, wij, de zonen van ons zwaar, oud Holland,
Wij, die hier zitten in ons kalm-log Rijkje,
Zien 't aan, en zeggen: ‘'t Spijt ons wáárlijk zeer’!

Wie kent de jeugdromans van Nienke van Hichtum over de zoeloejongen Oehoehoe
uit de jaren 1899-1901? Jonckheere vestigt er de aandacht op, omdat Van Hichtum
haar held niet alleen sympathiek voorstelt, maar ook zonder de gewone
neerbuigendheid; navolger in dit opzicht is D.A. Cramer-Schaap, Op drift geraakt
in Zuid-Afrika (1953), met een grote rol voor Bosjesmannen. Aster Berkhofs Mama
Pondo (1971) is welbekend, maar Jonckheere wijst ons op een eerder
anti-apartheidsboek uit Vlaanderen: De neger op de sofa van Tone Brulin (1964).
Over de anti-apartheidsliteratuur is Jonckheere overigens ronduit streng (‘Het kan
niet anders dan een schrijnende tekortkoming genoemd worden dat de volgende
dertien cruciale jaren geen Nederlandse literaire anti-apartheidsteksten in prozavorm
opleverden’, p. 182) maar over de dichters kan hij niet mopperen. Ze hebben massaal
van zich laten horen, al was dat dan vooral onder de indruk van het lot van hun
collega Breytenbach:
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Dit gedicht schaamt zich gedicht te zijn
woede wil andere wapens dan woorden
ja het schaamt zich gedicht te zijn en geen schot
waarmee het - dichter - jouw beul kan vermoorden (Lucebert)

Jonckheeres boek is behalve een verdienstelijke imagologische studie: een
goudmijntje voor wie op zoek zijn naar romans, verhalen, egodocumenten of
gedichten over Zuid-Afrika, voor Nederlandstalige lijders aan Zuid-Afrikaanse
leeshonger.
Eep Francken
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Signalementen
Sedigh leven, daghelycks broodt (1639) / Erycius Puteanus; ingel.,
uitgeg. en toegel. door Hugo Dehennin. - Gent: Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 1999. - 278 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 90-72474-25-2 Prijs: BEF 650
‘En nu verras jij ons met een werkje in het Nederlands geschreven, jij, de meeste
Latijnse der Romeinen!’ Aldus Constantijn Huygens in een brief van juni 1638 aan
de Leuvense hoogleraar Erycius Puteanus, van wie hij zojuist de epigrammenbundel
Sedigh Leven had ontvangen. Het jaar daarop zag een uitgebreide druk het licht
Sedigh Leven, Daghelycks Broodt, waarin het aantal epigrammen van 255 naar
366 was gebracht - voor elke dag van het jaar een. Deze ‘Nieuw-Iaer-Ghift’
publiceerde Puteanus (Eerrijk de Put) evenals de eerdere verzameling onder zijn
pseudoniem Honorius van den Born. De bundel van 1639 is nu, voorzien van een
informatieve inleiding en nauwkeurige toelichtingen, heruitgegeven als eerste deel
in de reeks Literaire tekstedities en bibliografieën van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.
Huygens' verbazing is begrijpelijk. Puteanus bezette in Leuven van 1606 tot 1646
de leerstoel Latijn en welsprekendheid, als opvolger van zijn leermeester Justus
Lipsius. Het overgrote deel van zijn meer dan 100 titels tellende publicatielijst is in
het Latijn gesteld, er zijn slechts enkele Nederlandse geschriften op te vinden.
Editeur Dehennin wijst erop dat het Latijn weliswaar in de academische wereld lang
de voertaal bleef, maar dat daarbuiten de volkstalen snel veld wonnen. Puteanus'
keuze voor het Nederlands hangt dan ook samen met doel en publiek van Sedigh
Leven, Dagelycks Broodt. Hij wilde ‘Nederlantsche Borgherlijcke herten met een
vol-staende ende ghelucksaelighe sebaerheyt [moreel besef] verstercken’ (p. 13).
Al bij zijn aantreden in Leuven had hij een krachtig pleidooi voor de Nederlandse
taal gehouden, met de uit dit humanistische genre bekende argumenten als
intrinsieke schoonheid en rijke woordenschat, maar ook met de aanbeveling dat
men zijn vaderland in de geest én in het levende woord moet eren. Deze bundel
moet daaraan bijdragen.
De ‘Borgherlicke herten’ kregen hun ammunitie echter niet cadeau: Puteanus
brengt met verve een aantal conventies rondom het epigram in praktijk. Dehennin
karakteriseert de verzameling als een moedertaalexperiment en verduidelijkt hoe
de auteur zocht naar een verbinding van sententieuze beknoptheid en stilistische
opsiering. Die laatste mocht alleen in dienst van de krachtige gedachteninhoud en
de structuur gebruikt worden, maar niet op zichzelf. Puteanus probeerde veel met
weinig woorden te zeggen, tegelijkertijd pittig en elegant te zijn.
Zoals vaak in dit soort bundels is er geen strak overkoepelend
structureringsprincipe; de auteurs van epigrammen wisselen graag snel van
onderwerp. Zo kunnen vele facetten uit dagelijks leven aan bod komen. Bij Puteanus
voeren ze alle naar het hoofddoel: moraliseren. Associaties die door bepaalde
onderwerpen worden opgeroepen zorgen echter wel voor een zekere groepering,
in dit geval clusters van concrete, praktische thematiek en abstracte, bespiegelende
thematiek. In Sedigh Leven, Dagelycks Broodt vindt men bijvoorbeeld een serie
over beroepen en ambachten, gevolgd door één over algemene levensfilosofie en
één met praktische adviezen over de opvoeding van kinderen. Vaak zijn de clusters
echter niet groter dan enkele nummers. Het was de auteur inderdaad om de - veelal
stoïcijns gekleurde - lering te doen. Behalve bij stoïcijnse geschriften vond hij ook
inspiratie bij klassieke en contemporaine auteurs als de Disticha Catonis en de zeer
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gewaardeerde Constantijn Huygens. Die appreciatie was wederzijds: ook Huygens'
werk vertoont parallellen met Puteanus, bijvoorbeeld in Kostelick Mal en een aantal
Sneldichten.
Lia van Gemert
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Livinus Verkruyssen en zijn toneeldichters: speurtocht in het domein
van het 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse theater / Kaare
Langvik-Johannessen. - Brussel: Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde, Facultes universitaires Saint-Louis,
1999. - 60 p.; 25 cm. - (Cahier / Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde, Facultes universitaires Saint-Louis; no.
18)
Prijs niet opgegeven.
Mede dankzij de inspanningen van K. Langvik-Johannessen is de afgelopen jaren
een aantal facetten van het Zuid-Nederlandse toneelleven in de achttiende eeuw
onder de aandacht gebracht. Telt de reeks van het Studiecentrum van de Facultés
universitaires Saint-Louis bijvoorbeeld al een uitgave van J.F. Cammaerts Straf
ende dood van Balthassar (nr. 6A, 1991) en een deel over de Brusselse hoofdtonelen
(nr. 10, 1993), in het nu verschenen Livinus Verkruyssen en zijn toneeldichters (nr.
18, 1999) wordt een hardnekkige literaire mythe ontzenuwd. Langvik-Johannessen
doet hier verslag van zijn speurtocht naar de achttiende-eeuwer Verkruyssen,
vermeend Brussels auteur van twee, drie of vier drama's.
Met de betrokken drama's in de hand - De Doodt van Boëtius [...]; De Heilige
Adrianus; De onverwinnelyke standvastigheyd [...] van den H. Martelaer Laurentius
[...] en Christelycken strydt van den heyligen en glorieusen martelaer Sebastiaen
[...] - toont Langvik-Johannessen aan dat geen van de vier stukken door Verkruyssen
geschreven is, maar dat ze door deze Brugse - en dus niet Brusselse - welgestelde
burger in 1743 ‘in druk gegeven’ oftewel uitgegeven zijn, dat wil zeggen dat hij
hoogstwaarschijnlijk de drukkosten voor zijn rekening heeft genomen. Een combinatie
van de overige, schaarse, feiten rondom deze teksten en een nauwkeurige lezing
van de beschikbare drukken, leidt vervolgens tot de hypothese dat Verkruyssen van
tijd tot tijd als regisseur optrad en de drama's voor concrete voorstellingen bewerkt
heeft. Mogelijk koos hij ze om hun kwaliteiten: de vier genoemde martelaarsspelen
zijn naar het oordeel van Langvik-Johannessen voor de Zuid-Nederlandse achttiende
eeuw van bovengemiddeld gehalte.
Behalve een reconstructie van de carrière van Livinus Verkruyssen biedt
Langvik-Johannessen ook een aantal gegronde veronderstellingen over de identiteit
van de werkelijke auteurs en de datering van de vier drama's, vergezeld van een
kernachtige analyse. Hoewel daarbij nu en dan uit het materiaal geciteerd wordt,
blijft het beeld toch noodgewongen wat fragmentarisch. Wie meer wil weten, kan
terecht in de universiteitsbibliotheken van Gent en Leiden (en moet hopen dat de
catalogus toereikend is want signaturen van het zo moeizaam vergaarde materiaal
worden niet opgegeven) of wachte op de volgende cahiers in de reeks van het
Studiecentrum, waarin in elk geval het Boëtius-drama heruitgegeven zal worden.
De reeks is te bestellen bij het genoemde centrum, Kruidtuinlaan 43, B-1000 Brussel.
Lia van Gemert
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Ontvangen boeken
Woordenboek van de Brabantse dialecten. - Assen: Van Gorcum, 1967-....-....dl.;
24 cm Opgezet door A. Weijnen, vanaf 1986 voortgezet door A. Hagen. Dl. III:
Inleiding; Klankgeografie van de Brabantse dialecten / door R. Belemans en
J. Goossens. - 2000. - 232 p.: krt + 1 transparant
ISBN 90-232-3514-2 Prijs: ƒ 75, Mijne waarde vrindin: een Gents journaal (1790-1791) / door Clara Cornelia
van Eijck; (ingel. en van commentaar voorz. door Joost Rosendaal). - Hilversum:
Verloren, 2000. - 234 p.: ill.; 22 cm. - (Egodocumenten, ISSN 0929-9807; dl.
22) ISBN 90-6550-175-4 Prijs: ƒ 41,87
Kunst & letterkunst: opstellen voor George Vis / onder red. van G.J. van Bork
en N. Laan. - Amsterdam: Aarts, 2000. - 160 p.: ill., krt.; 25 cm
ISBN 90-6187-655-9 Prijs: niet opgegeven.
Structuur en textuur: thema en cohesie in Nederlandse expositorische teksten
/ door Geert Craps. - Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1999. - XXII, 861 p.: diagr., graf., tab.; 24 cm. - (Bouwstenen op
het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie, ISSN
1374-2094; nr. 2) ISBN 90-72474-27-9 Prijs: 2178 BEF
Die Buchkultur der Devotio moderna: Handschriftenproduktion,
Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels /
Thomas Kock. - Frankfurt am Main [etc.]: Lang, cop. 1999. - 410 p.: ill.; 21 cm.
- (Tradition - Reform - Innovation, ISSN 1434-5277; Bd. 2)
ISBN 3-631-34837-1
Prijs: DM 108, - / SFR 87, Petronella Moens (1762-1843): de Vriendin van 't Vaderland / Annie Jacoba
van den Bos. - Nijmegen: Vantilt, 2000. - 488 p., [16] p. pl.: ill.; 24 cm
Auteursnaam op omslag: Ans J. Veltman-van den Bos. - Proefschrift Katholieke
Universiteit Nijmegen. ISBN 90-75697-36-8 geb.
Prijs: ƒ 49,90 / 990 BEF
Wat woorden doen / A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest. - Bussum: Coutinho,
2000. - 169 p.: tab.; 24 cm
Ondertitel op omslag: Cursusboek genderlinguistiek.
ISBN 90-6283-170-2 Prijs: ƒ 29,50
Begeerte in het werk van Hadewijch / Rob Faesen. - Leuven: Peeters, 2000.
- XVI, 396 p.; 24 cm. - (Antwerpse studies over Nederlandse
literatuurgeschiedenis; 4)
ISBN 90-429-0830-0 Prijs: niet opgegeven.
Italiaanse deugden en ondeugden: Dirc Potters ‘Blome der doechden’ en de
Italiaanse ‘Fiore di virtu’ / Sabrina Corbellini. - Amsterdam: Prometheus, 2000.
- 321 p.: ill.; 22 cm. - (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen;
22) Proefschrift Universiteit Leiden.
ISBN 90-5333-927-2 Prijs: ƒ 49,50
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De teleurgang van den Waterhoek / Stijn Streuvels; cd-rom met hyperteksteditie
door Marcel De Smedt en Edward Vanhoutte. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2000. ISBN 90-5356-441-1 Prijs: ƒ 150, - / 2750 BEF
Pieter Langendijk / Kees Smit. - Hilversum: Verloren, 2000. - 382 p.: ill.; 24 cm.
Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000. ISBN
90-6550-099-5 Prijs: ƒ 66, Cort relaas sedert den jare 1609: de avonturen van een Zeeuws koopman in
Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog / David Baute; uitg. door Robert Kuiper;
inl. door Rudolf Dekker en Robert Kuiper; met medew. van Hein Kluiver en
Joos Vermeulen. - Hilversum: Verloren, 2000. - 96 p.: ill.; 22 cm. (Egodocumenten, ISSN 0929-9807; dl. 20)
ISBN 90-6550-171-1 Prijs: ƒ 25,34
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De ontstaansgeschiedenis van het begrip ‘stad’: een bijdrage van de diachrone
semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa,
inzonderheid van de Nederlanden / door Jozef Van Loon. - Gent: Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000. - 277 p.: ill.; 24 cm.
- (Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden; nr. 1)
ISBN 90-72474-30-9 Prijs: 928 BEF
Lyrische lente: liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa / gekozen
en toegel. door W.P. Gerritsen; vert. door Willem Wilmink; met transcripties
van de melodieen door C. Vellekoop. - Amsterdam: Bakker, 2000. - 354 p.: ill.,
muz.; 20 cm
ISBN 90-351-2205-4 Prijs: ƒ 39,50
Metaphor in cognitive linguistics: selected papers from the fifth international
cognitive linguistics conference, Amsterdam, July 1997 / ed. by Raymond W.
Gibbs, Jr., Gerard J. Steen. - Amsterdam [etc.]: Benjamins, cop. 1999. - VIII,
225 p.: fig., tab.; 23 cm. - (Amsterdam studies in the theory and history of
linguistic science. Series 4, Current issues in linguistic theory, ISSN 0304-0763;
vol. 175)
ISBN 90-272-3681-X geb. Prijs: ƒ 130, Gezelle beschreven 1899-1999: selectieve bibliografie van een eeuw
Gezellestudie / door Marcus de Schepper & Linda Fonteyne. - Gent: Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000. - V, 351 p.; 24 cm. (Literaire tekst-edities en bibliografieen, ISSN 1374-8750; nr. 5)
ISBN 90-72474-31-7 Prijs: 807 BEF
Medieval Dutch drama: four secular plays and four farces from the Van Hulthem
manuscript / translated with an introduction by Johanna C. Prins. - Asheville,
N.C: Pegasus Press, c 1999. - p. cm. - (Early European drama translation
series; 3)
ISBN 1-88981-807-0 Prijs: $12.95
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Van de redactie
Eind 1999 was het 115 delen en nog iets meer jaren geleden dat het Tijdschrift voor
Nederlandsche taal- en letterkunde werd opgericht. In de jaarvergadering van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van 17 juni 1880 was op voorstel van
de Leidse hoogleraar Oudgermaans, P.J. Cosijn, besloten dat ‘de Maatschappij zou
medewerken tot de uitgave van een tijdschrift, gewijd aan de Nederlandsche taalen letterkunde’ (Handelingen MNL 1880: 63). De redactie van dit tijdschrift werd
opgedragen aan de Taalkundige Commissie, zoals de Commissie voor Taal- en
Letterkunde toen nog heette; de eerste afleveringen verschenen in 1881.
Met het naderen van het jaar 2000 leek het de huidige redactie interessant om
een blik terug te werpen op 115 delen TNTL en de ontwikkelingen in meer dan een
eeuw professionele neerlandistiek zoals die verwoord werden in het ‘Leidse’
tijdschrift, te bezien. In hoeverre is de indertijd geformuleerde doelstelling gehaald?
Hoe verhouden zich de taal- en letterkunde tot elkaar, binnen en buiten de filologie?
Nam het tijdschrift deel aan de theorievormende debatten die in de twintigste eeuw
zo'n belangrijk onderdeel van het vak werden? De redactie vatte het plan op om
een tweetal onderzoekers, een taalkundige en een letterkundige, een analyse te
laten maken van de manier waarop TNTL verslag deed van wetenschappelijke
ontwikkelingen, waarbij zowel zwaartepunten als lacunes aan bod zouden kunnen
komen.
De redactie vond een tweetal gekwalificeerde onderzoekers bereid om het
voorgestelde project gezamenlijk uit te voeren. De literatuurhistoricus W. van Anrooij
en de linguïst-historiograaf E. Ruijsendaal werden in het jaar 1998-1999 door de
Maatschappij belast met de opdracht tot een ‘historiografische analyse van de 115
jaargangen van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ (Jaarboek
1998-1999: 198-199). Zij hebben van de redactie de ruimte gekregen om hun eigen
vakwetenschappelijke achtergrond mee te laten klinken in hun gemeenschappelijk
eindverslag. Hun onderzoek, dat in de loop van april 1999 een aanvang nam, werd
in het najaar van 2000 afgerond. De redactie is beide auteurs erkentelijk voor de
langdurige en enthousiaste inzet waarmee zij een markant gedeelte uit het verre
en nabije verleden van de neerlandistiek voor de vakgenoot in kaart hebben gebracht.
Tevens wil de redactie graag de Commissie voor Opdrachten op het gebied van de
geschiedenis van de Nederlandse letterkunde bedanken voor haar financiële steun
bij het uitvoeren van dit project.
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Wim van Anrooij en Els Ruijsendaal
Honderdvijftien delen Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en
letterkunde (1881-1999)
Abstract - The Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde started in 1881
under the auspices of the Maatschappij der Nederlands(ch)e Letterkunde (Leiden),
thanks to the initiative of P.J. Cosijn. The early period of this journal was marked by
a strong cohesion between language and literature. In the course of the twentieth
century, however, this internal unity was gradually crumbling away. The study of
linguistics moved further away from the field of Germanic Studies, was divided into
several subdisciplines and became influenced by international theoretical trends,
such as structuralism and transformational generative grammar. After the Second
World War, the study of literature, in its turn, became increasingly marked by a
historical approach, while distancing itself from theoretical discussions. The field of
Germanic Studies served as its main source of inspiration. In spite of all these
developments, the journal is holding on to its original course: to provide its readers
with detailed studies of older Dutch language and literature, with emphasis on the
Middle Ages and the seventeenth century (the Dutch ‘Golden Age’), paying special
attention to medieval manuscripts.

I. Wat unbidan we nu?
1. Specialisering binnen de neerlandistiek
Er is geen dier, dat zich vleien kan het onderwerp eener uitgebreider
literatuur te zijn, of [...] waarop meer door geleerden wordt jacht gemaakt
dan de looze Reinaard. [...]. En hoogst aangenaam is het voor ons gevoel,
dat die onsterfelijkheid voor een groot deel een gevolg is van de
voortreffelijkheid der bewerking van onzen ‘Willem die den Madoc maakte’
(1-1881: 1).
Het is veelzeggend dat het eerste nummer van het nieuwe Tijdschrift voor
Nederlandsche taal- en letterkunde in 1881 opende met ‘Reinaerdiana’ van J.
Verdam en vergezeld ging van een esthetisch waardeoordeel. Een ‘Ten geleide’
van de redactie werd niet nodig geacht: de artikelen beslaan het terrein dat in de
naam van het tijdschrift is aangeduid, zij het dat men eraan kan toevoegen dat het
impliciet om wetenschappelijke artikelen gaat. Intussen is de aandacht voor de
slimme vos nog allerminst verslapt, wel integendeel kan men zeggen, met een eigen
tijdschrift (Tiecelijn), een weblocatie en een in 1999 verschenen bundel herdrukken
1
van opmerkelijke studies (opgedragen aan F. Lulofs). Bovendien heeft P. Wackers
een editie van Reynaerts historie op stapel staan en verschijnt binnenkort Reinaerts
streken van
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R. van Daele en J.D. Janssens, waarin de eeuwenoude Reynaerttraditie (in woord
en beeld) in kaart wordt gebracht.
Afgezien van de canonieke status van de Reynaert - of van het werk van dichters
als Hooft, Vondel en Cats - lijkt verder zo ongeveer alles aan verandering onderhevig
in de neerlandistiek. Wie de ontwikkelingen van de laatste tweehonderd jaar in
ogenschouw neemt, ziet een springlevend vak met een interne dynamiek, die met
name de laatste decennia een dusdanig middelpuntvliedende kracht is gaan
vertonen, dat de eenheid van dat vak - en daarmee zijn identiteit en bestaansgrond
- volgens menigeen zwaar onder druk is komen te staan. W.P. Gerritsen sprak in
1995 van ‘de explosie van de neerlandistiek’, Ton Anbeek formuleerde het in 1997
nog iets dreigender door te spreken van ‘de neerlandistiek als fragmentatiebom’,
een bom die volgens hem al was ontploft, en die de scherven taalkunde, letterkunde
2
en taalbeheersing had opgeleverd. De brokstukken die in de rondte vlogen, waren
zelfs kleiner dan dat, want de oudere en moderne letterkunde, die vroeger ‘buren’
waren, ‘werden twee overzijden die elkaar steeds meer lijken te vermijden’, aldus
3
Anbeek. Van de taalkunde kan trouwens hetzelfde worden gezegd.
De interne segmentering binnen de neerlandistiek gaat in het geval van de
letterkunde (eerst de oudere letterkunde, daarna ook de moderne) sinds ongeveer
twintig jaar bovendien gepaard met een toenemende oriëntatie op andere disciplines,
waarbij vooral de geschiedwetenschap, maar ook tal van andere
wetenschapsgebieden als gesprekspartner worden gezien. Literatuurwetenschap
schuift daarmee op in de richting van cultuurgeschiedenis, literaire teksten worden
beschouwd als een belangrijke bron bij het schrijven van mentaliteitsgeschiedenis.
E.K. Grootes spreekt in dit verband van een ‘uitdijend heelal’ en wijst literatuurhistorici
erop dat het eigenlijk hoog tijd wordt ‘om de grenzen en de doelstellingen van hun
4
vak nog eens goed door te spreken’. Dat neemt niet weg dat de cultuurhistorische
inbedding zich als een van de centrale uitgangspunten aftekent voor de Nieuwe
5
Grote Literatuurgeschiedenis die thans in voorbereiding is. In feite is in de
neerlandistiek van voor de Tweede Wereldoorlog al discontinuïteit aanwijsbaar, een
discontinuïteit die na de oorlog zou leiden tot specialisaties als algemene taal- en
literatuurwetenschap en tot de oprichting van aparte instituten gericht op
theorievorming, veldonderzoek en editiepraktijk (het latere Meertens Instituut en het
6
Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis).
In een verdedigingsrede, De eenheid van de neerlandistiek (1997), wijst M.C. van
den Toorn op het verschijnsel dat het onderzoeksbeleid van de overheid sinds het
begin van de jaren tachtig het individualisme aan banden legde en onderzoekers
meer dan tevoren dwong tot programmatische samenwerking binnen de inmiddels
7
gegroeide subdisciplines. Neerlandici (waaronder tal van aio's en oio's) participeren
inmiddels in diverse (interdisciplinair georganiseerde) landelijke onderzoekscholen,
maar van een onderzoekschool Nederlandse taal- en letterkunde is het niet
8
gekomen. In het rapport Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek
(1998) wordt specialisering - als teken van volwassenheid van een vakgebied 9
weliswaar positief gewaardeerd, feit blijft dat het rapport de breed gevoelde zorg
formuleert over het voortbestaan van de neerlandistiek als zelfstandige discipline,
in een historische context, kort voor het einde van de twintigste eeuw, waarin het
aantal studenten Nederlands drastisch terugloopt en de band van het vak met de
maatschappij en het onderwijsveld te wensen overlaat.
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2. Beweging aan het tijdschriftenfront
De tendens om de neerlandistiek in diverse subdisciplines op te splitsen is goed te
volgen aan de hand van verschuivingen die zich recentelijk hebben voorgedaan
binnen het landschap van de neerlandistische tijdschriften. De veranderingen
voltrokken zich overigens alleen in Nederland, onze zuiderburen hadden kennelijk
minder reden of behoefte tot verandering op dit punt. De taalbeheersing creëerde
10
als nieuwe subdiscipline een eigen Tijdschrift voor taalbeheersing (1979-heden).
Respectabele en soms al lang bestaande tijdschriften als De nieuwe taalgids
(1907-1995), Forum der letteren (1960-1995) en Spektator (1971-1995) hielden
11
daarentegen op te bestaan. In alledrie de gevallen ging het om periodieken die
zowel aandacht besteedden aan taal-als letterkunde. Voor De nieuwe taalgids en
Spektator kwamen twee disciplinair georiënteerde tijdschriften in de plaats,
Nederlandse taalkunde en Nederlandse letterkunde (beide 1996-heden), Forum
der letteren werd in zekere zin opgevolgd door het Tijdschrift voor
literatuurwetenschap (1996-1998), waarvan slechts drie jaargangen verschenen.
Queeste, met Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden als
ondertitel, ging kort voordien, in 1994, van start. Als een van de resultanten van het
nieuwe elan dat sinds het aantreden van de hoogleraren H. Pleij (Amsterdam,
Universiteit van Amsterdam) en F.P. van Oostrom (Leiden) in het begin van de jaren
tachtig voelbaar werd binnen de medioneerlandistiek (de term is van W.P. Gerritsen),
kreeg nu ook de Middelnederlandse letterkunde, na die van de zeventiende,
12
achttiende en negentiende eeuw, een eigen periodiek. Noordzee, taal & letteren,
opgezet vanuit een breed-neerlandistische visie, bedoeld om - tegen de stroom in
- de eenheid binnen de neerlandistiek te onderstrepen, bracht het niet verder dan
een ‘nulde’ nummer (1998).
Ook Dokumentaal, met Informatie- en communicatiebulletin voor neerlandici als
ondertitel, hield na vijfentwintig jaargangen (1972-1996) op te bestaan, niet uit gebrek
aan abonnees, maar vanwege het feit dat de redactie tot het inzicht was gekomen
13
dat de toekomst van snelle communicatie en informatie bij de digitale media lag.
14
In 1992 was op initiatief van B.J.P. Salemans Neder-L van start gegaan.
Dokumentaalauteurs werden in het laatste nummer opgeroepen hun nieuws voortaan
15
aan Neder-L aan te bieden. Wat in druk niet meer lukt of niet van de grond komt,
lukt via de computer wel. Kort na het verschijnen van dit nummer van TNTL (op 1
januari 2001 om precies te zijn) gaat een nieuw elektronisch tijdschrift van start,
neerlandistiek.nl, waarin wetenschappelijke artikelen zullen verschijnen op het
16
gebied van de neerlandistiek in de breedste zin van het woord.

3. TNTL tussen verleden en toekomst
Na het wegvallen van De nieuwe taalgids, Forum der letteren en Spektator is het
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, ‘uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden’, een van de weinige gedrukte
periodieken waarin de aloude band tussen taal- en letterkunde in ere wordt
17
gehouden. Is hier sprake van een traagheidseffect-zonder-meer en wordt TNTL
binnenkort alsnog door de (financiële) feiten ingehaald, of biedt het vasthouden aan
de traditie in een
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veranderde omgeving juist een uitgelezen kans voor een waardevol profiel met het
oog op de toekomst? De veranderingen in de jaren negentig hebben TNTL niet
onberoerd gelaten. Vanaf 1 januari 1994 trad de Commissie voor Taal- en
Letterkunde terug als redactie en benoemde namens de Maatschappij een (bijna)
geheel nieuwe, verjongde en in aantal gehalveerde redactie, bestaande uit A.A.M.
Besamusca, A.Th. Bouwman, E.M.P. van Gemert, J. Noordegraaf en O. Praamstra
(110-1994: 1); G.R.W. Dibbets, redacteur sinds 1987, stond als voorzitter borg voor
18
de continuïteit. Zelf trad de Commissie vanaf die tijd nog slechts op als redactieraad.
De wisseling van de wacht, de meest ingrijpende in de geschiedenis van TNTL,
ging gepaard met een wisseling van uitgever. De eerbiedwaardige N.V.E.J. Brill
koos nadrukkelijk voor een tijdschriftenfonds met een louter internationaal karakter
en droeg na 109 delen de fakkel over aan de eveneens Leidse Stichting Dimensie
(109-1993: 289). Een nieuwe, strakke opmaak zorgde ervoor dat de abonnees zich
konden verheugen op zo'n twintig procent meer tekst. NWO ging TNTL vanaf 1994
opnieuw financieel steunen (het eerste subsidiejaar was 1956), het aantal betalende
19
abonnees bleef stabiel en bedraagt anno 2000 ongeveer 320. De grootste wijziging
op inhoudelijk vlak heeft zich voltrokken in het thans verschijnende deel: de
twintigste-eeuwse letterkunde wordt voortaan tot de historische letterkunde gerekend
(116-2000: 1).
De literatuur-historische opdracht die schrijvers dezes ontvingen van de
Maatschappij, biedt een goede gelegenheid om de geschiedenis van het vak en de
positie van TNTL daarbinnen te beschrijven en daarbij met name aandacht te
schenken aan de veranderende verhouding tussen taal- en letterkunde. In 1881 het jaar waarin het tijdschrift onder redactie van P.J. Cosijn, W.J.A. Jonckbloet, H.
Kern, J. Verdam en M. de Vries voor het eerst verscheen - ging het om een
onverbrekelijke twee-eenheid; anno 2000 zijn we getuige van het bestaan van twee
specialismen, met elk hun eigen vakbeoefenaren en tijdschriften. De twee-eenheid
uit de tijd van De Vries zullen we in dit artikel overigens aanduiden met de term
‘filologie’. We realiseren ons dat we het daarbij dan over een bepaald soort filologie
hebben, die op zijn beurt deel uitmaakt van de filologie in meer algemene zin, door
W.P. Gerritsen nog onlangs gekarakteriseerd als ‘de eerbiedwaardige, in het
Humanisme gegrondveste wetenschap die zich richt op de vaststelling, de
bestudering en het toegankelijk maken van het geschreven erfgoed van onze
20
beschaving’. Toen De Vries en zijn leerlingen TNTL niet langer domineerden,
schoof het tijdschrift inhoudelijk langzaam op in de richting van filologie in de meer
brede zin van het woord (waarbij taal- en letterkunde natuurlijk kenmerkend bleven).
Dat het hierbij inderdaad om een langdurig proces ging, valt af te lezen uit de titel
die G.I. Lieftinck meegaf aan zijn besprekingsartikel naar aanleiding van de dissertatie
van Gerritsen: ‘Pleidooi voor de philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime
betekenis van het woord’ (81-1965: 58-84).
Als 115 delen TNTL iets duidelijk maken, is het wel dat de vooruitgangshypothese
niet te absoluut mag worden opgevat: er zit een zekere recursiviteit in de ontwikkeling
van de wetenschap, waarvoor men oog moet hebben, wil men ontwikkeling blijven
onderscheiden van beweging, en vooruitgang van vooruitgangsdenken. Geschiedenis
mag niet in een te absoluut vooruitgangskader geplaatst worden, maar zou zoveel
mogelijk haar eigen verhaal moeten vertellen. Wie wil terugblikken in het verleden
komt altijd uit op een zekere continuïteit, die uit een complexer geheel naar
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voren wordt gehaald. Het liefst ziet men gemiddeld bevestigd dat het heden het
hoogste niveau vormt en de tijd daarvóór de aanloop is tot dit hoogtepunt. Pas in
deze eeuw (bedoeld is hier de twintigste) wordt de taalwetenschap op een
21
wetenschappelijke manier beoefend, weet Bloomfield ons in 1933 trots te melden.
Eeuwen taalkundegeschiedenis leren echter wel eens anders en we zullen, als van
115 delen TNTL feiten en meningen zijn neergelegd, kijken wat het tijdschrift en zijn
redacteuren, werkend met het nieuwe van hun tijd, ons ook in dat opzicht kunnen
vertellen.
Welke weg heeft TNTL sinds 1881 afgelegd en waar staat het thans? Om antwoord
te kunnen geven op deze vragen wijden we eerst een hoofdstuk aan het
wetenschappelijk klimaat in de negentiende eeuw, tegen de achtergrond waarvan
oprichting en start van het tijdschrift beter kunnen worden begrepen (hoofdstuk II).
In de daaropvolgende hoofdstukken is gekozen voor een chronologische indeling
in vier periodes (1881-1920, 1921-1940, 1941-1970 en 1971-1999, respectievelijk
de hoofdstukken III t/m VI). Vanuit de veranderingen op het vakgebied en de neerslag
daarvan in TNTL is dit de helderste indeling gebleken. We kiezen daarbij voor globale
aanduidingen in ronde jaartallen, waarmee we geen exact markeerpunt beogen,
noch een taal- of letterkundige periode willen suggereren.

II. De negentiende eeuw: een historische eeuw
1. Taalkunde
De eeuw waarin TNTL voor het eerst verscheen, zal internationaal gezien, ondanks
de verzelfstandiging van de algemene taalwetenschap en de nieuwe wegen die
daarmee werden ingeslagen, vooral de eeuw van de historisch-vergelijkende
taalkunde blijven, de eeuw van de klankwetten en van de filologische benadering
van de taal, die taal- en letterkunde nog zo verbond. Het onderzoek naar de
oorsprong van de taal - een continuüm vanaf de klassieke oudheid, dat zich in de
renaissance voortzette in de bestudering van de talen in hun historische samenhang
- groeide geleidelijk in de richting van de wens talen te bestuderen vanuit de
ontwikkeling van het denken. G.W. Leibnitz (1646-1716) beschouwde talen als
weerspiegeling van de menselijke geest en was de overtuiging toegedaan dat de
analyse van de woordbetekenis meer inzicht kon geven in de werking van de geest.
Ontwikkeling van de volkstaal impliceerde in die gedachtegang ook vooruitgang van
het denken. Die ontwikkeling van de volkstaal kwam er in ieder geval en de
bestudering van deze en andere taalperiodes vormde in de negentiende eeuw de
gezichtsbepalende tak van de taalkunde, die de fasering van Leibnitz in haar
wetenschappelijk onderzoek bleef behouden: bestudering van alle moderne talen
voor zover mogelijk, deze talen bestuderen in hun overeenkomsten en verschillen,
en zo komen tot een stamboom van talen.
Voor een preciezer beeld van het begin van deze zo historisch, zo Indo-europees
en vergelijkend dan wel typologisch ingerichte taalkunde-eeuw dient natuurlijk de
naam van Wilhelm von Humboldt (1767-1835) in herinnering te worden gebracht,
die aan de uit de comparistiek voortgekomen taaltypologie het bevrijdende inzicht
meegaf dat taal in eerste instantie toch gesproken taal is en dat een taal adequaat
is als zij de taal-
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gemeenschap voldoende te bieden heeft. Als de algemeen gekende grondleggers
van de vergelijkende en historische taalwetenschap gelden Franz Bopp, Rasmus
Rask en Jacob Grimm, maar zij konden in feite rustig het werk van hun voorgangers
(onder wie ook Ten Kate!) voortzetten, of zich ertegen afzetten. Het Sanskriet was
voor Franz Bopp (1791-1867) een hoeksteen van zijn brede taalvergelijkend
22
onderzoek, dat de grammatica als uitgangspunt had. En via Jacob Grimm
(1785-1863), de bekendste naam wellicht voor de buitenwereld, werden de
klankverschuivingen en andere fonologische uitgangspunten van Rasmus Rask
(1787-1832) gemeengoed in de taalkunde. Halverwege de negentiende eeuw stond
men min of meer voor de taak het Indogermaans, thans Indo-europees genoemd,
in kaart te brengen aan de hand van de onderzoeksfeiten.
Rond 1870 komt een benaderingswijze op die zich spiegelt aan de
natuurwetenschappen en naar wetmatigheden zoekt. Het daarbij aansluitende begrip
taalwet kwam vooral in de klankleer tot zijn recht: de Junggrammatiker kritiseerden
de te lettergerichte benadering van de fonetiek en namen de directe observatie van
het heden als uitgangspunt voor het verleden. In de laatste decennia van de
negentiende eeuw zien we daarmee een verschuiving in het taalkundige denken
van organistisch naar mechanistisch, om het maar eens in twee veel gebruikte
23
termen te zeggen.
Als belangrijkste verandering na 1900 mag voorts nog aangemerkt worden de
toenemende aandacht voor verbinding van alle gevonden data. Met eenvoudige
stamboombenaderingen kwam men er niet in het ingewikkelde proces van
uiteengroeien en naar elkaar toe groeien van talen. De taalvergelijking breidt zich
meer en meer uit over alle talen en nog steeds is de bestudering ervan overwegend
in Duitse handen. Want gedurende de hele negentiende eeuw en het begin van de
twintigste eeuw levert het Duitse taalgebied de belangrijkste stromingen en werken
op taalkundig terrein op. Raakten de methoden natuurwetenschappelijk en
psychologisch georiënteerd, het object van onderzoek bleef toch voornamelijk dat
van de oorsprong en vergelijking der talen. Brugmanns Grundriss der vergleichenden
Grammatik der indogermanischen Sprachen, met een syntaxis van Delbrück, brengt
ons over de grens van de eeuw, waarbij Hermann Paul (1846-1921) in dezelfde tijd
nog eens op een rijtje zet wat deze periode gebracht heeft: Prinzipien der
Sprachgeschichte (vanaf 1880). Hij en Steinthal zijn veel nagevolgde
taalbeschouwers gebleken.
Het is geen wonder dat we deze ontwikkeling breed aantreffen in de Nederlandse
taalkunde van die tijd. In de negentiende eeuw zette zich echter ook een andere
ontwikkeling voort, die in Nederland tot grote bloei zou komen, die der algemene
grammatica. De wortels van de algemene grammatica reiken via de dertiende- en
veertiende-eeuwse modisten tot Aristoteles, maar de vorm was die der Grammaire
générale et raisonnée, die in 1660 in Port-Royal verscheen. Niet het taalgebruik
staat daarin centraal, maar de rationele beschrijving ervan. Het verband tussen het
logisch oordeel en de zin wordt helder gesteld door ‘l'art de penser’ (de logica) te
stellen tegenover ‘l'art de parler’ (grammatica), vanzelfsprekend al een zeer oud
24
onderscheid met een lange ontwikkelingsgang. In de zienswijze van subject en
25
attribuut als objecten van denken, en de verbinding daarvan als wijze van denken,
ligt de kern van de benaderingswijze van ‘Port-Royal’.
In het negentiende-eeuwse Duitsland was K.F. Becker (1775-1849) een van de
bekende vertegenwoordigers van de algemene grammatica. Zowel in Duitsland als
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in Nederland kwam een verbinding van logische zinsanalyse met de verdere
26
woordgrammaticale zaken tot stand. In deze tijd zette zich natuurlijk ook de
klassieke grammatica voort in de traditionele vorm zoals we die nog steeds kennen.
Aangezien hiermee oorspronkelijk de volkstaal beschreven werd en het onderwijs
daarop steunde, kreeg deze grammatica een sterk voorschrijvend karakter. De
negentiende-eeuwse taalkundigen leunden op de internationale, vooral Duitse,
taalkunde, maar werkten met de klassieke grammatica aan reglementering van de
taal. De hoogleraar Mathijs Siegenbeek, de tweede hoogleraar Nederlands na
27
Wassenbergh, bezorgde de Republiek in 1804 een spelling met bijbehorend gezag
en Weiland grondvestte in soortgelijke zin een prescriptieve spraakkunst voor
woordvorming en samenvoeging, geheel in de klassieke lijn.

2. Letterkunde
Anders dan bij de taalkunde was bij de studie van de Nederlandse letterkunde veel
minder sprake van een eeuwenoude traditie. De luister van de zeventiende-eeuwse
cultuur en mentaliteit, en de behoefte zich daarop te oriënteren in een periode van
nationale neergang, zorgde ervoor dat zich kort na 1800 een canon van
28
renaissancedichters uitkristalliseerde. Voor Siegenbeek waren dat Hooft, Vondel,
Cats, Camphuysen en Huygens. Deze Hollandocentrische canon, samenkomend
in het gecultiveerde concept van de Muiderkring, domineerde de gehele negentiende
eeuw, waarin Neerlands Gouden Eeuw een cultureel ijkpunt vormde, en liet ook zijn
29
sporen na in de twintigste eeuw. Door genoemde dichters te lezen werd het
vaderlands gevoel versterkt. De taal en de retoricale stijl (die op de klassieken was
gericht) maakten bovendien dat de renaissanceliteratuur geschikte oefenstof bood
voor de praktische welsprekendheid, aldus Siegenbeek in zijn Redevoering over
30
het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid (1797).
31
Van de Middeleeuwen moest Siegenbeek niets hebben. Van een middeleeuwse
canon was bovendien geen sprake, gewoon omdat nog nauwelijks iemand aandacht
had besteed aan de literaire voortbrengselen uit dit tijdvak. Antiquarische
belangstelling, met bijzondere aandacht voor de Middelnederlandse taal, was er
wel geweest in de voorgaande eeuwen, in de achttiende eeuw bij geleerden als
Isaäc le Long en Balthazar Huydecoper, maar op een enkele uitzondering na werden
32
de teksten niet uitgegeven. In die zin zou men de Rijmkroniek van Melis Stoke,
die rond 1800 al drie edities achter de rug had (de edities-Dousa, Van Alkemade
33
en Huydecoper), een eenzame klassieker kunnen noemen. Het hier gesignaleerde
chronologische faseverschil tussen de bekendheid van en waardering voor de
letterkunde van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is in de negentiende eeuw duidelijk
af te lezen aan leerboeken en schoolbloemlezingen voor het voortgezet onderwijs,
waarin de Middelnederlandse letterkunde zich slechts met de grootst mogelijke
34
moeite een plaats wist te verwerven.
Tegen deze achtergrond is het eigenlijk verbazend knap wat de historicus Henric
van Wijn (medeoprichter van de Maatschappij en stichter van het Rijksarchief) in
1800 deed: hij bracht een voor die tijd aanzienlijke hoeveelheid kennis bijeen omtrent
de Middelnederlandse letterkunde in zijn Historische en letterkundige avond-
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stonden. Van Wijn formuleert het zo eenvoudig in zijn voorwoord tot de
‘Letterminnende landgenooten!’ (p. iii): hij legt zijn bevindingen voor aan de lezer
‘om dat wy, tot nog toe, opzigtelyk onze Nederduitsche dichtkunde, geene
aanééngeschaakelde historie bezitten’ (p. v-vi). De vorm van het tweegesprek die
hij koos, doet weliswaar gedateerd aan, maar de auteur bracht op deze wijze wel
een aantal literair-historische vraagstellingen onder woorden en behandelde het
Middelnederlandse materiaal vanuit een op dit terrein zeldzame eruditie en in een
opvallend internationaal perspectief. Dit alles deed hij bovendien vanuit het niets,
althans wat de studie van de Middelnederlandse letterkunde betreft. Natuurlijk
besteedde hij ook ruime aandacht aan de Oudgermaanse letterkunde, waarmee de
Middelnederlandse letterkunde historisch gezien immers nauwe banden onderhield
en waarvan het her en der de sporen vertoonde.
Deze manier van kijken (de combinatie van het Germaanse en het Nederlandse),
waaraan taalkundigen al eeuwen gewend waren, was toentertijd vrij nieuw binnen
het domein van de geschiedwetenschap en had te maken met het feit dat de
Batavenmythe (het oorsprongsverhaal van het Nederlandse volk), ontstaan in de
vroege zestiende eeuw, met het verlopen van de Bataafse Revolutie (1795) had
afgedaan en werd ingewisseld voor een bredere belangstelling voor het Germaanse
36
verleden in het algemeen. De al veel oudere taalkundige oriëntatie in deze richting
raakte opgenomen in een bredere wetenschappelijke stroom die in de decennia
rond 1800, mede aan de hand van archeologische vondsten en geologische
observaties, tot een ingrijpende verandering van het historisch bewustzijn leidde.
Net als zijn voorgangers had Van Wijn bijzondere belangstelling voor de
middeleeuwse taal, maar zijn interesse ging toch vooral uit naar de voorgeschiedenis,
zoniet de wortels van het Nederlandse volk.
Van Wijn moet zijn kennis van de Middelnederlandse dichtkunst bijna geheel uit
de handschriften hebben opgedaan, edities waren nog niet voorhanden - op enkele
uitzonderingen (de kronieken) na. Het verzamelen, uitgeven en ordenen van teksten
kreeg in de eerste decennia van de negentiende eeuw echter langzamerhand zijn
beslag. Van Wijn zelf liep rond met diverse editieplannen, maar tot daadwerkelijke
37
uitgaven van zijn hand is het niet gekomen. Willem Bilderdijk (die in contact stond
met Jacob Grimm) heeft op bescheiden schaal al wat Middelnederlandse teksten
geëditeerd, maar het waren vóór 1840 met name de Duitsers Hoffmann von
Fallersleben, Franz Joseph Mone en Eduard Kausler, de leden van de Vlaamse
Beweging (met Jan Frans Willems als de grote voortrekker) en - zij het in mindere
mate - de initiatieven van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde die dit
proces op gang brachten of trachtten te bevorderen. Dit gebeurde allemaal in een
tijd waarin de waarde van middeleeuwse manuscripten nog niet voor iedereen
duidelijk was: handschriften werden op de meest onverwachte plaatsen aangetroffen
en bleven, als ze in de handel kwamen, vaak nog in privébezit. Een beproefde
standaard voor filologisch editiewerk ontbrak, zodat de kwaliteit van het gebodene
nogal te wensen overliet. In de periode dat de Middelnederlandse letterkunde min
of meer werd ontdekt, was het werk van de bekendste renaissancedichters
daarentegen gewoon verkrijgbaar via de boekhandel.
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3. Jonckbloet, De Vries en hun grote projecten
In het begin van de jaren veertig toonden Willem Jozef Andreas Jonckbloet
(1817-1885) en Matthias de Vries (1820-1892), als vertegenwoordigers van de
zogenoemde Nieuwe School, een krachtig elan, waarbij zij zich afzetten tegen
38
welhaast alle inspanningen die tot dat moment waren geleverd. Hoewel de
tegenstelling tussen de Oude en de Nieuwe School, ook in later tijd, wel eens wat
al te scherp wordt geformuleerd, kan men toch moeilijk voorbijzien aan het feit dat
de jongere generatie een hogere standaard wilde zetten, ook op het vlak van de
filologische tekstbehandeling. Jonckbloet, actief als editeur vanaf 1841 (Beatrijs) en
beroemd onder meer vanwege zijn integrale uitgave van de Lancelotcompilatie,
deed al in de jaren 1851-1855 - als midden dertiger! - zijn driedelige Geschiedenis
der Middennederlandsche dichtkunst verschijnen, waarin hij zijn esthetische oordelen
39
niet onder stoelen of banken stak. Hij werd in 1847 hoogleraar te Deventer, in 1854
te Groningen en was van 1877-1883 als zodanig verbonden aan de Leidse
40
Universiteit. Van 1881 tot 1883 komen we hem tegen als redacteur van TNTL.
Ook Matthias de Vries, een generatie- en studiegenoot, was aan TNTL verbonden,
vanaf het begin tot vlak voor zijn dood in 1892.
Met de benoeming van De Vries te Leiden in 1853 (na een aanvankelijke
benoeming in 1848 in Groningen), kreeg het Nederlands een leerstoel voor
41
wetenschappelijke taalstudie. Als klassiek filoloog was De Vries gericht op de
schrijftaal als norm, maar als wetenschapper pur sang was hij goed op de hoogte
van wat er verder speelde. Naast de historische benadering à la Grimm had hij een
open oog voor de levende taal als uitgangspunt van taalstudie. Hij leidde de
voorbereidende commissie van het Woordenboek der Nederlandsche taal met zijn
Plan van een Nederlandsch woordenboek naar Brussel, waar het Derde Taal- en
Letterkundig Congres zijn zegen erover uitsprak (1851). Wat De Vries betrof zou
het WNT ‘Nederlandsch Taalmuseum’ geheten hebben en zou ‘de levende taal in
42
haren beschaafden toestand’ - eigenlijk de gehele woordenschat van zeven eeuwen
her, afkomstig uit alle hoeken en gaten van het Nederlandse taalgebied - moeten
kunnen dienen om de bestaande taal in de rijkste vorm en met complete achtergrond
43
op te slaan. Bedoeld als ‘hedendaags’ woordenboek kreeg het WNT aanvankelijk
als ondergrens 1637, het jaar dat de Statenbijbel uitkwam. Later wilde men de grote
44
klassieke schrijvers meenemen en kwam op 1580. Nadien werd aansluiting gezocht
bij het Middelnederlandsch woordenboek en schoof de datum nog verder naar voren,
naar ca. 1500.
Het nieuwe woordenboek zou in een wetenschappelijk verantwoorde spelling
uitgebracht moeten worden. Tezamen met zijn medewerker L.A. te Winkel
45
(1809-1868), die al eerder een verhandeling over de spelling had geschreven,
bracht De Vries in 1863 Ontwerp der spelling uit (in latere drukken De
grondbeginselen der Nederlandsche spelling genoemd), een bewerking en
aanpassing van Siegenbeek. Toen dan in september 1864 de eerste aflevering van
het WNT verscheen - met een vasthouden aan de beschaafde en literaire schrijftaal
die als model moest dienen - kon een levendige discussie met Taco Roorda, een
discussie tussen schrijftaal- en spreektaalgrammatica, niet uitblijven. Het WNT was
en bleef echter het levende taalmuseum en zou uitgroeien tot het grootste
woordenboek ter wereld. De redactie van deze ‘wetenschappelijk verantwoorde,
46
diachrone beschrijving’ van de Nederlandse taal kreeg ook de
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Afb. 1. Prof. dr. P.J. Cosijn (1840-1899), initiatiefnemer tot de oprichting van het Tijdschrift
voor Nederlandsche taal- en letterkunde, op 57-jarige leeftijd. Litho van Jan Veth, 1898.
(Collectie Academisch Historisch Museum Leiden.)
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nodige kritiek, onder meer van Johannes van Vloten, kritiek die nogal persoonlijk
op De Vries betrokken was. Van Vloten had het over ‘de doodgeboren vrucht der
47
meest onpraktische kamergeleerdheid’. Volgens P.J. Cosijn, die vanaf 1871 in de
redactie zat, kostten methode en vorm van bewerking ‘tijd, veel tijd, [...] veel te veel
48
tijd’ en zou ‘geen onzer den heerlijken “zomerschen dag” der Z beleven’. Cosijn
en Verwijs bepleitten vooral bekorting en dat leidde op den duur tot meer
zelfstandigheid voor de redacteuren, die voordien volledig aan de leiband van De
Vries moesten lopen. (Desondanks vond de ‘Academische zitting ter gelegenheid
van de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal’ eerst plaats op 1
december 1998 om 15.00 uur in de Pieterskerk te Leiden.) In hetzelfde jaar dat de
eerste aflevering van het WNT verscheen, verscheen ook De Vries' eerste aflevering
van wat het Middelnederlandsch woordenboek moest worden, maar het woordenboek
zou verschijnen op naam van E. Verwijs (1830-1880) en J. Verdam (1845-1919).
Uiteindelijk startte Verdam alleen in 1882, in een werktempo van een deel per vier,
vijf jaar! Bij het verschijnen van de (nieuwe) eerste aflevering droeg Verdam het
49
woordenboek op aan De Vries, zijn leermeester.
Wie de eerste jaargangen van TNTL openslaat, zal veel van de hierboven
genoemde namen bij voortduring tegenkomen. Dat in de wereld rondom deze
gebeurtenissen vanaf de late jaren vijftig van de negentiende eeuw opeenvolgende
vaktijdschriften ontstonden, tekent een filologische en taalhistorische wetenschap
die inmiddels op stoom aan het komen was: de Taalgids (1859-1867), Taal- en
letterbode (1870-1875), Taalkundige bijdragen (1877-1879) en, in 1881, het Tijdschrift
50
voor Nederlandsche taal- en letterkunde. De redactie van Taalkundige bijdragen
- dat net als Taal- en letterbode verscheen bij De Erven F. Bohn te Haarlem - werd
gevormd door P.J. Cosijn (die als oprichter/redacteur ook al nauw betrokken was
51
bij Taal- en letterbode), H. Kern, J. Verdam en E. Verwijs. Afgezien van Verwijs,
die op 28 maart 1880 overleed, zullen we de redactieleden in 1881 opnieuw
52
tegenkomen...in de redactie van TNTL. Opnieuw was het Cosijn die het voortouw
nam.

III. Oprichting en start van TNTL: filologie - 1881-1920
1. Hoe het begon
17 juni 1880. In de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde wordt op voorstel van P.J. Cosijn (zie afb. 1) en met instemming van
het bestuur besloten ‘Dat de Maatschappij zou medewerken tot de uitgave van een
53
tijdschrift, gewijd aan de Nederlandsche taal- en letterkunde’. Cosijn had zijn plan
voor een nieuw taal- en letterkundig tijdschrift aanvankelijk onder de aandacht van
het bestuur gebracht door middel van een korte, zakelijke brief d.d. 25 december
1879 (zie afb. 2). Deze wordt in de bestuursvergadering van 30 december van
datzelfde jaar ter sprake gebracht en met instemming ontvangen, vooral door Kern,
54
die deel uitmaakt van het bestuur. Op voorstel van C.P. Tiele wordt besloten een
commissie in te stellen die het plan nader zal onderzoeken. Vanuit het bestuur
nemen Kern en De Stoppelaar daar zitting in en verder wordt Cosijn benaderd, die
55
al op 9 januari 1880 zijn medewerking toezegt.
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Gedurende de eerste periode van TNTL (1881-1920) zijn in totaal 21
redacteuren actief. Van de vijf redactieleden van het eerste uur vallen
Jonckbloet (1883), De Vries (1891) en Cosijn (1895) het eerste af. Kern
en Verdam waarborgen de continuïteit: 35 (1916) en 37 (1918) zijn
respectievelijk de delen waarbij ze voor het laatst betrokken zijn. Diverse
later aangetreden redactieleden (J. ten Brink, H.E. Moltzer, A. Kluyver,
W. de Vreese, G. Kalff, J.J. Salverda de Grave en J.S. Speyer) zijn
voordien inmiddels al weer vertrokken. Een constante factor, ook met het
oog op de tweede periode van het tijdschrift (1921-1940), vormen
onderzoekers als A. Beets (red. 1888-1938), J.W. Muller (red. 1890-1940)
en J. Heinsius (red. 1907-1946), alsook J. te Winkel (red. 1890-1926) en
G.J. Boekenoogen (red. 1896-1929).
Vervolgens gebeurt er geruime tijd niets, zo lijkt het althans. Op 28 november 1880
maant J. Verdam het bestuur ernst te gaan maken met de uitvoering van het plan,
56
er is alweer een jaar verlopen. Wat hij op dat moment kennelijk nog niet weet, is
dat de ledenvergadering op 5 november 1880 heeft besloten dat de leden van de
Taalkundige Commissie (beter bekend als de Commissie voor Taal- en Letterkunde)
57
de redactie zullen voeren over het nieuwe tijdschrift. Die bestond op dat moment
58
uit Cosijn, Kern en Verdam. De Wet op de Maatschappy (1847) schreef echter vijf
leden per commissie voor, die bovendien in Leiden of in de buurt van Leiden moesten
59
wonen. Omdat de commissie niet voltallig is, wordt tijdens dezelfde
ledenvergadering gestemd over twee aanvullende leden: gekozen wordt voor W.J.A.
60
Jonckbloet en M. de Vries (sinds 1878 voorzitter van de Maatschappij). De redactie
van het ‘Tijdschrift’ (afgekort ‘Ts.’), zoals TNTL al spoedig werd aangeduid, was in
het begin dus een overwegend Leidse aangelegenheid en bleef dat geruime tijd
daarna. Van de redactie van het eerste uur kwam alleen Verdam (Amsterdam) van
buiten. Geen wonder dat TNTL op den duur ook wel als het ‘Leidse Tijdschrift’ werd
61
aangeduid.
Van de vijf redactieleden zijn Verdam en De Vries, zoals we hiervoor hebben
gezien, in directe zin betrokken bij de grote woordenboekprojecten (ook Cosijn had
vanaf 1871 als redacteur meegewerkt aan het WNT, zie hierna). De eerste
afleveringen daarvan zullen in 1882 verschijnen. De redactieleden van het nieuwe
tijdschrift zitten niet stil want al in de eerste maanden van 1881 verschijnt de eerste
aflevering van TNTL bij E.J. Brill. Deze bevat acht artikelen, waarvan zeven van
leden van de redactie (alle redactieleden leveren een bijdrage). Voor de eerste
aflevering wordt deels geput uit wat betrokkenen als Verdam en Te Winkel (het
enige niet-redactielid met een bijdrage) al klaar hadden liggen, maar Cosijn en
62
Jonckbloet voltooien hun stukken nog in december 1880.
Over de plaats van het tijdschrift ten opzichte van de Maatschappij heerste
kennelijk geruime tijd onduidelijkheid, gezien de discussie tijdens de vergadering
van de Commissie voor Taal- en Letterkunde op 9 juli 1894, waarin Cosijn en Muller
meedeelden dat het tijdschrift:
[...] niet eigenlijk door initiatief van het Bestuur of van de Vergadering
is gesticht, in den letterlijken zin des woords, maar dat door de Algemeene
Vergad: van 1880 het subsidieeren van één Tijdschrift is gevoteerd, en
wel als uitvloeisel van een voorstel van Prof. Cosijn in eene der
voorafgaande maandvergaderingen gedaan. De zaak blijkt dus een
vormverschil te zijn; want van de eerste aflevering af aan heeft dit
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Afb. 2. Brief van P.J. Cosijn, d.d. 25 december 1879, waarin hij zijn plan voor
een nieuw taal- en letterkundig tijdschrift onder de aandacht brengt van het
bestuur van de Maatschappij. (Leiden, UB, Archief MNL, inv.nr. 109, brief 83;
plaats en datum zijn weggelaten.)
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den titel gevoerd en niet iets als: ‘uitgegeven met ondersteuning van de
Maatsch. enz.’ Nooit heeft zich iemand der leden tegen de opvatting, als
zoude dit Tijdschrift eene uitgave zijn van de Maatschappij der Letterkunde
verzet, en het moge dus eene legende genoemd worden dat het gesticht
is door de jaarvergadering van 1880, historisch is het in den vervolge
stellig het aangenomen kind der Maatschappij; heeft niet de Taalk.
63
Commissie als zoodanig de redactie van den aanvang af aanvaard?
Zoveel leren we er wel van, dat zeker is dat P.J. Cosijn aan de basis staat van de
oprichting van TNTL.

2. Continuïteit en nationaal bewustzijn
In de jaarvergadering van de Maatschappij van 16 juni 1881 reflecteert Matthias de
Vries, als voorzitter van de Maatschappij, op het verschijnen van het tijdschrift:
Eene geleerde Maatschappij [...] belast zich met de taak om voor de
grondige studie onzer taal en letteren een eigen orgaan te scheppen,
omdat genoegzaam gebleken was, dat al zulke doorloopende uitgaven,
door bijzondere personen ondernomen, telkens en telkens weder gestaakt
moesten worden door de onverschilligheid van het publiek, dat niet van
geleerdheid gediend is. [...] Wij willen gaarne alle zorg wijden aan den
vorm onzer bijdragen [...]. Maar de inhoud behoort aan de strenge eischen
der wetenschap te voldoen, behoort aan landgenoot en vreemdeling te
bewijzen, dat Nederland in degelijke studie van taal en letteren nu niet
meer bij zijne naburen achterstaat, maar weltoegerust zich bij hen durft
64
aansluiten en een edelen wedijver niet schroomt.
Als eerste reden voor de oprichting van TNTL wordt gewezen op de behoefte aan
continuïteit, die beter gewaarborgd lijkt nu de Maatschappij zich met ‘haar gezag
en hare hulpmiddelen’ (p. 22) achter het idee heeft geschaard. Wat de continuïteit
betreft: hier zal De Vries met name gedacht hebben aan de Taalgids, Taal- en
letterbode en Taalkundige bijdragen, die slechts een kort bestaan hadden geleid.
Vervolgens wordt een nationaal getint argument te berde gebracht: op het vlak van
de studie van taal- en letterkunde kan Nederland de vergelijking met de omringende
landen inmiddels zeker doorstaan. TNTL wil met andere woorden een waardige
Nederlandse pendant zijn van vergelijkbare vaktijdschriften in het buitenland.
Bij dat buitenland zal in eerste instantie zijn gedacht aan Duitsland, dat op het
gebied van de taalkunde in de voorafgaande eeuw reeds tot grootse prestaties was
gekomen. Ten tijde van de Oude School hadden Duitse geleerden zich bovendien
ontfermd over de Middelnederlandse letterkunde. Het ontwakende gevoel voor
eigenwaarde en de behoefte aan zelfstandigheid aan Nederlandse zijde was voor
germanisten als Johannes Franck, Karl Regel, Johannes Bolte en Robert Priebsch
overigens geen enkele belemmering om in TNTL te publiceren: er waren immers
65
persoonlijke contacten en die waren vaak uitstekend. Een mooi voorbeeld van dit
laatste is Franck, die in 1876 promoveerde op de Flandrijs - waarover hij ook
publiceerde in TNTL (8-1888: 247-253) - en nog altijd bekend is om zijn uitgave van
Maerlants Alexanders geesten (1882) en vooral om zijn onvolprezen
66
Mittelniederländische Grammatik (1883). Na zijn promotie verbleef hij ruim een
jaar te Leiden, waar hij zijn kennis van het Middelnederlands verdiepte onder leiding
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Strophische gedichten bezorgde, opgedragen aan de inmiddels overleden Verwijs).
Franck werd in 1879 privaatdocent en in 1886 hoogleraar Germaanse filologie, in
67
het bijzonder Nederduitse en Nederlandse filologie, in Bonn. In Franck-Van Wijk-Van
Haeringen, nog heel lang (fotomechanisch) herdrukt, zien we Francks Etymologisch
woordenboek der Nederlandsche taal terug, dat de auteur oorspronkelijk had
opgedragen aan De Vries.
Ook ten aanzien van de Vlaamse collega's wilden de Noord-Nederlandse
geleerden zich profileren. Zo trekt Verdam meteen al in de eerste jaargang van leer
tegen ‘Belgische uitgevers van Mnl. geschriften’ (p. 232). Voor David maakt hij
weliswaar een uitzondering, maar Willems, Snellaert, Bormans en vooral Blommaert
krijgen als editeurs de wind van voren. Laatstgenoemde maakte bijvoorbeeld een
editie van de Dietsche Lucidarius zonder verbeteringen aan te brengen aan de hand
van het Latijnse voorbeeld, het Elucidarium van Anselmus van Canterbury, aldus
68
Verdam. De kritische geluiden ten aanzien van de Vlaamse vakbeoefenaren, die
69
in de ‘Inleiding’ van het MNW een jaar daarna nog eens worden herhaald, mogen
echter niet doen vergeten dat er vanuit de redactie ook maatschappelijke
betrokkenheid was bij het wel en wee van het gehele Nederlandse taalgebied in
deze tijd. Dat blijkt onder meer uit Kerns voorzitterschap, gedurende zes jaar, van
het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), de Nederlands-Vlaamse taal- en
cultuurvereniging die in 1895 werd opgericht. Naast Kern zaten van TNTL ook J.W.
Muller en J. te Winkel in het bestuur, wat duidt op een brede betrokkenheid.
Hoewel het ‘Nederlandse’ in de titel van het tijdschrift betrekking heeft op taal- en
letterkunde uit de Nederlanden (dus zowel Noord als Zuid) - zeker waar het de
vroegere periodes uit de geschiedenis betreft - dienen we ons te realiseren dat
TNTL bij de oprichting een (Noord-)Nederlands tijdschrift was, zoals Leuvense
70
bijdragen zich vanaf de oprichting in 1896 als Vlaams tijdschrift zou profileren. Dit
nationale aspect blijkt nog eens duidelijk uit een opmerking van De Vries naar
aanleiding van de reacties op de eerste twee afleveringen tijdens de al
gememoreerde jaarvergadering van de Maatschappij van 16 juni 1881:
Vooral mogen wij ons verheugen over den goeden indruk, dien de
onderneming buitenslands heeft gemaakt. Van onderscheidene vrienden
in België en Duitschland mocht ik de verzekering ontvangen, dat zij ons
Tijdschrift als een uitnemend middel waardeeren om de betrekkingen
tusschen Nederlandsche en stamverwante beoefenaren der wetenschap
vaster aan te knoopen en de vruchten van hetgeen hier te lande gearbeid
71
wordt ook buiten onze grenzen bekend te maken.

3. De redactie van het eerste uur
Als we naar de samenstelling van de redactie kijken, dan herkennen we om te
beginnen de studiegenoten Jonckbloet en De Vries, die hiervoor al wat uitgebreider
ter sprake kwamen. Beide hoogleraren waren al meer dan veertig jaar actief in het
vak (Jonckbloet had in 1864 bovendien het lidmaatschap van de Tweede Kamer
aanvaard). Cosijn had vanaf 1871 als redacteur onder De Vries gewerkt aan het
WNT, maar sinds zijn Leidse benoeming in 1877 tot hoogleraar Oudgermaans
72
schoot zijn werk aan het woordenboek erbij in. Hij specialiseerde zich in Gotisch,
Angelsaksisch
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en Middelhoogduits, en ontwikkelde zich tot de ‘princeps der Nederlandsche
73
germanisten’. Kern en Verdam, respectievelijk vijfendertig en zevenendertig jaar
in de redactie, waren beiden leerlingen van De Vries. Tijdens hun redacteurschap
zagen zij tal van leerlingen van hun leermeester toetreden tot de redactie, zoals
H.E. Moltzer, A. Kluyver, J.W. Muller, J. te Winkel, G. Kalff en J.J. Salverda de
Grave; net als Kluyver en Muller waren veel andere redactieleden van TNTL uit de
eerste periode - A. Beets, W. de Vreese, G.J. Boekenoogen, J. Heinsius, J.A.N.
74
Knuttel en R. van der Meulen - werkzaam als redacteur bij het WNT. Het was in
grote lijnen dus de kring van De Vries en het WNT die de beginperiode van TNTL
bepaalde.
Het initiatief tot de start van TNTL lag echter niet bij De Vries, maar bij Cosijn, die
voordien als oprichter/redacteur reeds nauw betrokken was geweest bij de Taalen letterbode en Taalkundige bijdragen. Behalve redacteur van het WNT was Cosijn
de schrijver van een Nederlandsche spraakkunst (1867-1869) en publiceerde hij
als bekend dialectonderzoeker in de Taal- en letterbode over de Wachtendonckse
(‘Oudnederlandsche’) psalmen. Over de taal daarvan schreef hij in TNTL (15-1896:
316-323) een reactie op Van Helten (p. 146-171 in hetzelfde deel), die op zijn beurt
Jostes' opmerking in het Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur,
dat deze tekst ‘ursprünglich hochdeutsch war’ en slechts door tussenkomst van
afschrijvers in westelijker vaarwater terecht was gekomen, weerlegde. Inzet was
hier de lokalisering van deze tekst, een gevecht met woorden over woorden, in de
bescheiden en hoffelijke toon, die evengoed zeer scherp was. Deze hoffelijkheid
naast scherpte, dit gesprek door de jaargangen heen, het retorisch vermogen, het
onderwerp dat in oudere fasen van de taal ligt en in Duitsland is aangekaart, het is
allemaal terug te vinden in Cosijns slotopmerking op p. 322-323:
Bij alle waardeering der scherpzinnigheid en fijne grammatische kennis
van mijn vriend Van Helten, moet ik tot mijn leedwezen zijn theorie over
het ontstaan onzer psalmen afwijzen. Ook enkele emendaties en andere
beschouwingen acht ik niet boven bedenking verheven. Maar reeds door
het opnieuw ter sprake brengen der psalmenquestie, verdient hij, evenals
de Hêleandkenner Jostes, onzen warmen dank. Wat ik in een tijd, die
gelukkig tot het verleden behoort, daarover geschreven heb, is op het
tegenwoordig standpunt der wetenschap gansch verouderd. Maar daarom
is nog niet alles, wat ons daarover de dag van heden brengt, vast en
zeker. Voor mij is over het ontstaan onzer psalmvertaling nog niet het
laatste woord gezegd. Is het daarom vermetel, wanneer ik vooralsnog
aan mijn vroegere beschouwingen vasthou? Met deze wijziging, dat ik
het taalgebied ook meer in het Oosten zoek. Weg dus met
Oudnederlandsch!
Meer filologen hadden zich op dit onderwerp gestort en de psalmen werden ook
handschriftkundig en anderszins tegen het licht gehouden. Cosijn had in hetzelfde
deel P. Tack (15-1896: 137-144) al van repliek gediend daarover (p. 144 - ‘Behalve
de belangwekkende mededeeling aangaande het watermerk, leert ons dus deze
collatie der Lipsiaansche glossen niets nieuws’) en aansluitend schrijft ook Van
Helten ‘Een en ander over en naar aanleiding van de Oudnederlandsche
psalmvertaling’ (p. 146-171).
75
Cosijn was redactielid van TNTL in de periode 1881-1886 en 1893-1895. Het is
opmerkelijk dat hij - als initiatiefnemer van TNTL, redactielid en auteur van diverse
artikelen in het tijdschrift - nooit met een ‘Levensbericht’ is herdacht door de
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Maatschappij. Toen TNTL honderd delen had volgemaakt, werd de eer voor de
stich-
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ting van het tijdschrift in algemene zin bij de Maatschappij gelegd, Cosijn bleef
77
ongenoemd. Ook in het moderne neerlandistische onderzoek komen we zijn naam
niet zo vaak meer tegen. In een bijdrage van W. Sanders aan TNTL over de
Wachtendonckse psalmen (88-1972: 161-177), waarin de auteur nog eens
recapituleert hoe het ook weer zat met de benaming van onze taal en dus het
Oudnederlands de revue passeert, zoeken we zijn naam tevergeefs.

4. Tekstkritiek en tekstedities
Zoals het voorbeeld van Cosijn al illustreert, sluit de eerste periode van TNTL
naadloos aan bij de gangbare vakbeoefening van vóór 1881. Het gaat om onderzoek
naar vroegere taalperiodes, vooral Middeleeuwen en zeventiende eeuw, vanuit de
literaire bronnen die ons ter beschikking staan. Als er iets gezegd moet worden over
het eerste nummer of ook over de eerste jaargang en zelfs decennia daarna, dan
is het wel dat er een absoluut historisch gericht wetenschappelijk tijdschrift was
opgericht. Filologie vormt decennialang de kern en een duidelijke scheiding tussen
de verschillende subdisciplines is er nog niet. De belangstelling geldt de oudere
letterkundige teksten, die volgens de inmiddels gangbare methoden filologisch
geanalyseerd worden. Opvallend is vooral dat we dezelfde auteurs zien optreden
als schrijvers van taal- en letterkundige bijdragen. De specialismen in een uitdijend
vakgebied die de geleerden belemmeren zich meer dan oppervlakkig bezig te
houden met de verschillende vakterreinen tegelijk, waren in de decennia rond 1900
nog niet aan de orde.
Voor een goed tijdbeeld en de positie van TNTL in het taalkundige landschap zij
hier gewezen op het tijdschrift Noord en Zuid (1877-1907) van Taco H. de Beer en
C.H. den Hertog, dat als tijdschrift voor onderwijzers bekend stond. Hierin werden
ontleedkundige problemen behandeld in de sfeer van de logische analyse, die dan
haar hoogtepunt heeft gehad, maar die in schoolboeken van hoge kwaliteit
nagestreefd blijft worden. Het bekende tijdschrift Taal en letteren (1891-1906) zal
vanaf de oprichting aansluiting zoeken bij de beweging van Tachtig met ‘taal is
individuele expressie van de individuele persoonlijkheid’. Wat het verdere taalklimaat
rondom dit tijdschrift betreft volgen de taalpedagogen Buitenrust Hettema, Koopmans,
Van den Bosch, Kollewijn, Terwey en Vercoullie de psychologisch-historische richting
van Hermann Paul, waardoor van de schrijftaaltraditie afscheid wordt genomen,
volkstaal en dialect als authentieke taal een centralere plaats krijgen. Van hen zien
we alleen Buitenrust Hettema voor TNTL schrijven (11-1892: 277-284). De grote
vakman van deze tijd, de nog steeds bewonderde onderwijzer C.H. den Hertog
(1846-1902), schrijver van de door H. Hulshof opnieuw bezorgde (logisch-)analytische
78
Nederlandsche spraakkunst (1892-1896), houdt zich iets meer op afstand daarvan
en deze zelfstandigheid levert hem al gauw de kritiek van de Taal- en letterenmannen
op, die zichzelf natuurlijk als nieuw zagen, wat in de vooruitgangshypothese wil
zeggen ‘beter’. Hulshof kan het in 1985 niet laten een vergelijking te maken met de
jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw, waar de dan weer ‘nieuwe’ taalkunde
79
zich op soortgelijke wijze uitliet over de oude en die dus afkeurde. Het is een
smakelijke discussie die in TNTL niet te vinden is, terwijl zij zich wel voortzette in
de Maatschappij, waar Van den Bosch een lezing hield die niet in de Handelingen
werd
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opgenomen, terwijl een lezing daarna van Den Hertog over deze meningsverschillen
80
een aparte uitgave tot gevolg had.
Nieuwe bronnen - vaak handschriften, soms drukken - worden beschreven en
doorgaans volgt een editie van de (vaak: fragmentarisch overgeleverde) tekst.
Editieprincipes worden bekend verondersteld. H.E. Moltzer waarschuwt wel voor
een te ver doorgevoerde tekstkritiek, ook Verdam laat een waarschuwend geluid
horen in deze zin, maar beiden houden nadrukkelijk vast aan de mogelijkheid
81
emendaties aan te brengen. Vaak wordt een nieuwe literaire vondst bejubeld
als...een aanwinst voor de taalkunde, en het is niet toevallig Matthias de Vries die
zegt: ‘Wij mogen niets onbeproefd laten, om van den zoo deerlijk gehavenden
letterschat onzer vaderen te redden wat nog te redden valt’ (7-1887: 133). En er is
in die tijd nog zoveel te vinden: een sonnet van Hugo de Groot, de vertaling door
Gerijt Potter van der Loo van Froissart, een kort lofdicht van Bredero, brieven van
Jacobus Bellamy, nieuwe fragmenten van de berijmde Franse vertaling van Maerlants
82
Martijns, de refreinenbundel van Jan van Stijevoort enz., de rij is schier eindeloos.
In het laatste geval geeft De Vooys bij wijze van voorbeeld een aantal teksten uit,
die - pikant detail - ‘deels op verzoek van de redactie’ van het tijdschrift worden
83
gecensureerd vanwege ‘hun onkiesheid’ (p. 115).
Artikelen over letterkundige onderwerpen met een meer literaire of historische,
veelal biografische vraagstelling zijn er ook en lijken in aantal en variëteit toe te
nemen naarmate de jaren verstrijken. Invloeden worden getraceerd, ook
internationale, en de latere doorwerking van teksten wordt in kaart gebracht. Zo legt
Prinsen in opeenvolgende delen een heel dossier aan over de Leidse stadssecretaris
Jan van Hout, M. Boas brengt in een reeks artikelen de Nederlandse Catotraditie
84
door de eeuwen heen in kaart. Tekst en auteur staan veelal nog centraal,
thematische studies, zoals die van De Vooys (de grote ijveraar voor studie van de
geestelijke letterkunde) over middeleeuwse schilderingen van het paradijs, zijn vrij
85
uitzonderlijk. Ook genres als het sonnet of de rijmloze poëzie in de Nederlanden
86
in de zeventiende eeuw worden wel als uitgangspunt genomen. Auteurs die later
tot grote synthesen komen, combineren in hun artikelen al vroeg een grote eruditie
met oog voor het grote verband. Dit gaat vaak gepaard met een aanzienlijke lengte
van hun artikelen. Zo schrijft J. te Winkel, auteur van de latere Ontwikkelingsgang,
over de invloed van de Spaanse letterkunde op de Nederlandse in de zeventiende
eeuw (1-1881: 59-114). J.A. Worp, auteur van de tweedelige Geschiedenis van het
drama en van het tooneel in Nederland (1904-1908), bespreekt tal van vergeten
87
toneeldichters.
In letterkundige studies komt de wederzijdse beïnvloeding van Nederland en
Duitsland regelmatig aan de orde. Bij Nederland als gevende partij valt te denken
aan de invloed van Cats in Duitsland en vandaaruit de doorwerking richting
Denemarken en Zweden, of de invloed van Antonides' Y-stroom, op de vroegste
(berijmde!) literatuurgeschiedenis (1734) in Duitsland (de invloed doet zich voor in
de tweede, vermeerderde uitgave van ca. 1738); J.E. Gillet geeft zelfs een compleet
overzichtsartikel over de invloed van de Nederlandse op de Duitse literatuur in de
88
zeventiende eeuw. Ook is er aandacht voor de omgekeerde invloedslijn,
bijvoorbeeld bij Staring, die in zijn gedichten Duitse voorbeelden navolgt - zonder
dit overigens altijd te zeggen (32-1913: 152-154). Vooral het Oudgermaanse verleden
staat in de aandacht. Een bijdrage over Beowulf wordt geplaatst, P.C. Molhuysen
signaleert een runengedicht in een
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geleerdenbrief uit 1600, J.W. Muller wijst op sporen van Oudgermaanse overlevering
in Middelnederlandse letterkunde en W. van Eeden vraagt aandacht voor de
89
Hallfredarsage. J. de Vries, die aan het eind van de eerste periode ‘Het epos van
koning Róther’ bespreekt (39-1920: 1-74), zal deze lijn als geen ander voortzetten
in de tweede periode (1921-1940) van het tijdschrift.
Internationale verbanden, maar dan in bredere, meer algemene zin, komen ook
aan bod in studies waarin de verspreiding van verhaalstof door de eeuwen heen in
kaart wordt gebracht. Het meest extreme voorbeeld van deze invalshoek biedt een
59 bladzijden tellende studie van A. Borgeld (26-1907: 145-203), die zijn artikel zelf
typeert als een voorbeeld van ‘Stoffgeschichte’. Uitgaand van Don Torribio, een in
1887 in De nieuwe gids verschenen (en in 1890 als boek uitgebracht) blijspel van
Frederik van Eeden, wordt zo compleet mogelijk de gehele Europese traditie in kaart
gebracht en herleid tot enkele middeleeuwse voorbeelden, die met een slag om de
arm achtereenvolgens in een Arabische en in een Indische traditie worden geplaatst.
Het blijspel van Van Eeden raakt heel erg op de achtergrond en is in feite meer
aanleiding dan onderzoeksobject. Op kleinere schaal wordt bijvoorbeeld gewezen
op een Mongools sprookje, een Russische sage en een Litouwse sage (opgetekend
in 1895 in Russisch Polen!) die verband houden met Karel ende Elegast en op een
Indisch verhaal dat parallellen vertoont met de Reynaert, om enkele voorbeelden
90
te noemen. In de periode na 1920 geeft J. de Vries een mooi staaltje van dit type
onderzoek door de sproke Van III ghesellen die den bake stalen in een internationale
(ook mondelinge) verhaaltraditie te plaatsen, waarbij hij wijst op Franse, IJslandse,
Scandinavische, Italiaanse, Oost-Europese en buiten-Europese parallellen (45-1926:
212-262).

5. Detailkwesties en losse observaties voeren de boventoon
Al meteen in de eerste jaargang maken we kennis met een bekend fenomeen van
toen, de ‘bladvulling’, die vanaf de tweede jaargang ook als zodanig wordt
91
aangeduid. Soms gaat het om een treffend citaat uit een minder bekend handschrift,
of om een kleine notitie, met een vondst of merkwaardigheid waaromheen geen
groot artikel opgebouwd hoeft te worden, maar die de moeite van het vermelden
waard is en dikwijls tot reacties van vakgenoten leidt. Dergelijke bladvullingen komen
92
nu vrijwel niet meer voor in de tijdschriften. Het onderscheid tussen een ‘bladvulling’
waarin een emendatie wordt voorgesteld en een artikel met een andere titel en
dezelfde lengte is overigens niet altijd te doorgronden: vaak is een bladvulling
namelijk verschillende bladzijden lang. De discussies naar aanleiding van kleine
thema's, ook wel wat breder verwoord in enkele bladzijden (die vanaf 1913 ‘Kleine
mededeelingen’ worden genoemd) gaan soms over vele nummers. Veelal leidt een
emendatie of etymologie tot een discussie door de nummers heen. Op korte artikelen
wordt in ieder geval graag gereageerd met nieuwe vondsten, weerleggingen en
verbetering van de argumentatie.
In Huygens' Oogentroost wordt bijvoorbeeld ‘een haar van de hond’ gebruikt bij
een hondenbeet, een vorm van homeopathie zoals drinken om de kater te verdrijven.
Het is Verdam die deze reeks zo inzet, want met de uitdrukking ‘oude hond’ = ‘het
fijnste van de kelder’ komt hij niet verder. Volgens Stoett klopt dat juist wel: de hond
begraaft zijn schat en parallel daaraan kun je nog een oude hond in de kelder
hebben.
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Geheel Stoettiaans voegt hij er nog een Duits spreekwoord aan toe: ‘Im Haus steckt
93
noch ein alter Hund’. Volgens P.H. van Moerkerken staat de hond voor bier of wijn.
A. Beets gaat met het homeopathische element aan de haal door soortgelijke
plaatsen aan te wijzen, zoals bij Cats:
Zijt ghy verbrant
Aan voet of hant,
Gaet tot de vlam,
94
Daer 't quaet af quam.
95

Dat van de schat en van de oud bewaarde wijn staat ook in het WNT.
Probleemstellingen, inleidingen, korte samenvattingen - die tegenwoordig zo
vanzelfsprekend zijn - ontbreken zo goed als geheel, het komt zelfs voor dat artikelen,
zonder een woord van introductie, uit een lange opsomming van emendaties bestaan.
Titels als ‘Dietsche verscheidenheden’ (Verdam verzorgde een reeks artikelen onder
deze naam, waarmee hij overigens al was begonnen in Taalkundige bijdragen),
Verscheidenheden, ‘Mittelniederländische Miscellen’, ‘Middelnederlandse
mengelingen’, ‘Sprokkelingen’ en dergelijke duiden ook op het aaneenrijgen van
96
afzonderlijke items. De Vries' in 1881 geuite wens dat men ‘gaarne alle zorg [wilde]
wijden aan den vorm onzer bijdragen’ (vgl. hoofdstuk III, paragraaf 2) wordt in de
praktijk dan ook overschaduwd door het vervolg van de zin, waarin hij stelt dat de
inhoud van de bijdragen voorop staat en ‘aan de strenge eischen der wetenschap
[behoort] te voldoen’. Dit alles kwam TNTL op kritiek te staan: vanaf het begin vond
97
men het blad veel te geleerd. Het aantal leden van de Maatschappij dat abonnee
was daalde al vanaf het midden van de jaren tachtig en bedroeg in 1893 nog slechts
58 (op een totaal van 171 abonnees), en dat ondanks het gereduceerde tarief dat
98
werd gehanteerd voor leden (fl. 2,50 per deel, tegen fl. 4,-voor niet-leden).
De hoeveelheid specialistische kennis op het gebied van taal- en letterkunde
zwelt aan in de periode 1881-1920, het overzicht dreigt allengs verloren te gaan.
Vanaf 1900 worden bovendien ook de late achttiende en negentiende eeuw
toegelaten in het tijdschrift, getuige aandacht voor onder meer Betje Wolff en Aagje
99
Deken, Bilderdijk, De Genestet en Jacques Perk. Maar in deze tijd verschijnt ook
het tweede deel van Petits Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en
letterkunde (1888-1910) en levert Kalff zijn Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde (1906-1912) af, een synthese die kort daarop zal worden gevolgd door
Te Winkels zeer feitelijke Ontwikkelingsgang (1908-1919), waarvan in 1922-1927
een tweede, herziene druk verscheen.
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IV. Taal- en letterkunde nog in dezelfde hand - 1921-1940
1. Taalkunde
1.1. Structuralisme
De negentiende-eeuwse aanloopjes naar het structuralisme van de eerste helft van
de twintigste eeuw komen voort uit de sfeer van de taalwetten, die de
Junggrammatiker hadden ontleend aan de natuurwetenschappen, en uit de opvatting
dat de taal een tekensysteem is. Het structuralisme-in-wording werkte met de
concepten paradigma-syntagma en synchronie-diachronie, maar concentreerde
zich op den duur toch vooral op de eerste helften van de begrippenparen. De
taalbeschouwing raakte hierdoor wel weer op haar fundamenten georiënteerd en
de synchroon ingestelde beschrijvende taalwetenschap zou weldra de historische
tak overvleugelen.
Temidden van aanzetten tot verandering hadden de ideeën van Ferdinand de
Saussure (1857-1913), wiens verzamelde colleges aan de Universiteit van Genève
na zijn dood gepubliceerd werden onder de titel Cours de linguistique générale
(1916), een stuwend effect, een effect dat Von Humboldts ideeën in eerdere instantie
niet hadden weten te sorteren. De Saussures onderscheid via het taalteken tussen
‘langue’ en ‘parole’ (met het foneemconcept), tussen ‘signifié’ en ‘signifiant’,
paradigmatische en syntagmatische verbanden, synchronie en diachronie, en nog
andere begrippenparen, brachten een algemeen taalkundige systematiek op gang
die de potentie bezat een taal werkelijk tot in de finesses te beschrijven, al verviel
men soms te snel in een simplistische dichotomie die binariteit ging heten. In 1926
presenteerden de Tsjechen zich in de ‘Cercle linguistique de Prague’, onder wie
vooral de Franse en Russische leden van de ‘Cercle’ bekend raakten in de later
geschreven geschiedenis: N.S. Trubetzkoy (1890-1938), S. Karcevskij (1884-1955)
en R. Jakobson (1896-1982) trokken internationaal de lijn van De Saussure door:
de bestudering van de taal als functioneel systeem. De drie Russische emigranten
presenteerden zich ook op het eerste internationale linguïstencongres in Den Haag
van 1928 met een proclamatie, gepubliceerd in de handelingen van het congres,
die de klankbeschrijving in betekenisonderscheidende verschillen beschreef in de
100
gang van een systeem dat evolueert naar een nieuw systeem.

1.2. Van Duits via Frans naar Engels
Wat de meest gebruikte taal in deze nieuwe ontwikkelingen betreft, kondigden zich
al nieuwe tijden aan. Trubetzkoys Grundzüge der Phonologie van 1939 - vooral in
de klankleer waren de eerste resultaten zichtbaar in het onderscheid
fonetiek-fonologie - raakte bekend in de Franse vertaling van 1949 als Principes de
phonologie. Aan de Duitse overheersing in de taalkunde komt na de Eerste
Wereldoorlog een einde, tot vreugde van vooral de Engelstalige wereld, en de
bindende vakliteratuur wordt in die (tussen)periode Franstalig, maar tegelijkertijd
ook gespreider en ‘nationaler’! Zo kreeg Kopenhagen een Cercle, onder aanvoering
van V. Brøndal en L. Hjelmslev, en ook Londen kreeg er een.
Roman Jakobson publiceerde na zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit
van Harvard in het Engels. Hij voerde in Amerika de meer Europees georiënteerde
taalkundigen aan, terwijl daarnaast de volgelingen van E. Sapir (Language,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

318
1921) en L. Bloomfield (Language, 1933) een Amerikaanse stroming ontwikkelden.
Bloomfields Language werd voor de Amerikanen wat Hermann Pauls Prinzipien der
Sprachgeschichte in Europa was. De titels geven al aan dat de eerste ontwikkelingen
in het structuralisme een zeker a-historisch karakter hadden, wat als reactie op de
historiserende taalbeschouwing van de tijd daarvoor in eerste instantie zeker een
verfrissing betekende. De geslaagde studies op het gebied van de klankleer kenden
op morfologisch en syntactisch terrein een wat moeizamer vervolg. Daarvoor moeten
we terug naar Europa (bijv. John Ries' Zur Wortgruppenlebre, 1928) en naar
Nederland. Met het linguïstencongres in Den Haag plaatste de Nederlandse
taalkunde zich meteen op de internationale structuralistische kaart. In Den Haag en
daarna in Praag waren temidden van vertegenwoordigers uit alle belangrijke
Europese landen onder meer Van Ginneken, Van Wijk en A.W. de Groot aanwezig.
Door hen werd het werk van de Praagse school hier snel bekend. De slavist N. van
Wijk bracht in 1939 zijn Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap
uit, waarin de Praagse school zich in Nederland presenteerde.

1.3. De situatie in Nederland
De inbedding van de structuralistische uitgangspunten in het wetenschappelijke
discours is een stuk gemakkelijker gebleken dan die van de nadien tot ontwikkeling
gekomen transformationeel-generatieve taalkunde en richtingen die daaruit
voortvloeiden. De eerste aanloop zien we in de jaren dertig, als A.W. de Groot in
De nieuwe taalgids een aantal structuralistische onderwerpen onder de loep neemt,
op weg naar zijn structuralistische grammatica. Vanaf 1948 zou P.C. Paardekooper
enkele bijdragen aan TNTL gaan leveren, maar dat waren historisch-taalkundige
101
artikelen. Zijn structuralistische artikelen reserveerde hij voor onder meer De
nieuwe taalgids. Dit tijdschrift gold blijkbaar als een tijdschrift dat vanuit
dienstbaarheid aan de onderwijswereld kon streven naar de verwerking van nieuwe
taalkundige richtingen, met een breder publiek voor ogen, waarbij in de loop der
decennia vooral de lezers in MO-kringen genoemd dienen te worden. De nieuwe
taalgids stond bij de oprichting in 1907 de ‘moderne’ richting voor. Daaraan waren
voorafgegaan de tijdschriften De taalgids (1859-1867), dat met de ondertitel Tijdschrift
tot uitbreiding van de kennis der Nederlandsche taal eenzelfde doel voor ogen had
en na de dood van Te Winkel verdwenen was, de Taal- en letterbode (1870-1875)
van E. Verwijs en P.J. Cosijn, en de Taalgids. Tijdschrift voor Nederlandsche taal
en letterkunde ten dienste van onderwijzers (1887-1888) van R.K. Kuipers, dat het
slechts één jaar volhield. Ook Van Ginneken publiceerde in De nieuwe taalgids en
benadrukte zijnerzijds nog eens het belang van de contemporaine, maar dan vooral
‘sociale’ taalkunde (de benaming sociolinguïstiek zou pas later opkomen), wat hij
nog meer vorm gaf door met G.S. Overdiep Onze taaltuin op te richten (1932).
Deze gebeurtenissen waren van groot belang voor de onderwerpen waarop TNTL
voortbouwde. Ongemerkt veranderde er wel iets in de historische traditie van het
tijdschrift. De dialectologie kwam nadrukkelijk op, de dialectgeografie met
102
bijbehorende atlas en vragenlijsten, de sociale taalkunde, de bestudering van het
ABN, kortom er kwamen in de bedding van de historisch gerichte taalkunde
stroompjes bij, die de ruimte tussen heden en verleden enigszins zouden gaan
vullen. Daarnaast zien we de externe taalgeschiedenis en de vakgeschiedenis als
subdiscipline opkomen,
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waarnaast ook de naamkunde veelvuldiger als onderwerp van een artikel te zien
is. TNTL maakte, door ‘zichzelf’ te blijven, geen deel meer uit van de nieuwe
vigerende taalkundestromingen, maar in de genoemde subdisciplines zou het zijn
rol van gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift voor historische taalkunde en
filologie extra gestalte kunnen geven.
In de tweede periode van het tijdschrift die we onderscheiden (1921-1940)
zijn in totaal 19 redacteuren actief. In de eerste periode, die veertig jaar
besloeg, waren dat er 21. Dat betekent een toename van het verloop
binnen de redactie van zo'n 80%. In verband met de continuïteit werd bij
de bespreking van de eerste periode al gewezen op Beets (red.
1888-1938), Muller (red. 1890-1940) en Heinsius (red. 1907-1946), alsook
op Te Winkel (red. 1890-1926) en Boekenoogen (red. 1896-1929). De
redactie wordt in deze periode voorts gedomineerd door J.A.N. Knuttel
(red. 1915-1944) en G.G. Kloeke (red. 1919-1957), waarbij kan worden
opgemerkt dat laatstgenoemde zorgde voor de continuïteit na de Tweede
Wereldoorlog. In deze tweede periode doet een tweetal nieuwe rubrieken
zijn intrede. Vanaf deel 54 (1935) verschijnt met een zekere regelmaat
de rubriek ‘Ingekomen boeken’; vanaf deel 55 (1936) worden
boekbesprekingen opgenomen, die vanaf 1937 als ‘Boekbeoordeling’
worden aangekondigd.

1.4. Taalkundige ontwikkelingen in het tijdschrift
Is dit ook gebeurd, kan men zich nieuwsgierig afvragen. TNTL bleef in de periode
van 1920 tot aan de Tweede Wereldoorlog in de eerste plaats de voortschrijdende
wetenschap volgen waar het de historisch-taalkundige zaken betrof. Het is de tijd
van structuralisme en taalgeografie, van dialectenstudie en taalontwikkeling in
gebieden waar het Nederlands in welke vorm ook is binnengekomen: H. Schuchardt
beschrijft in 1914 het Negerhollands, D.C. Hesseling gaat vanaf 1910 (‘Overblijfsels
van de Nederlandse taal op Ceylon’) op zoek naar invloeden van het Nederlands
elders en volgt de literatuur over het Nederlands in de Kaap, het Papiaments en
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andere zaken, overigens voornamelijk vanuit de Duitse literatuur daarover. De
aandacht voor Zuid-Afrika verflauwt in de tweede periode merkwaardig genoeg,
zeker als men de ‘stamverwantschap’ in aanmerking neemt, en zal op den duur nog
slechts voortleven in de boekbesprekingen. Dichter bij huis krijgt het Fries meer
aandacht, vooral in historische zin: de Friese woorden bij Kiliaan worden behandeld
door K. Fokkema. Nieuwe auteurs dienen zich aan: Meertens zal zich naamkundig
ontwikkelen, De Vooys wendt zich met de geëigende onderwerpen al sinds 1901
van tijd tot tijd tot TNTL en Schönfeld schrijft sedert 1911 voor TNTL.
Met de germanist G.G. Kloeke (red. 1919-1957) haalde men in deze periode een
dialectgeograaf van formaat in de redactie, die ook regelmatig publiceerde. In 1920
startte Kloeke zijn ‘Dialectgeographische onderzoekingen’, gevolgd door het
geruchtmakende De Hollandsche expansie in de zestiende eeuw en zeventiende
eeuw uit 1927. Het hoeft geen betoog dat TNTL hiermee andermaal in de voorhoede
van een zich ontwikkelende tak van wetenschap te vinden was. In Duitsland
publiceerde Th. Frings zijn Sprache (1926) en de expansiologische methode kwam
via L. Grootaers naar Nederland. Zowel Grootaers als Kloeke was volledig thuis in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

de jongste Duitse ontwikkelingen in de wetenschap. Kloeke studeerde en
104
promoveerde in Duitsland, en voerde in TNTL discussies met onder meer W. de
Vries door verschillende afleveringen heen.
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Daarnaast besprak hij de nieuwste vakliteratuur en ontzag zich niet ook nieuw
gevonden fragmenten van bijvoorbeeld het Roelantslied (59-1940: 93-117)
tussendoor te bespreken. In Zuid-Nederland vinden we Blanquaert druk materiaal
verzamelen in zijn dialectatlas, die vanuit Klein-Brabant weldra het gehele
Nederlandse taalgebied in kaart moest brengen, een werk dat na zijn dood werd
voortgezet door W. Pée. In tijdschriften als Leuvense bijdragen en Onoma legden
zij verantwoording af. In het Noorden werden vanaf 1931 naar een vast aantal
correspondenten vragenlijsten gezonden door het Amsterdamse Dialectenbureau.
Nieuwe ontwikkelingen in de richting van de structurele dialectologie krijgen na de
oorlog pas breed vorm en verschijnen in deze tijd voornamelijk in het tijdschrift Onze
taaltuin.
In de tijd waarin de dialectgeografie in opkomst was en waarin historisch
taalkundigen steeds vaker gingen werken met niet-literair bronnenmateriaal, zien
we ook in TNTL langzaamaan aandacht ontstaan voor de historische context van
tekstproblemen. J.J. Mak wil in vervolg op Verdenius meer aandacht schenken aan
105
de devotentaal; G. Karsten schrijft in 1939 nog ‘gewone’ etymologische stukjes
voordat hij met naamkundig werk zou komen (Noordhollandse plaatsnamen, 1951),
Meertens maakt via zijn etymologische stukjes in TNTL eenzelfde ontwikkeling door;
De opbouw van W. Gs Hellinga wordt in 1939 gerecenseerd, gevolgd in 1940 door
een (tweedelig) artikel van diens hand over het Stadsfries. De etymoloog J. de Vries
versterkt de redactie in 1927 en J.H. van Lessen - werkend aan het WNT in de
periode 1929-1951 - wordt in 1936 redactielid.

1.5. Enkele primeurs
Men kan stellen dat allen die op historisch-taalkundig terrein in de breedste zin van
enige betekenis waren, zich in TNTL presenteerden of erin genoemd werden. Diverse
werken uit oudere taalfasen werden via een nieuw gevonden handschrift verbeterd
of in andere termen beschreven. In 1919 zorgde redacteur J.W. Muller voor een
primeur in de geschiedenis van de taalkunde door het aan de boekerij van de
Maatschappij geschonken afschrift (1849) van J.T. Bodel Nijenhuis van onze oudste
grammatica wereldkundig te maken in TNTL (38-1919: 1-20). Nazoekingen bij het
Rijksarchief van Zeeland, en de Provinciale Bibliotheek en het Zeeuws Genootschap,
hadden geen oorspronkelijk werk opgeleverd: het origineel bleek verdwenen. Muller
meende uit het taalgebruik te mogen opmaken dat het hier mogelijk een aanzet tot
grammatica van de hand van Coornhert betrof en zo stond het stuk sindsdien bekend.
Toen de familie Van Lynden in 1975 op haar kasteel Ter Hooge, gelegen tussen
Koudekerke en Middelburg, een muur liet doorbreken, kwam er een map tevoorschijn
die niets minder dan het verloren gewaande handschrift van deze grammatica bleek
te bevatten. Het handschrift-Van Lynden, in de familie terechtgekomen doordat het
door de oorspronkelijke eigenaar ter veiling was aangeboden, werd onderzocht door
K.J.S. Bostoen, die vanuit een combinatie van factoren tot de overtuiging kwam dat
Johan Radermacher, een geleerd koopman uit de kring van Abraham Ortelius, de
schrijver moest zijn. Op uitnodiging van het bestuur van de Maatschappij en de
werkgroepen Engels-Nederlandse betrekkingen en Geschiedenis van de taalkunde
kwam een select gezelschap op de tweede etage van P.N. van Eyckhof 4 in Leiden
bijeen om na een viertal inleidingen, van onder meer Bostoen, de officiële
106
overhandiging van het handschrift-Van Lynden aan de Maatschappij bij te wonen.
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Aandacht voor oude taalkundebronnen was er overigens al veel eerder. De oude
grammatica's en andere schoolboekjes werden nog vooral vanuit de
(onderwijs)geschiedenis bekeken. De Vooys was al in 1917 in De nieuwe taalgids
gestart met een serie over ‘Uit de jeugd onzer spraakkunst’. P.A. de Planque
promoveerde in 1926 bij hem op Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters en
daarmee werd een blijvende discipline geschapen: die der vakgeschiedenis.
Nog een beroemde vondst wordt in TNTL wereldkundig gemaakt, nu in 1933 door
M. Schönfeld. In het begin van de jaren dertig werkte Kenneth Sisam (Oxford) aan
een editieproject in het kader waarvan hij hs. Oxford, Bodleian Library, 340 aan een
nauwkeurig onderzoek onderwierp. Op het laatste schutblad trof hij een ‘losse
krabbel’ (52-1933: 1) aan, geschreven door iemand uit de tweede helft van de elfde
eeuw, waarvan hij vermoedde dat het om Oudnederlands ging. Sisam zocht contact
met de anglist A.E.H. Swaen (die zich in TNTL vaak bezighield met de Engelse
achtergronden van gedichten van de zeventiende-eeuwse dichter Starter), die op
zijn beurt contact zocht met Schönfeld. Deze bevestigde het vermoeden van de
Engelse geleerde: het ging bij de vondst inderdaad om een Oudnederlands zinnetje.
Dat mocht met recht opzienbarend nieuws heten! Sisam schreef een artikel over
de kwestie dat in 1933 verscheen in het januarinummer van The Review of English
Studies. Hij was echter tevens zo hoffelijk om het manuscript ervan vooraf ter inzage
te geven aan Schönfeld, die zo in het eerste nummer van TNTL van datzelfde jaar
een artikel kon wijden aan Hebban olla vogala...Het moet een mooi moment voor
Schönfeld zijn geweest, waarvan hij overigens op zeer bescheiden wijze gewaagt.
de

Een ‘Vlaamse monnik, in de tweede helft van de 1l eeuw in Engeland vertoevend’
(p. 6) was waarschijnlijk de schrijver van dit pennenprobeersel. Het zal geen toeval
zijn geweest dat het nummer ermee opende; aan het eind van het stuk werd een
zwart-witfoto opgenomen van het bewuste schutblad, wat in die tijd nog uitzonderlijk
was. TNTL had hiermee in Nederland de primeur van het inmiddels beroemdste
107
pennenprobeersel in de neerlandistiek.

2. Filologie en letterkunde
2.1. Vondsten en nieuwe vragen
Het is een van de charmes van de historische letterkunde dat vondsten altijd tot de
mogelijkheden behoren - de door J.W. Klein gevonden en in TNTL gepubliceerde
Gentse Karel ende Elegastfragmenten en de door A.M. Duinhoven en G.A. van
Thienen in Leningrad ontdekte onbekende druk van dezelfde tekst zijn er om dat te
108
bewijzen. Maar in vergelijking met de eerste periode van TNTL neemt het aantal
vondsten, en de daarbij behorende edities, in de tweede periode wel aanzienlijk af.
We noemen enkele voorbeelden. In de Leidse Universiteitsbibliotheek, in de collectie
van de Maatschappij, stuit Fr. Kossmann op een oud rederijkersbundeltje, gedrukt
te Antwerpen in 1574, waarin de oudste op dat moment bekende muzieknotatie van
het Wilhelmus is overgeleverd (40-1921: 259-268). A. Hallema vindt in het Leidse
Gemeentearchief een autograaf uit 1567 van Coornherts Boeventucht (45-1926:
1-14). De druk, die al bekend was, verschijnt pas in 1587, te Amsterdam. En W. de
Vreese bezorgt een editie (in combinatie met de overeenkomstige passages in het
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Oudfrans) van de enige jaren tevoren ontdekte Münsterse fragmenten van een
Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose, door hem gedateerd op ca.
1350 (52-1933: 289-300). Het gaat overigens niet om fragmenten uit het ontbrekende
eerste deel van de Lancelotcompilatie, zoals De Vreese abusievelijk meende, maar
109
om gedeelten uit de Lantsloot vander Haghedochte. Het wordt langzamerhand
wat minder vanzelfsprekend om in het kader van dit soort publicaties een hele reeks
emendaties of taalkundige toelichtingen op te nemen. Op dit punt is een zekere
accentverschuiving waar te nemen in vergelijking met de voorafgaande periode.
De filologische traditie die zo typerend was voor de eerste periode, loopt onder
meer door in artikelen die titels dragen als ‘Bredero's Klucht van de koe, vs. 487’,
‘Reinaert, vss. 3006-3007 (uitgave-Muller)’ - met kritiek op een emendatie en een
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weerwoord op die kritiek - ‘Ferguut, vs. 264’ en dergelijke meer. In ‘Het dispuut
der wiskunstenaars vs. 539-540’ (55-1936: 157-160) signaleert G.W. Wolthuis een
zetfout en stelt hij een emendatie voor: ‘Men ziet hieruit, hoe gedachtenloos er
gelezen wordt, en hoe weinig men - ten onrechte - dit dispuut der wiskunstenaars
au sérieux heeft genomen’, aldus de auteur (p. 160). In deel 44 (1925) ontspint zich
een discussie over de aard van Knuttels editie van Bredero's De Spaansche
Brabander. De kritiek van A.A. Verdenius (p. 237-275), die erop neerkomt dat de
editie voor taalkundig onderzoek minder geschikt is, is voor Knuttel reden om de
door hem gemaakte editoriale keuzes nader te verantwoorden (p. 276-278). Knuttel
wordt hierin bijgetreden door Muller (p. 279-311), die onder meer opmerkt dat
varianten in de verschillende drukken en spellingskwesties niet te veel overschat
moeten worden: de meeste drukken verschenen immers pas na Bredero's dood (p.
279).
Een aardig punt in deze discussie is dat Verdenius de uitgave van de tekst min
of meer automatisch ziet als middel om het Amsterdams uit het begin van de
zeventiende eeuw te kunnen bestuderen. Knuttel merkt op dat Verdenius daarmee
‘den aesthetischen criticus’ (p. 276) als vakman over het hoofd ziet, waarmee hij in
zekere zin laat doorschemeren wat zo kenmerkend is voor de periode 1921-1940:
de nauwe band tussen taal- en letterkunde wordt wat losser en minder
vanzelfsprekend, zeker in de ogen van de jongere generatie. Van dit laatste biedt
nota bene Knuttels eigen bespreking van het proefschrift van Maartje Draak weer
een aardig voorbeeld: Draak opent nieuwe wegen door sprookjes aan te wijzen als
bron voor Arturromans, maar Knuttel verwijt haar gebrek aan aandacht voor datering
en situering van de tekst op basis van rijm en aanspreekvormen (56-1937: 316-319).
Al in de eerste periode gingen er stemmen op dat het accumuleren van
onderzoeksgegevens alleen niet voldoende was. In een artikel uit 1914 over de
groei van Vondels toneelstukken, waarin de waarde van de literatuur voor de
psychologie onder de aandacht wordt gebracht, schiep J.E. Gillet een tegenstelling
tussen de ‘enkel feiten citerende litteratuurgeschiedenis’ en de ‘wetenschappelijke,
verklarende [...] litteratuurgeschiedenis’, en het was hem natuurlijk om het laatste
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te doen. Hij trad daarmee deels in het voetspoor van Kalff, die hij alle eer gaf, die
in zijn inaugurele rede (1902) onder meer had gewezen op het nut van de
psychologie voor de literatuurstudie. Gillet draaide de volgorde evenwel om en
probeerde een psychologische ontwikkelingsgang aan te wijzen in Vondels
dramatische werk. Op deze wijze meende hij uitspraken te kunnen doen over de
persoonlijkheid van de dichter. Vanuit het werk zette hij dus de stap naar de psyche
van de dichter. Het gaat ons hier
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niet om het voorbeeld of om het gelijk of ongelijk van Gillet, maar om de kwestie die
in diens artikel impliciet tot uitdrukking komt: met het opsporen, emenderen,
taalkundig becommentariëren en uitgeven van teksten, en met het optasten van dit
alles in een literatuurgeschiedenis is de kous voor de literatuurhistoricus nog niet
af. Er dienen ook wetenschappelijke verklaringen te worden gegeven. Maar wat
voor vragen kan men verder eigenlijk stellen aan literaire teksten? Welk invalshoeken
verdienen de voorkeur? De tweede periode van TNTL formuleert geen eenduidig
antwoord op dit soort kwesties. Er zijn eerder wat aanzetten, in diverse richtingen.
Het artikel van Gillet, met zijn bijzondere aandacht voor de psychologie, is zelf
natuurlijk al een poging om iets nieuws te proberen.

2.2. Stilistisch onderzoek
Aandacht voor de stijl vormt een opmerkelijk nieuw onderzoeksthema. G.S. Overdiep
was al doende met stijlonderzoek op taalkundige grondslag in zijn bijdrage ‘Over
woordschikking en vers-rhytme in den Middelnederlandschen Ferguut’ (34-1915/16:
35-68), gevolgd door ‘Over den syntactischen en rhytmischen vorm der zinnen met
aanloop in Ferguut, Moriaen en Walewein’ (35-1916: 107-192), maar in de tweede
periode doet het stijlonderzoek zich voor in bredere zin. N. van Wijk past de theorie
van de klankanalyse toe op Vondels Lucifer (47-1928: 81-86). Deze methode was
afkomstig uit de germanistiek (Van Wijk verwijst naar een studie van Sievers uit
1914) en werd beschouwd als middel om ‘ons inzicht in de methoden van dichterlijke
creatie van groote kunstenaars te verdiepen en te verbreeden’ (p. 86). Volgens de
analyse van Van Wijk verschillen de klankeigenschappen van de bedrijven I, II en
IV van die in III en V, een verschil dat hij in verband brengt met een onderscheid in
dramatische geladenheid en een veranderende psychische spanning bij de auteur.
In deze analyse, die door Van Wijk wordt gepresenteerd als voorbeeld dat andere
onderzoekers kunnen navolgen (p. 86), is net als voorheen sprake van een hechte
band tussen taal- en letterkunde, maar de manier waarop ze in elkaar grijpen en
het daaruit voortvloeiende resultaat (aandacht voor de auteur, eventueel in
samenhang met diens dichterlijke kwaliteiten) zijn anders dan voorheen. Dat geldt
evenzeer voor het werk van Overdiep als voor ander stilistisch onderzoek, waarvan
de hier besproken periode diverse voorbeelden biedt.
D.C. Tinbergen treedt in het voetspoor van W.H. Beuken, die in 1928 te Utrecht
was gepromoveerd op Vanden levene ons Heren, door de eenheid van stijl van dit
gedicht te benadrukken, terwijl Verdam nog dacht aan invoegingen of uitweidingen
afkomstig van een afschrijver (49-1930: 216-234). In een bijdrage ‘De rijmen in drie
kluchten uit de zestiende eeuw’ betoogt B.H. Erné dat onderzoek van de dichterlijke
vorm en techniek (vooral rijm) in rederijkersspelen de moderne lezer kan afhouden
van een negatief oordeel op dit punt: dichters wisten heel goed wat ze deden en
maakten de vorm van hun werk ondergeschikt aan de aard ervan (51-1932: 137-154).
G. Kazemier toont aan hoe Bredero in De Spaanschen Brabander bewust
experimenteerde met de versvorm (was een alexandrijn bijvoorbeeld geschikt voor
een levendige dialoog?) en pas op den duur de voorkeur gaf aan het vrije vers, dat
bepaald werd door de zinsbouw (54-1935: 299-315). In aansluiting op een uitgave
van nieuwe fragmenten van het Roelantslied, in een paragraaf ‘Aesthetische
waardering van het Mnl. Roelantslied’, komt Kloeke tot een herwaardering van de
stijl van deze Karelroman
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(59-1940: 93-120). De tekst lijkt te zijn opgebouwd uit vierregelige strofen die soms
tot achtregelige gehelen gekoppeld kunnen worden. Het ritme van het Roelantslied
verraadt volgens Kloeke ‘een waarlijk dichter’ (p. 113) en wordt door hem
gecontrasteerd met het ritme van een passage uit Maerlants Spiegel historiael,
waarin hij ‘de galmende tonen ener luidende doodsklok’ (p. 114) beluistert. In
hetzelfde deel laat Kloeke zien dat zijn bevindingen voor het Roelantslied ook van
toepassing zijn op Vanden levene ons Heren, waarvan de verstechniek een
vergelijkbaar strofisch karakter vertoont (p. 276-305).

2.3. De Vreese en de handschriftelijke overlevering
Naast aandacht voor de stijl kan (meer) aandacht voor de materiële bronnen als
tweede aandachtspunt worden genoemd. Bij elke presentatie van een nieuw
gevonden bron - hetzij handschrift of druk - wordt vanouds even stilgestaan bij de
tekstdrager, in die zin is er dus niets nieuws aan de hand. Maar sterker dan voorheen
lijkt het besef door te dringen dat studie van de materiële overlevering informatie
oplevert die de erin overgeleverde tekst(en) in een historisch kader plaatst. Zo komt
L. Reypens te spreken over de onderlinge verhouding tussen de diverse
Ruusbroec-handschriften, waarover op dat moment nog veel onduidelijk is (42-1923:
47-71). Hij staat uitgebreid stil bij het zgn. handschrift A (dat hij rond 1381 dateert)
en bij de maatschappelijke context waarin dit handschrift functioneerde. In een
drieluik ontsluit De Vooys het omvangrijke ‘Trou moet blijcken’-archief, dat reeds in
1872 door Van Vloten onder de aandacht was gebracht (45-1926: 265-286). Hij
somt personages op, geeft samenvattingen en gaat onder meer in op de herkomst
van de spelen (rederijkers namen, zoals bekend, soms stukken van elkaar over,
pasten ze aan en voerden ze vervolgens op). In latere delen van het tijdschrift staat
hij stil bij de identiteit van de kopiisten, onder wie Goossen ten Berch (lid, mogelijk
factor van de Haarlemse Pelicaen), Adriaen Lourisz Lepel (lid van de Haarlemse
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Wijngaertrancken) en Laurens Jansz (factor van de Haarlemse Wijngaertrancken).
M.E. Kronenberg (met W. Nijhoff auteur van de driedelige Nederlandsche
bibliographie van 1500-1540, verschenen in 1923-1971 in acht banden), publiceert
vanaf 1916 tot 1966 zeven artikelen in TNTL, onder andere over de betekenis van
de Middelnederlandse dubbelvorm tentenel-tinterneel (een siermotiefje, aangebracht
bijvoorbeeld door een rubricator in een incunabel), het Middelnederlandse
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ridderverhaal Van den here van Valckenborch en de prozaroman Merlijn. Ze
publiceerde vooral in Het boek (1912-1966), een bibliografisch tijdschrift waarvan
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ze redacteur was van 1932 tot 1966. Voor haar artikel over de bibliotheek van
Johannes Phoconius (ca. 1527-1560), haar eerste bijdrage aan Het boek, ontving
ze in 1914 schriftelijke informatie van Willem de Vreese, ‘negen genommerde zijdjes
115
lang’. De Vreese was in datzelfde jaar tot de redactie van Het boek toegetreden
en zou daarvan tot zijn dood in 1938 lid blijven. In de jaren 1914 en 1922-1936
droeg hij veertien artikelen bij aan dat tijdschrift. Ook aan de totstandkoming van
de Nederlandsche bibliographie 1500-1540 leverde De Vreese in de loop der jaren
116
zijn bijdrage.
In 1931 trad De Vreese, die sinds zijn vlucht uit België in 1918 in Nederland
117
woonde, toe tot de redactie van TNTL. Daarvan was hij ook in 1895 (het laatste
jaar van zijn vierjarige redacteurschap van het WNT) al een jaar lid geweest. Naast
zijn werk aan het WNT, waaraan hij als student was begonnen, liep hij in zijn Leidse
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jaren onder meer college bij Cosijn, Kern en Verdam. In de periode 1892-1903
verschenen van zijn hand 31 artikelen in TNTL, waaronder talrijke edities van nieuw
gevonden fragmenten. Vermoedelijk vanaf 1894 bouwde deze Vlaamse geleerde
aan wat in 1900 zijn ‘Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’ (hierna kortweg BNM)
zou gaan heten, een persoonlijk documentatieapparaat waarin Middelnederlandse
118
handschriften werden geïnventariseerd, beschreven en toegankelijk gemaakt.
Kruitwagen wees de lezers van het tijdschrift al in 1911 op ‘de kostelijke onderneming’
(30-1911: 256 n. 1) van De Vreese en eventuele bezitters van Nederlandse
handschriften werden opgeroepen dit bij De Vreese of bij hem bekend te maken.
Na zijn vestiging in Nederland (de BNM was hem in het geheim, tezamen met
119
zijn boeken, in een aantal haringtonnen per vissersschuit achternagereisd) begon
De Vreese vanaf 1921 opnieuw in TNTL te publiceren: in de periode 1921-1933
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leverde hij tien bijdragen. Met het stijgen der jaren was zijn kennis van de materiële
overlevering en zijn belezenheid alleen maar indrukwekkender geworden: het
verrassende artikel over ‘De Bredaesche almanac van Jan van Vliet’ (51-1932:
161-177) - waarin wordt teruggeredeneerd vanuit een zeventiende-eeuwse almanak
naar de middeleeuwse bronnen - is daarvan een fraaie illustratie. Een studie over
het Gruuthusehandschrift, voltooid op 16 december 1936 en voorgedragen tijdens
de vergadering van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van 18 december
daaropvolgend, werd persklaar gemaakt door G.I. Lieftinck (die in 1942 zou toetreden
tot de redactie van TNTL) en verscheen twee jaar na De Vreeses overlijden (59-1940:
241-261).
Tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij op 14 juni 1933 hield De Vreese,
de ‘grootmeester onder de neerlandici’ (aldus een typering van W. Gs Hellinga uit
1962), zijn inmiddels beroemde rede ‘Paradox over den grooten nood der
Nederlandsche philologie’, waarin hij wijst op het ontbreken in de voorafgaande
eeuw van enige uniformiteit op het vlak van editietechniek, wat zijn sporen heeft
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nagelaten in alles wat op die edities heeft voortgebouwd, inclusief het MNW. De
23.600 emendaties van Verdam die De Vreese bijeen had gelezen uit diens
woordenboek hadden hem voordien ook al duidelijk gemaakt ‘hoezeer er behoefte
is aan nieuwe en betere [tekstuitgaven], ook voor die, welke door geleerden van
122
naam bezorgd zijn’. En bovendien waren nog lang niet alle bronnen boven tafel
gebracht. De Vreese, die dit soort geluiden al vanaf omstreeks 1900 liet horen, is
in methodologisch opzicht binnen de neerlandistiek lang een roepende in de woestijn
gebleven. Maar zijn klemmende boodschap uit 1933 lijkt na verloop van een aantal
jaren toch een aantal mensen aan het denken te hebben gezet, zoals verderop nog
123
zal blijken.

2.4. Reynaert en Vondel
Zijn stilistiek en aandacht voor de materiële bronnen de twee opvallendste tendensen
in de tweede TNTL-periode, daarnaast zijn er nog andere, deels samenhangende
kwesties die om aandacht vragen. Dominant in deze periode zijn de Reynaert en
Vondel, waarbij de Reynaertdiscussie, nadrukkelijk wordt beheerst door J.W. Muller.
Handelt deze in zijn eerste TNTL-artikel (7-1887: 1-85) in het spoor van de tijd nog
over ‘De taalvormen van Reinaert I en II’, in 1927 presenteert hij de vondst van het
acrostichon ‘Bi Willeme’ en in 1933 bespreekt hij de Reynaert als navolging en
parodie van heldenepos en ridderroman, waarbij hij vooral aandacht besteedt aan
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de invloed van ridderromans zoals Karel ende Elegast en Alexanders geesten.
Muller
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ondervindt het sterkst weerwerk van de Vlaming Van Mierlo, die het enkelvoudige
auteurschap van de Reynaert verdedigde tegenover het dubbele auteurschap Aernout én Willem - dat vanaf 1912 bij herhaling door Muller werd bepleit, vooral
125
op stilistische gronden. Het is overigens aardig te zien hoe Muller zijn stilistische
onderzoekingen in functie plaatst van de tekstkritiek: ‘voor de tekstcritiek is immers
de vraag, of men voor verschillende gedeelten van het gedicht onderscheid in
woordenschat, stijl en taalvormen mag onderstellen, van groot gewicht’ (31-1912:
177).
De zeer veelzijdige en productieve Van Mierlo, die volgens sommigen te
gemakkelijk van standpunt veranderde, verschilde overigens niet alleen met Muller
maar met tal van andere onderzoekers van opvatting en riep, mede door zijn
apodictische toon, irritatie en tegenspraak op. Zo koos hij stelling tegen J.A.N. Knuttel
in de Hadewijch/Bloemaerdinne-discussie (hij verwierp de door Knuttel verdedigde
identiteit) en weersprak hij het door A.C. Bouman geopperde idee dat Ruusbroec
126
onder invloed stond van de Duitse mysticus Eckhart. W.H. Beuken keerde zich
tegen Van Mierlo's vroege datering van Vanden levene ons Heren en M.H. van der
Zeyde liet zich in een drietal bijdragen kritisch uit omtrent bepaalde aspecten van
127
Van Mierlo's wetenschappelijke bemoeienis met Hadewijch. Van Mierlo's
wetenschappelijke houding droeg ontegenzeggelijk bij tot een levendig debat in
deze periode en zette tegenstanders aan tot het aanscherpen en verhelderen van
eigen standpunten en ideeën. Hij heeft bovendien meer dan eens gelijk gekregen,
zo stellen we achteraf vast, ook wat het enkelvoudige auteurschap van de Reynaert
betreft.
De aandacht voor de Reynaert wordt in kwantitatieve zin nog overtroffen door het
aantal bijdragen dat aan Vondel was gewijd: 28 in de periode 1921-1940. Gelet op
de spreiding in de tijd (23 van de 28 artikelen verschijnen na 1927) zou er sprake
kunnen zijn van een verband met De werken van Vondel, die tussen 1927 en 1937
128
in tien kloeke delen verschenen. In 1937 was er bovendien de groots opgezette
129
Vondelherdenking, ter gelegenheid van de 350e geboortedag. Een opvallend
verschil met de discussie rond de Reynaert, die werd gedomineerd door J.W. Muller,
is dat we in het geval van Vondel te maken hebben met een waaier van
onderzoekers: de 28 artikelen zijn geschreven door maar liefst 23 verschillende
130
auteurs. Velen van hen blijken geïnteresseerd in Vondels bronnengebruik, zoals
A. Verwey met betrekking tot Maria Stuart, A. Zijderveld over de invloed van
Descartes of A. Schillings over die van Pierre Matthieu, raadsman van de koning
131
van Frankrijk en nationaal historiograaf. De doorwerking van Vondel in latere tijden
komt eveneens aan bod, zoals zijn invloed op de Schoolmeester, aangetoond door
J.A.N. Knuttel (54-1935: 86). Voorts is er aandacht voor filologische kwesties,
biografische aangelegenheden, dateringsproblematiek, en zijn er interpretatieve en
thematische studies, zoals over de herkomst van de wilde Yr in de Gijsbrecht van
Amstel, het motief van een hagedis die over iemands hals en gezicht loopt (dat
Vondel zo goed als zeker aan een van Erasmus' Colloquia, de Amicitia ontleende)
132
of de tweede scheppingsdag in Adam in ballingschap. Het laatstgenoemde artikel
is van P. Maximilianus, die zich in de derde periode van TNTL zal ontwikkelen tot
Vondelspecialist bij uitstek.

2.5. Aanvullende observaties
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Rederijkerij komt meer in de aandacht te staan, nadat de belangstelling in de
decennia rond 1900 ‘dicht bij het nul-punt’ (45-1926: 265) had gestaan. Het citaat
is van
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De Vooys, die in drie artikelen (1926-1930), zoals we hebben gezien, het ‘Trou moet
blijcken’-archief nader toegankelijk maakte. In 1923 hadden P.J. Meertens en hij
133
ieder al een spel uit dit archief besproken. In de jaren dertig brengen Vanderheijden
en De Vooys het gevoelen onder woorden dat de zestiende eeuw in het algemeen
eigenlijk een nogal onderbelichte periode vormt. De eerste besteedt in dit kader
aandacht aan de doorwerking van de Bourgondische literatuur op de literatuur van
de zestiende eeuw (zoals de invloed van Olivier de la Marche op Houwaert), de
134
tweede trekt, in algemene zin, conclusies ten aanzien van de editoriale praktijk.
Zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt, krijgt met name het (Noord-)Nederlandse
materiaal veel aandacht. De Roovere, Anna Bijns, Matthijs de Castelein en andere
belangrijke Zuid-Nederlandse dichters ontbreken zo goed als geheel. Net als in de
vorige periode wekt ook de negentiende eeuw de nodige interesse, met artikelen
over Potgieter, de Schoolmeester, Penning en Haverschmidt, Gezelle, zij het dat
inmiddels ook de beweging van Tachtig historisch genoeg is om voorwerp van
135
onderzoek te worden. De achttiende eeuw geniet, ondanks de herwaardering van
die periode door Willem Kloos en zijn generatiegenoten, nog altijd weinig
belangstelling.
Een regelmatig terugkerend element in de eerste periode was de
Duits-Nederlandse en Nederlands-Duitse literaire wisselwerking en de aandacht
voor het Oudgermaanse verleden, alsmede de doorwerking daarvan in de
Middelnederlandse letterkunde. Dat is in de tweede periode niet anders. W. van
Eeden tekent, om enkele voorbeelden te noemen, voor drie opeenvolgende
‘Vínland-studiën’, waarin hij aandacht besteedt aan de dertiende-eeuwse IJslandse
voorgeschiedenis van de Eiríks saga rauða, en S.A. Krijn analyseert Starings
136
bewerkingen van Oudnoorse poëzie. Het is echter J. de Vries die op dit terrein
de tweede periode als geen ander domineert. Hij publiceert over Van den bere
Wisselauwe, hunebedden en Hunnen, over de zeer vroege belangstelling - omstreeks
1760 - van de ‘voorjaarsbloem der Romantiek’ Lucretia Wilhelmina van Merken voor
de Oudgermaanse wereld, de Nederlandse fragmenten van het Nibelungenlied en
137
over zeer veel meer. In 1931 start hij een artikelenreeks onder de overkoepelende
titel ‘Studiën over Germaansche mythologie’, in totaal gaat het om tien omvangrijke
138
bijdragen in vijf jaar. Als het laatste artikel daarvan verschijnt, in 1935, verlaat De
Vries de redactie, waar hij sinds 1927 deel van uitmaakte, om in 1937 alleen nog
een boekbespreking te leveren (56-1937: 276-309). Een jaar nadien behoort De
139
Vries tot de initiatiefnemers die de BNM naar Leiden willen zien te krijgen. Zijn
bijzondere waardering voor De Vreese blijkt onder meer hieruit dat hij in 1941 de
uitgave voltooide van Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon
ende Marcolphus, die door De Vreese op het getouw was gezet, maar die
140
onafgemaakt was blijven liggen.
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V. Taal- en letterkunde in een losser verband - 1941-1970
1. Taalkunde
1.1. Stilistische grammatica
De aloude klassiek-traditionele grammatica blijft in het onderwijs en natuurlijk ook
in artikelen op het gebied van taal- en letterkunde in gebruik. Zo werd een bekende
traditionele Nederlandsche spraakkunst (1919) van D.C. Tinbergen door F. Lulofs
en W.W.F. Voskuilen opnieuw uitgebracht (1965), want ondanks alle taalkundige
veranderingen moest worden voorzien in de behoefte aan grammatica op de
MO-opleiding en de universiteit.
Iets ouder nog was de in 1917 verschenen roemruchte grammatica van Rijpma
141
en Schuringa, het handboek voor onderwijzers en leraren. Deze
klassiek-traditionele spraakkunst trotseerde in de tussenliggende decennia vele
aanvallen van buiten: in 1957 bracht J. Naarding de 15e druk uit. Paardekoopers
reactie op het vijftigjarig bestaan van de ‘Rijpma en Schuringa’ (‘Rijpma ziet
Abraham’) vertegenwoordigde veler mening dat het eens uit moest zijn met die oude
142
traditionele grammatica. In 1968 bewerkte Jan van Bakel deze legendarische
schoolgrammatica dusdanig, dat de naam weliswaar bleef bestaan, maar dat er in
feite sprake was van een bijna-structuralistische grammatica. Het was de neerslag
in een grammatica van een nieuwe taalkundige richting, waarbij de morfologie
aansloot bij de methode van Schultink en in de woordgroepenleer de resultaten van
143
Van der Lubbe en Paardekooper zichtbaar waren. De ‘vertaling’ en inbedding van
de recente wetenschapsontwikkelingen in de grammatica was begonnen.
Een derde grammatica was eveneens breed bekend, maar vertegenwoordigde
een op dat moment niet zo sterke stroming van functioneel bepaalde
structuurbeschrijving die de ‘Groninger school’ genoemd werd: G.S. Overdieps
Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch (1936). Overdiep had met
zijn Zeventiende-eeuwsche syntaxis (1931-1935) al een ‘stilistische’ historische
grammatica op het oog. De moderne syntaxis werd in de jaren vijftig tot
144
schoolgrammatica bewerkt door G.A. van Es en G. Stellinga. De vereenvoudiging
voor schooldoeleinden heeft, zo stellen de auteurs ons gerust in het Voorbericht,
‘de grondbeginselen van de Stilistische Grammatica zoals die in het artikel in Tijdsch.
Ned. Taal & Letterkunde LXX, 207 vlg. zijn uiteengezet, niet aangetast. Voor grondig
taalonderwijs, aansluitend bij het lezen van velerlei lectuur en ook bij de letterkundige
geschiedenis in de hogere klassen, achten we de stilistisch-syntactische methode
onontbeerlijk’ (p. 3). Het artikel waarnaar in het citaat wordt verwezen, ‘Principes
en toepassing van de stilistische grammatica’, was van de hand van Van Es, die
zich nog eens verdedigde tegen het structuralisme enerzijds en de traditionelen
anderzijds. Een stukje hieruit geeft een aardig tijdbeeld van de jaren vijftig, zeker
als men bedenkt hoe een kritische lezer van TNTL zich niet heeft kunnen inhouden
en het artikel in de marge begeleidt met kreten als ‘minachting voor de taaltheorie’,
145
‘dat haal je de koekoek’. Het geeft een breder gevoelen weer, dat bij de stilistische
grammatica nogal eens opdook, maar wie Overdieps grammatica werkelijk leest,
raakt toch onder de indruk van het materiaal en de scherpzinnige waarnemingen.
Niet geformaliseerd, dat is waar. Van Es schreef in TNTL:
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En tenslotte wil ik, voor ik mijn persoonlijke inzichten ontvouw
betreffende de meest ideale wijze, waarop de Nederlandse taalkunde
moet beoefend worden, met klem toegeven, dat men zich ook op andere
wijzen verdienstelijk kan maken op het brede gebied der taalkunde en
filologie, of op een der onderdelen daarvan, zoals de klankleer, de
dialectologie, de historische of contemporaine grammatica of syntaxis of
de stilistiek. [...] De ‘Groninger methode’ blijf ik echter met volle overtuiging
als de meest gezonde en daarom meest effectieve beschouwen. En
wanneer men van andere zijden die methode en de daarmee verkregen
resultaten negeert of kleineert, zoals nog onlangs De Groot deed in zijn
bibliografie van de Structurele Syntaxis, waar hij beweert dat Overdieps
werken ‘veel interessants’ bevatten, maar ‘vrij systeemloos’ zijn en
‘daardoor verwarrend’ en dat ‘zijn fundamentele beschouwingen
grotendeels verouderd’ zijn - of wanneer men [...] de Stil. Grammatica
[...] zelfs beschouwt als een principiële mislukking, zoals sommige
Collega's zich in de Januari-vergadering van het Centrum uitlieten, - dan
ben ik toch graag bereid nog eens in het openbaar voor ‘de goede zaak’
een lans of twee te breken (70-1952: 208).
Van Es had geen zin in ‘onnutte spiegelgevechten’ en prefereerde ‘de beschrijving,
de wetenschappelijke analyse en zo mogelijk de verklaring van de reële taalfeiten
en taaltoestanden - hetzij in den tegenwoordigen tijd, hetzij in een vroegere periode
- hetzij in opeenvolgende stadia van ontwikkeling’ (p. 208-209).

1.2. Structuralisme en de Nederlandse taalkunde
Artikelen in De nieuwe taalgids en Onze taaltuin van de hand van respectievelijk
De Groot en Van Ginneken in de jaren veertig hadden de aanloop naar een reeks
artikelen op structuralistisch terrein gevormd. Na Van Wijks Phonologie uit 1939
duurde het even voor er een vervolg kwam op dit onderdeel van de taalkunde. Pas
in 1958 volgde Foniek van het Nederlands van B. van den Berg, in 1959 gevolgd
door Fonologie van het Nederlands en het Fries (van A. Cohen, C.L. Ebeling, P.
Eringa, K. Fokkema en A.G.F, van Holk), waarin het distributionele aspect wat meer
aandacht krijgt. In 1958 verscheen ook het veel geprezen Woordvolgorde in het
Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing van H.F.A. van der Lubbe
O.F.M., waarin invloeden van De Saussure en Bloomfield te herkennen zijn. Daarin
worden we rechtstreeks naar de wereld der woordgroepen geleid en in vervolg op
de visie van A.W. de Groot krijgen we via binaire opposities en classificatie zicht op
functie en werking van de woordgroep. Dat via het werk van A.J.B.N. Reichling
(onder meer Het woord, 1935) ook een lineaire beschouwing van de woordgroep
146
kon ontstaan, kan hier terzijde nog even opgemerkt worden.
In aansluiting op het voorgaande hoofdstuk kan worden gewezen op het werk
van P.C. Paardekooper, die na zijn promotie in 1955 gestaag voortbouwde aan zijn
ABN-syntaxis, waarin distributieprincipes een belangrijke rol spelen. In Paardekooper
treffen we in structuralistische zin een origineel taalkundige aan, die het grootste
deel van zijn productie in eigen beheer uitgeeft, veelvuldig in De nieuwe taalgids
heeft gepubliceerd, en slechts een paar keer in TNTL. In ‘Fonologie en diftongering’
(65-1948: 213-219) wil de auteur de lange discussie over het probleem
monoftong-diftong vervangen door de fonologische formulering
foneemsamenval-geen foneemsamenval. Het zou nagenoeg zijn enige bijdrage aan
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een kind’ (Ntg), ‘Koppelwerkwoorden met iemand hebben’ (Levende talen),
‘Verstoffelijking van schimonderwerpen’ (Ntg) en ‘Er
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zijn geen Belgen!’ (brochure, 1962) misliep. Deze laatste titel zorgde er overigens
voor dat Paardekooper, intussen hoogleraar te Kortrijk, als ongewenste vreemdeling
over de grens wordt gezet. De brede belangstelling van ‘PCP’, gepaard aan een in
Nederland minder gebruikelijke taalpolitieke belangstelling, heeft hem tot een heel
aparte figuur in ons taalkundelandschap gemaakt. Aarzelend, maar vanuit een diep
besef van rechtvaardigheid, is een feestbundel voor Paardekooper tot stand gekomen
bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
Als gevolg van alle veranderingen in de vakgeschiedenis is de historische oriëntatie
karakteristiek geworden voor TNTL. In het dertigtal jaren dat ook de Tweede
Wereldoorlog insluit zien we nieuwe onderzoekers opkomen, die - zoals overigens
Paardekooper ook deed - het structuralisme toepassen bij de taalkundige analyse
van oudere teksten en taalfasen, alsmede in de dialectologie. De structurele
dialectologie is mede geënt op het heldere en invloedrijke werk van Jost Trier, wiens
woordveldtheorie decennia lang uitgangspunt of onderzoeksmethode is geweest
147
van veel dialectonderzoek. J. Goossens promoveerde in 1963 op Semantische
vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg, waarin hij zijn
woordgeografische inzichten uiteenzette. De structuurgeografie vond ook bij Heeroma
gehoor. A. Weijnen tendeerde naar de fonologische invalshoek; de beoordeling die
zijn De Nederlandse dialecten (1941) ten deel viel van de kant van Kloeke, viel
daarbij natuurlijk te voorspellen:
[ik ben] steeds weer opgekomen voor een samengaan van een
historisch-grammaticaal en dialectgeografisch georiënteerd onderzoek.
Sommige dialectgeografen gaan echter meer en meer hun eigen weg,
scheppen zich een eigen terminologie en bekommeren zich, tot hun
schade, niet bijster veel meer om wat anders gerichte geleerden vóór hen
reeds aan blijvende resultaten hebben gepresteerd (61-1942: 140).
En even verderop:
Het is niet te loochenen, dat de splitsing in onze Vaderlandse
taalwetenschap, die ik in 1923 nog hoopte te bezweren, al sinds jaren
een feit is geworden. We kennen nu naast elkaar historisch-grammaticaal-,
geografisch- en stilistisch-syntactisch-georiënteerde linguisten. Geef den
aankomenden Neerlandicus slechts Schönfeld's Historiese Grammatika,
Weynen's Dialecten en Overdiep's Stilistische Grammatica in handen en
gij zult hem reeds dadelijk een beeld van de merkwaardige gespletenheid
onzer wetenschap geven (p. 141).
Een feit is dat het ontwikkelingsmodel ook in de taal- en dialectstudies een veer
moest laten en met het doorbreken van het structuralisme in de dialectologie en
taalgeschiedenis in de jaren zestig zelfs nagenoeg verdween. Kloeke had deze
scheiding aan zien komen: schreef hij in 1922 al niet de waarschuwing dat de levende
taal in de dialectologie verwaarloosd werd? (41-1922: 231-236). Het
tegenovergestelde heeft hij echter zeker nooit bedoeld. De historische
expansietheorie, of eerder -methode (die in de dialectgeografie op Junggrammatische
wijze tot golftheorie verkeerd was) zette via de dialectgeografie de deur open naar
op zichzelf staande dataverzamelingen. Aparte woordgeografische studies gingen
over standaardtaalgrenzen heen en dat mag natuurlijk een taalhistorische
rechtvaardiging heten. De man die daar naam mee maakte, K. Heeroma, was in
1940 in de redactie van TNTL gekomen. Met hem
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J. de Vries (red. 1927-1935) werd opgevolgd in de redactie door J.H.
van Lessen (red. 1936-1951) (69-1952: 241-242). Bij haar aantreden was
zij de eerste vrouw in de redactie van TNTL. Dat het tijdschrift ook daarna
nog lang een mannenbolwerk bleef, blijkt hieruit dat pas in 1969 opnieuw
een vrouw werd opgenomen in de Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Het verloop in deze periode is min of meer gelijk aan dat in de tweede
periode. Kloeke (red. 1919-1957) vormde de verbindende schakel met
de vooroorlogse periode. De derde periode wordt voorts gedomineerd
door K. Heeroma (red. 1940-1971), G.I. Lieftinck (red. 1942-1961), C.
Kruyskamp (red. 1946-1970), P.J. Meertens (red. 1946-1966), G.A. van
Es (red. 1949-1975), F. de Tollenaere (red. 1949-1982, nog altijd (ond-)lid
van de Commissie voor Taal- en Letterkunde) en C.C. de Bruin (red.
1949-1974).
had men bepaald een spraakmakende taalkundige in huis gehaald, die gedurende
zijn actieve tijd voor het tijdschrift (red. 1940-1971, met een onderbreking van
1949-1953 vanwege zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Batavia) een
aantal thema's op geheel eigen wijze, soms zelfs eigenzinnig, in samen- dan wel
tegenspraak behandelde.
Heeroma zette een aloude traditie binnen TNTL met verve voort: langdurige en
breedvoerige discussies door afleveringen en delen heen. Met J.H. van Lessen
discussieerde hij naar aanleiding van ‘Gevoelswoorden’, met A.R. Hol over ‘Het
prefix in het verleden deelwoord’, waarop A.A. Verdenius overigens ook nog
148
reageerde enzovoort. Intussen bleef Heeroma ook zijn etymologische
werkzaamheden voortzetten, inclusief discussies met mederedacteur De Tollenaere,
en hield zich in toenemende mate bezig met literaire vraagstukken. Dat laatste leidde
tot heftige discussies en veel kritiek. Evenals zovele redactieleden en auteurs in
TNTL was Heeroma ook redacteur van het WNT (1936-1953), en zelfs Koenens
149
woordenboek is nog een keer door hem uitgegeven (20e druk, 1942). De
ontwikkelingen in de dialectgeografie waren van oudsher uit Duitsland afkomstig,
maar gezegd moet worden dat nu een verschuiving in het voordeel van Nederland
valt op te tekenen, nota bene juist door de standaardtaalgrens te laten voor wat zij
was: een staatkundige ontwikkeling. Heeroma deed dat in zijn Taalatlas van
Oost-Nederland en aangrenzende gebieden (verschijnend vanaf 1960) waarin het
uitstralende en het ontvangende gebied in één geheel zijn opgenomen en waarin
hij de laatmiddeleeuwse Westfaalse expansie in Noordoost-Nederland plaatste. Met
de brochure Structuurgeografie (1961), geschreven door K. Heeroma en K. Fokkema,
zette de structurele klankgeografie in. Het intern causale aspect was al aanwezig
in Weijnens Taalgeografie en interne taalkunde (1951).
Weijnens lange loopbaan en brede invloed in de structuralistische dialectgeografie
is slechts in enkele jaren redacteurschap van TNTL terug te vinden (1959-1961),
maar als auteur was hij voor TNTL uiterst productief over alles rondom historische
taalkunde, dialectologie en woordenboeken op dit terrein. J. Goossens betrok Triers
woordveldtheorie bij de woordgeografie en zou in TNTL de brede aanwezigheid van
een belangrijk vakonderdeel mede vorm geven. Vanuit de structurele invalshoek
mét de semantische inzichten kwam de dialectologie ook in de ‘gesproken taal’ en
dus de sociale dimensie terecht, en daarmee nam de sociolinguïstische invalshoek
een aanvang. De verhouding tussen die beide invalshoeken en de rol van het
dialectinstituut c.q. instituut voor gesproken taal, speelt zich min of meer buiten
TNTL af, in tijd-
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schriften als Taal en tongval en instellingen als het Instituut voor volkskunde,
dialectologie en naamkunde, het huidige Meertens Instituut.
De band met de woordenboeken is een constante in TNTL: al vroeg zien we de
publicaties van C. Kruyskamp, in 1943 nog gewijd aan expressieve klankwaarde,
en van F. de Tollenaere, wiens bijdragen al in 1938 te lezen waren. De Tollenaere
trad in 1949 toe tot de redactie en zou tot 1982 redactielid blijven. Zijn etymologisch
speurwerk kent een gedegenheid die in elk artikel weer zichtbaar wordt en TNTL
kan zich verheugen in de regelmaat waarmee hij bijdragen aan het tijdschrift geleverd
heeft en nog steeds levert. In een constante stroom hoogwaardige beschouwingen
over de vormelijke herkomst van een woord kan hij worden getypeerd als een
gedegen etymoloog van de oude stempel. Ook J. de Vries publiceert deze tijd
veelvuldig in TNTL en J.J. Mak kunnen we tevens in deze rij voegen, waar hij al te
vinden is in deel 55 (1936), maar dan met onderzoek naar devotentaal.
De zoektocht naar de oude grammatici is in deze tijd al breder aangevat, nog
vooral in dienst van de taalgeschiedenis. Hier moeten we W. Gs Hellinga noemen,
die de Nederlandse ‘grammatologie’ in kaart bracht en W.J.H. Caron die in vervolg
op Hellinga's aanzet ‘klank en teken’ bij de spraakkunstenaars onderzocht. Pas in
de jaren zeventig komt onder invloed van publicaties in andere landen een
zelfstandige tak van wetenschap op, de geschiedenis van de taalkunde. Dibbets
dissertatie Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) (1968) markeerde
de overgang van een tijd waarin men de oudste grammatici op historisch-taalkundige
grond bestudeerde, naar de tijd van vakgeschiedenis, in een ver vervolg op het
pionierswerk van onder meer De Vooys.
Op het gebied van de historische taalkunde, etymologie, dialectgeografie,
geschiedenis van de taalkunde, lexicografie, toponymie, en daarnaast op het gebied
van de traditionele stilistische taalkunde biedt TNTL de lezer al wat enigszins
belangrijk kan zijn. Auteurs als Damsteegt, Weijnen, Meertens, Bouman, D.P. Blok,
Arens, De Rooy, Lulofs, Zwaan, Strengholt en vele anderen stonden daar naast de
reeds genoemden borg voor.

2. Filologie en letterkunde
2.1. Stijl en rederijkerij
De omgang met de oudere letterkunde vertoont in deze derde periode de
gebruikelijke filologische onderstroom. Teksten worden taalkundig onderzocht,
tekstedities worden verwelkomd als een aanwinst voor de taalkunde of de talige
dimensie van een tekst wordt gezien als de enige reden om uitgave van een tekst
150
te rechtvaardigen. Taal- en letterkunde raken in deze periode opnieuw verder van
elkaar verwijderd. Het is een sluipend proces dat onomkeerbaar lijkt en dat soms
aan de oppervlakte komt in een terloopse opmerking. Veelzeggend in dit verband
is bijvoorbeeld de door Van Es gekozen formulering, als hij een van de
toepassingsmogelijkheden van de stilistische grammatica omschrijft: ‘Zij slaat de
brug tussen taal[-] en letterkunde’ (70-1952: 229). Of vergelijk K. Heeroma in een
van zijn letterkundige artikelen, waar hij toegeeft: ‘ik leef als literatuurhistoricus van
de mij toegeworpen brokken’ (84-1968: 2-3). Hij refereert hiermee aan een collegiale
tip van G.N. Visser, zijn weten-
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schappelijk medewerker, die hem op een belangrijke tekstgetuige had geattendeerd.
‘Het is niet mijn verdienste dit gedicht te hebben opgespoord - uiteraard niet, zou
ik haast zeggen’, aldus Heeroma (p. 2). Uit deze opmerkingen kan worden afgeleid
dat Heeroma zichzelf in de eerste plaats als taalkundige beschouwt, letterkunde
doet hij erbij. Vanaf 1934 tot in het midden van de jaren vijftig draagt hij vijfenveertig
artikelen bij aan TNTL die bijna allemaal op het gebied van de taalkunde liggen (zijn
WNT-periode beslaat, zoals eerder vermeld, de jaren 1936-1953). Na zijn ontdekking
van De tweede Rose, door hem uitgegeven in 1958 (hij vermeldt de ontdekking in
74-1956: 59), komt daar verandering in (zie hoofdstuk V, paragraaf 2.5).
De belangstelling voor stilistische kwesties, de eerste tendens die werd vastgesteld
voor de periode 1921-1940, blijft op peil. Tinbergen besteedt nogmaals aandacht
aan de strofenvorm van Vanden levene ons Heren (60-1941: 26-48). Een analyse
van de gevolgde techniek heeft voor hem overigens slechts betrekkelijke waarde:
de stem van de dichter komt eerder tot uitdrukking in ‘aandachtige liefdevolle
overgave, aan innig meeleven met het geweldige drama, aan diep gevoel voor
menselijk lijden’ (p. 48). Wel beschouwt hij analyse van de dichtvorm als een
mechanisch hulpmiddel om de dichter zo goed mogelijk te verstaan. Voortbouwend
op eerdere suggesties van De Vooys en Van Haeringen vormen stijl en taalgebruik
voor S.J. Lenselink voldoende reden om het Wilhelmus aan Marnix toe te schrijven
(67-1950: 241-263). Voorts wordt onderzoek gedaan naar zulk uiteenlopende
onderwerpen als stijlverschil tussen Wolff en Deken, versvoeten en versmaat,
woordgebruik bij de rederijkers, de invloed van Horatius op de lyriek van Vondel
(met name op het vlak van opbouw en ritme), het ritme van sonnetten (dat afwijkt
van het laatmiddeleeuwse vers in de Germaanse talen) en de sonnetvorm bij
151
Vondel. M.A. Schenkeveld-van der Dussen stelt in haar ‘Snede, rust en
enjambement bij Huydecoper en Pels’ echter dat versleer nog altijd weinig aandacht
krijgt in het moderne onderzoek (85-1969: 120-133). Aanzetten tot stilistisch
onderzoek zijn er dus wel, maar veel verband zit er niet in. In de vierde periode
(1971-1999) zal dat weinig anders zijn: stijlonderzoek komt wel voor, dan in de
eerste plaats op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde, maar een
152
belangrijke stroming in het onderzoek wordt het niet.
F.H.K. Kossmann onderzoekt en behandelt de poëticale voorgeschiedenis van
Jean Molinet en Matthijs de Castelein, hij brengt daarbij ook Boendales vroege
poëtica, voorkomend in Der leken spiegel (ca. 1325/30), ter sprake (70-1952:
161-196). Hiermee stappen we over van stijl naar rederijkerij, waar het stilistische
aspect uit de aard der zaak een grote rol speelt. Zagen we hiervoor al dat
rederijkersliteratuur (vooral die uit de noordelijke Nederlanden) in de tweede periode
meer in de aandacht kwam te staan, dan kan voor de hier besproken periode worden
vastgesteld dat die aandacht blijft. Daarbij dient evenwel te worden opgemerkt dat
de opleving van het onderzoek in het zuiden, die onder meer zichtbaar wordt in de
uitgave van het Jaarboek der Koninklijke souvereine kamer van rhetorica De Fonteine
(1943-heden), nauwlettend wordt gevolgd in TNTL. In een gezamenlijke bespreking
van de jaarboeken 1944 en 1945 stelt Kruyskamp tevreden vast dat in de studie
van de rederijkersliteratuur sinds enkele jaren sprake is van een duidelijk
waarneembare opleving (65-1948: 309-310). Rederijkers verdienen deze toegenomen
aandacht wat hem betreft ten volle vanwege ‘hun eigen stijl en hun eigen geestelijk
milieu’ (p. 309). Van iemand die nog maar kort tevoren de uitgave van De
refreinenbundel van Jan van
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Doesborch (1940) op zijn naam had gebracht, valt zo'n oordeel natuurlijk te
verwachten. In 1948 debuteert de bekende Zuid-Nederlandse specialist L. Debaene
(‘Nieuwe varianten van refreinen uit de bundels van Jan van Doesborch en Jan van
Styevoort’), in 1949 zijn landgenoot Van Elslander (‘De refreinenbundel van Jan
153
Michiels’) in TNTL.
Bij alle activiteit op het gebied van de rederijkersstudie in Noord en Zuid dienen
we overigens te bedenken hoeveel er op dit terrein nog stond te gebeuren. J.J. Mak,
auteur van de synthese De rederijkers (1944), kreeg in 1950 opdracht van de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om een uitgave te verzorgen van de
154
werken van Anthonis de Roovere. Het boek, vervaardigd met ‘aanzienlijke
financiële steun’ van het toenmalige ZWO, verscheen in 1955 en was in zijn opzet
de eerste uitgave van een volledig oeuvre van een rederijker (twee elders uitgegeven
teksten bleven er om financiële redenen overigens buiten). In 1959, het jaar waarin
Mak zijn eerste kroniek (‘De rederijkersstudie in 1957-1958’) bijdroeg aan het
Jaarboek De Fonteine, verscheen ook zijn Rhetoricaal glossarium, dat een (tot
rederijkers-idioom beperkte) brug slaat tussen MNW en WNT. Maks voorbereiding
van het glossarium leverde TNTL in de periode 1953-1959 vijf bijdragen van zijn
155
hand op met ‘Lexicologische kanttekeningen’.

2.2. Curtius en zijn doorwerking
Kort na de Tweede Wereldoorlog (en op te vatten als een intellectuele reactie daarop)
verscheen het invloedrijke boek van Ernst Robert Curtius Europäische Literatur und
lateinisches Mittelalter (1948), waarin de auteur de eenheid van de Europese cultuur
accentueerde door te wijzen op de invloed van de klassieke cultuur op de
Middeleeuwen (vooral de Latijnse Middeleeuwen) en op de doorwerking daarvan
in latere eeuwen. In dat verband wordt ook de retoricale traditie ter sprake gebracht.
In TNTL-artikelen wordt meer dan eens naar deze studie verwezen, waarbij met
156
name Curtius' toposbegrip productief blijkt te zijn. Opvallend is ook de populariteit
van artikelen waarin de invloed van klassieke auteurs op die van de Gouden Eeuw
157
wordt vastgesteld. Meerwaldt had daarvan in 1938 al een proeve geleverd door
Vondels vertalingen van de Griekse tragici te bespreken (57-1938: 110-136).
Een studie die duidelijk de invloed van Curtius verraadt, is de dissertatie uit 1963
van W.P. Gerritsen over de Arturroman Die wrake van Ragisel, een bewerking van
158
de Oudfranse Vengeance Raguidel. Uitgaand van de traditie van de Latijnse artes
poeticae brengt Gerritsen nauwkeurig de bewerkingstechniek van de
Middelnederlandse dichter in kaart. Hij zette daarmee de toon voor een hele reeks
dissertaties en andere publicaties in de daaropvolgende vier decennia. Heeroma
had kort na de oorlog al aangegeven dat de geschiedenis van de vertaalkunst ‘een
interessant hoofdstuk van de Nederlandse literatuurgeschiedenis’ zou kunnen
worden (64-1946: 74). In de inleiding bij zijn editie van de fragmenten van De tweede
159
Rose (1958) leverde hij zelf een bescheiden proeve in deze richting. Gerritsen
liet in zijn breed opgezette studie echter op voorbeeldige wijze zien hoe dergelijk
onderzoek moest worden aangevat. Hij was een leerling van de keltologe M. Draak
- een van de zeldzame Arturspecialisten in Nederland van dat moment - die in 1954
haar inmiddels fameuze KNAW-lezing had gehouden over ‘De Middelnederlandse
160
vertalingen van de proza-Lancelot’. Daarin stond ze onder meer stil bij de
Lancelotcompilatie als boek, waarnaar W. Gs
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Hellinga in die jaren onderzoek had gedaan. De Lancelotcompilatie was toen nog
lang niet zo beroemd als tegenwoordig: Kloeke stelde in 1951 vast dat het
Nederlandse onderzoek ernaar zo ongeveer had stilgestaan sinds...Jonckbloet
(68-1951: 227).
Ook de studie van Arturromans was in de jaren vijftig van de twintigste eeuw
binnen de neerlandistiek nog allerminst vanzelfsprekend. In een bespreking van
Draaks editie van Lanceloet en het hert met de witte voet (1953) duidde Lieftinck
deze tegenwoordige klassieker bijvoorbeeld aan als ‘een vrijwel aan iedereen
onbekende vertelling’ (72-1954: 1). Gerritsen bewandelde dus nieuwe wegen in zijn
proefschrift, dat in 1965 door Lieftinck onder de titel ‘Pleidooi voor de philologie in
de oude en eerbiedwaardige ruime betekenis van het woord’ in zeer lovende
bewoordingen werd besproken in TNTL (81-1965: 58-84). Terecht merkt hij op dat
Gerritsens bestudering van de bewerkingstechniek als pionierswerk mag worden
aangemerkt. Volgens Lieftinck behoort de Arturstof weliswaar niet tot de canon
(‘men moet van vertellen houden, zoals Maartje Draak, om werkelijk enthousiast te
kunnen worden’, p. 64), maar leidt het filologisch ploeteren van Gerritsen tot inzicht
in de kwaliteit (‘de neerlandicus is een werker, geen juwelenhandelaar’, p. 65). De
studie van de hoofse ridderpoëzie kan zo een bijdrage leveren aan de
beschavingsgeschiedenis. Lieftinck heeft Gerritsens dissertatie, zo stellen we in het
nazien vast, direct op zijn juiste waarde weten te schatten.

2.3. Aandacht voor handschriftelijke bronnen
Het feit dat de handschriftenspecialist Lieftinck het boek van Gerritsen besprak, is
niet zonder betekenis. De overgang van de tweede naar de derde periode kenmerkte
zich, zoals we hebben gezien, door de continuïteit van twee tendensen: stilistiek en
materiële bronnen. Met name deze laatste tendens zette sterk door na de Tweede
Wereldoorlog, ook in TNTL. Met de komst in de redactie van Lieftinck (1942-1961)
en R.G. Lievens (1963-1971) wordt een tendens zichtbaar om een
handschriftenspecialist bij het tijdschrift te betrekken, een traditie die in feite begon
met de komst van De Vreese (1931-1938) en die in de vierde periode zou worden
voortgezet met de toetreding van M.J.M. de Haan (1976-1980), P.F.J. Obbema
(1984-1993) en A.Th. Bouwman (1994-1999). Afgezien van De Vreese en De Haan
waren alle hier genoemde onderzoekers werkzaam aan de Leidse
161
Universiteitsbibliotheek, als beheerder of als medewerker van de BNM. Ook P.C.
Boeren en J.M. (Willeumier-)Schalij waren verbonden aan de bibliotheek Boeren
werd hoofdconservator en beheerder van de BNM (hij werkte geruime tijd samen
162
met Obbema, die conservator was), Schalij was actief als medewerkster van de
BNM. Met C.C. de Bruin (red. 1949-1974) leverden ze - in het voetspoor van De
Vooys - een bijdrage aan de bloei in het tijdschrift van de studie van de geestelijke
letterkunde, dit ondanks de aanzuigende werking van Ons geestelijk
163
erf(1927-heden). Zowel Boeren als Schalij debuteerde in TNTL in de tijd dat beiden
aan de bibliotheek verbonden waren. Later, in de vierde periode, droeg ook de
codicoloog Jos A.A.M. Biemans, jarenlang medewerker van de BNM, diverse
164
waardevolle studies bij aan het tijdschrift. Hetzelfde geldt voor de huidige
165
medewerker G. Warnar, die actief is op het terrein van de geestelijke letterkunde.
De hierboven gesignaleerde tendens in het redactiebeleid had natuurlijk zijn weerslag
op de inhoud van TNTL.
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van Sint Bernards opt Schelt’ waarin hij besprak hoe drie vroegveertiende-eeuwse
handschriften kort na hun ontstaan tot een convoluut waren samengevoegd (69-1952:
1-30). In 1954 en 1957 geeft hij aanvullingen en verbeteringen op de Bouwstoffen
van het MNW, die door De Vreese (A-F) en hemzelf (G-Z) waren verzameld (de
Bouwstoffen, uitgegeven als dl. 10 van het MNW, verschenen respectievelijk in
166
1927-1941 en 1941-1952). In een recensie uit 1954 wijst Lieftinck op een nieuwe
tendens om bij het inrichten van tentoonstellingen niet automatisch ‘fraaie’
handschriften te tonen, maar om vanuit een wetenschappelijke vraagstelling te
werken en ‘gewone’ boeken te laten zien (72-1954: 184-200). Dit ontlokt hem de
uitspraak of het niet mogelijk zou zijn om de cultuurgeschiedenis vanuit de
handschriften te benaderen (p. 189). De catalogus van de tentoonstelling bevatte
diverse vondsten en ontdekkingen, aldus Lieftinck Maar die was dan ook
samengesteld door J. Deschamps, van wie in 1941 in het bijblad van de Leuvensche
bijdragen het eerste artikel was verschenen en die zich in de daaropvolgende
decennia zou ontwikkelen tot een zeldzaam kenner van Middelnederlandse
handschriften, met vele bevriende collega's in Noord en Zuid, ook onder de jongere
generaties. In 1958/59 wijst Lieftinck de lezers op de betekenis van de in 1949 door
A. Dain geïntroduceerde term ‘codicologie’ (76-1958/59: 10). Handschriften zijn niet
alleen tekstdrager of bron voor het oude schrift, ‘maar [...] een object van studie
voor de cultuurgeschiedenis der M.E., te vergelijken met een archeologische vondst,
die materieel, historisch, ethnologisch en artistiek geïnterpreteerd moet worden’ (p.
10). Een geleerde wiens naam vaak voorkomt in artikelen van anderen (ook hiervoor
kwam hij al enige keren ter sprake) is de Amsterdamse hoogleraar W. Gs Hellinga.
Diens interesse voor het boek als materieel object komt op bijzondere wijze tot
uitdrukking in zijn initiatief om M.E. Kronenberg voor te dragen voor een Amsterdams
167
eredoctoraat (1951). Hij was degene die de analytische bibliografie vanuit Engeland
in Nederland introduceerde. Het valt te betreuren dat hij zijn bijdrage aan TNTL
168
heeft beperkt tot een (tweedelig) artikel over het Stadsfries.
Bij de studie van letterkunde die is overgeleverd in gedrukte vorm (vaak dus de
letterkunde van de Nieuwe Tijd) was aandacht voor de overlevering nog niet zo
vanzelfsprekend als bij het handschriftelijke materiaal. Natuurlijk zijn er op den duur
voorbeelden aan te wijzen - P. Maximilianus weerlegt een opmerking van W.A.P.
Smit in diens Van Pascha tot Noach (1959) op grond van een boektechnische
overweging, C. Kruyskamp bespreekt Thomas Basson 1555-1613. English Printer
in Leiden (1961) van de anglist J.A. van Dorsten - maar toch moppert M.E.
Kronenberg nog in 1966 dat Nederlandse filologen ‘slechts bij uitzondering’
belangstelling hebben voor bibliografische resultaten, een opmerking die mede kan
zijn ingegeven door het feit dat Het boek, ‘haar’ tijdschrift, in 1966 voor het laatst
169
verscheen. Bij deze stand van zaken kan het gebeuren dat P.J. Meertens de editie
van L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan van Heinsius' Bacchus en Christus
bekritiseert omdat de gekozen bron niet wordt vermeld en de verschillende edities
niet met elkaar zijn vergeleken (84-1968: 316-317). De rol van zestiende-eeuwse
alba amicorum (om nog een laat handschriftelijk voorbeeld te noemen) bij de
verbreiding van de moderne sonnetvorm wordt weliswaar opgemerkt, maar dat
gebeurt in een artikel van L. Forster uit Cambridge (83-1967: 274-302). De tendens
om aandacht te besteden aan de materiële overlevering zet in de periode 1941-1970
dus met name door waar het de middeleeuwse (handschriftelijke) periode betreft.
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2.4. Reflectie op de editiepraktijk
Als resultante van de groeiende belangstelling voor de materiële kant van de literaire
overlevering en wellicht mede als reactie op de hartenkreet van De Vreese in 1933
170
lijkt editiepraktijk meer dan tevoren voorwerp van discussie te worden. Met name
boekbesprekingen, die sinds 1936 in TNTL verschijnen, bieden hiervoor een geschikt
171
kader. Zo neemt G.A. van Es de editie-Draak van De reis van Sint Brandaan,
waarin een reconstructie wordt gegeven op basis van twee handschriften, zwaar
onder vuur (68-1951: 208-215). Inhoudelijk acht Van Es de reconstructie
belangwekkend, maar vanuit taalkundig oogpunt volstrekt onaanvaardbaar. In een
bespreking van C.C. de Bruins editie van de Middelnederlandse vertaling van De
imitatione christi (73-1955: 210-221) komt P.C. Boeren te spreken over J. van
Ginneken (die zich voordien ook al intensief met de materie had beziggehouden),
die hij karakteriseert als iemand die is ‘achtergebleven [...] in de philologische illusies
van de negentiende eeuw’ (p. 212). Daarmee bedoelt hij dat Van Ginneken geloofde
in de reconstructie van een oertekst.
Over de wijze van tekstbehandeling die volgt op de eventuele keuze van een
basishandschrift, blijven de meningen verdeeld. Diplomatische editieprincipes moeten
consequent worden toegepast, emendaties dienen achterwege te blijven, meent
C.C. de Bruin in een bespreking van Van Mierlo's uitgave van de Brieven (1947)
172
van Hadewijch. In het licht van een editiepraktijk die de bron respecteert, is naar
zijn mening ook de opkomst van fotografische reproducties, zoals die van Beatrijs
(1947) en Esmoreit (1948), te verklaren: ‘deze ondervangen voor een groot deel de
moeilijkheden die zich voordoen bij het bezorgen van oude teksten’ (p. 73). Lieftinck
beoordeelt diplomatische edities daarentegen als een ‘niet onbedenkelijk
verschijnsel’, dat hij voor de grap wel heeft omschreven als ‘handschriften-fetisjisme’
(72-1954: 2). De titel van de bijdrage waarin hij dat doet, ‘“Methodologische” en
paleographische opmerkingen naar aanleiding van een hert met een wit voetje’,
illustreert dat editietechniek in deze periode op de agenda staat. P. Gerbenzons
bijdrage ‘Enkele opmerkingen over uitgavetechniek’ (78-1961: 20-31), waarin onder
meer wordt stilgestaan bij een editoriale innovatie in Heeroma's editie van De tweede
Rose (Heeroma maakt bij het oplossen van abbreviaturen alleen gebruik van cursief
waar principieel verschillende mogelijkheden bestaan) illustreert dit eens te meer.
Aandacht voor deze problematiek ontbrak vóór de Tweede Wereldoorlog geheel in
TNTL.
Uiteenlopende inzichten op het vlak van editietechniek kwamen voordien ‘vanzelf’
tot uitdrukking in edities die verschenen en werden soms geëxpliciteerd in de
bijbehorende inleiding. M. de Haan geeft een overzicht van de diverse standpunten
die vanaf Jonckbloet werden ingenomen bij het uitgeven van Middelnederlandse
173
teksten, vooral door Verdam en Muller. Bij laatstgenoemde verwijst hij naar diens
Critische commentaar op Van den vos Reinaerde naar de thans bekende
handschriften en bewerkingen (1917), waar drie ‘scholen’ worden onderscheiden
binnen de Nederlandse filologie: (I) die van Scaligher tot Cobet, met Jonckbloet en
De Vries als navolgers op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde, (II) de
navolgers van de methode-Lachmann, en (III) degenen die zich van tekstkritiek
wensen te onthouden. Het valt niet te loochenen dat de modernste school die Muller
onderscheidt (met oudere vertegenwoordigers als Buitenrust Hettema, De Vreese,
Bonebakker, Scharpé en Leendertz) in TNTL de wind in de zeilen heeft in de periode
174
kort na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 verscheen overigens Hellinga's
diplomatische editie van alle bronnen vóór
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1500 van Van den vos Reynaerde, kort daarop gevolgd door zijn inmiddels klassieke
artikel ‘Principes linguistiques d'édition de textes’, waarin hij ervoor pleitte de tekst
weer te geven op de wijze zoals het ‘lezend oog’ deze aantrof in de voltooide oude
175
bron (handschrift of druk).

2.5. Aanvullende observaties
Studie van de rederijkersliteratuur krijgt in de periode 1941-1970, zoals eerder
opgemerkt, een krachtige impuls vanuit het zuiden. De aandacht voor de zestiende
eeuw neemt daarmee toe. Vanaf de late jaren dertig neemt de belangstelling voor
176
Coornhert toe, die aan het eind van de jaren veertig overigens weer afneemt. Ook
boekbesprekingen over twintigste-eeuwse auteurs als Carry van Bruggen, Dirk
177
Coster en Arthur van Schendel vinden op den duur een plaats in het tijdschrift.
Verder is er in de derde periode vooral de sterk groeiende belangstelling voor de
achttiende eeuw. P. Minderaa brengt de biografie van ‘De poëta minor: Joan
178
Vermeulen’ in kaart, G.A. van Es draagt twee artikelen bij over Rotgans. Het is
echter door toedoen van P.J. Buijnsters dat de studie van de achttiende eeuw serieus
ter hand werd genomen. Hij schrijft over Rhijnvis Feith, Swedenborg, Hieronymus
van Alphen en Pieter Leonard van de Kasteele, en zijn boek Tussen twee werelden.
Rhijnvis Feith als dichter van Het graf (1963) wordt door Kruyskamp verwelkomd
als de eerste monografie over Feith in vijftig jaar en ‘zeker het grondigste en
179
degelijkste werk dat nog over hem geschreven is’. In 1968 verschijnt op Buijnsters'
initiatief het eerste nummer van De achttiende eeuw. Met deze groeiende
belangstelling voor de eeuw van de Verlichting is het gehele chronologische
panorama nu inmiddels afgedekt.
Eén aandachtsgebied verdwijnt na 1940 geheel uit het zicht: het door J. de Vries
in de tweede periode intensief bestudeerde Oudgermaanse verleden. P.J. Meertens
verwijst zijdelings naar de mogelijke doorwerking van Germaanse
bezweringsformules in toverformules in een bespreking van Van Havers Nederlandse
incantatieliteratuur (1964) (83-1967: 146), maar dat is dan ook zo ongeveer de
gehele oogst. Ook bij de doorwerking van het Oudgermaanse verleden in de
Middelnederlandse en latere letterkunde gaat het om een beperkt aantal publicaties.
H.W.J. Kroes wijst op het inhoudelijk verband tussen het volksboek over de reus
Gilias en het Lied vom Hürnen Seyfrid, een Duits Siegfriedverhaal en P.C. Boeren
leidt uit Veldekes verwijzing naar Attila af dat deze op de hoogte was van de
180
Nibelungenstof. Op het vlak van de moderne letterkunde is er aandacht voor M.C.
van den Toorns uitgave van Emants' Godenschemering (1966), waarvan de inleiding
over de Scandinavische mythologie door J.M.C. Kroesen van een aantal kritische
kanttekeningen wordt voorzien (85-1969: 156-158).
Een opvallend positief onthaal krijgt het werk van de Zwitserse geleerde Kurt Ruh,
die de bestudering van de geestelijke letterkunde van de Middeleeuwen in
(Noordwest-)Europees verband ter hand neemt en daarbij als vanzelfsprekend
stilstaat bij de rijke traditie in de Nederlanden. In een recensie van Ruhs
BonaventuraDeutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskanermystik und -scholastik
(1956), waarin de veertiende- en vijftiende-eeuwse, Duitse en Nederlandse
prozavertalingen van Bonaventurateksten centraal staan, toont De Bruin zich onder
de indruk van Ruhs kennis van het Middelnederlandse materiaal (75-1957: 73-78).
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Aue (1967), waarbij hij aangeeft dat daarin kwesties aan de orde komen die in de
geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde nog niet zijn doorgedrongen
(86-1970: 73). Ruh schenkt dan ook aandacht aan zaken als de Europese dimensie
van de Duitse en Nederlandse letterkunde, het bewustzijn van middeleeuwse dichters
omtrent hun publiek, de wisselwerking tussen Nederland en Duitsland, waarbij met
name het belang van het Nederrijngebied wordt belicht. Kurt Ruh geldt als kwalitatief
keurmerk: Lievens introduceert de germanist W. Eichler, van wie hij een studie over
de Duitse receptie van Ruusbroecs Brulocht bespreekt, als iemand ‘die gevormd
werd in de degelijke school van Prof. Ruh in Würzburg’ (86-1970: 157).
De derde periode is ook het tijdvak waarin voor het eerst in de geschiedenis van
het tijdschrift een meer dan incidenteel spoor doordringt van een theorie die binnen
de algemene literatuurwetenschap tot ontwikkeling is gekomen: die van de
structuuranalyse. Deze tekstgerichte benadering, die diepgaand werd beproefd in
de dissertaties van W. Blok (1960) en A.L. Sötemann (1966), vinden we onder meer
terug in een artikel van W. Drop, die de doorwerking behandelt van het noodlot in
de romanstructuur van Eline Vere en De berg van licht van Louis Couperus, en bij
M.H. Schenkeveld, die de structuur van de bundel Voorbereiding van P.N. van Eyck
181
analyseert. De bescheiden aandacht in deze richting loopt nog door in de vierde
periode, tot in het begin van de jaren tachtig, met studies over Verweij, Achterberg
182
en Van Lennep. Opvallend genoeg wordt deze benadering niet toegepast op
183
literatuur van vóór 1800.
Ten slotte is er het fenomeen Heeroma (de opvolger van J.W. Muller als
‘vossenjager’ in TNTL), de ‘kunstenaar-historicus’, zoals Lieftinck hem typeerde
(83-1967: 30). Heeroma beriep zich in zijn letterkundige studies op zijn dichterschap,
op grond waarvan hij als geen ander in staat meende te zijn de middeleeuwse auteur
in zijn werk te ontmoeten en de kwaliteit daarvan te peilen. Zijn leermeester Albert
Verwey had hem aangespoord zijn dichterlijke intuïtie te blijven koesteren in de
wereld van de wetenschap (82-1966: 1-36). In de tweede helft van de jaren zestig
zorgde Heeroma voor heel wat tumult met zijn omvangrijke en in kort tijdsbestek
184
vervaardigde uitgave van de liederen in het Gruuthusehandschrift. Het boek werd
in 1966 gepresenteerd ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de
Maatschappij, waarvan Heeroma op dat moment voorzitter was. In de inleiding
presenteerde hij een amoureus getinte, speculatieve biografie van de Brugse dichter
Jan Moritoen, die nauw samenhing met de wording van het handschrift en de inhoud
van de teksten.
In zijn besprekingsartikel ‘Avontuurlijke wetenschap’ sprak Lieftinck van ‘de roman
van Heeroma’ (83-1967: 46) en waarschuwde hij onomwonden voor het bouwen
van luchtkastelen (p. 42). Het oordeel was niet mals, maar buiten TNTL zou de
kritiek nog luider klinken. Heeroma reageerde nog in de tweede aflevering van
hetzelfde jaar met de stelling dat de gangbare filologische methode wat hem betreft
hooguit een controlerende functie had en dus op de tweede plaats kwam. Hij liet
zich in zijn wetenschappelijke activiteit primair leiden door wat hij noemde ‘de
herkenning van het oor’ (p. 163-164). Bij de filologische onderbouwing die dan
volgde, werden vaak stilistische argumenten ter tafel gebracht. Na dit
geruchtmakende steekspel tussen leermeester en leerling bood TNTL in de periode
1968-1973 plaats aan een stortvloed van deels met elkaar verweven artikelen over
Augustijnken, de allegorische gedichten in het Gruuthusehandschrift, Van der feesten
een proper dinc, Reinaert I en II,
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en diverse ridderromans. In zes jaargangen werden 26 letterkundige studies, 3
taalkundige studies alsmede een boekbespreking geplaatst, gemeten naar het aantal
pagina's ging het om meer dan twee complete delen! Latere onderzoekingen hebben
185
Heeroma's dichterlijke intuïtie overigens meer dan eens bevestigd. Wetenschap
dient echter controleerbaar te zijn en dat was een eis waaraan Heeroma's
letterkundige bijdragen in deze periode vaak niet voldeden.
Heeroma was in de hier besproken periode zeker niet de enige onderzoeker bij
wie het literaire waardeoordeel, hetzij in positieve of in negatieve zin, zo'n belangrijke
rol speelde. In dit opzicht steekt Kruyskamp hem vermoedelijk nog naar de kroon.
Neem diens oordeel over Multatuli. Max Havelaar en enkele gedeelten uit Woutertje
Pieterse zijn volgens hem van grote waarde, Multatuli's overige geschriften hebben
‘niet meer dan curiositeitswaarde als uitingen van ressentiment aan de lopende
band, manifestaties van megalomanie en neurasthenie’ (71-1953: 150). Anderzijds
stoort Kruyskamp zich weer aan het naar zijn smaak te zuinige oordeel van J.J. Mak
ten aanzien van het oeuvre van Anthonis de Roovere (74-1956: 75-76). In een
bespreking van T.J. Beenings Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de
renaissance (1963) vraagt H. van de Waal zich af ‘of nu elke rijmende tekst wel tot
de letterkunde moet worden gerekend, ook al is het product gedrukt en zelfs al heeft
het inmiddels zijn plaats in Te Winkel gekregen’ (80-1964: 217). De recensent meent
van niet, ‘omdat naar onze mening het waardeoordeel de kern behoort te blijven
van elke occupatie met kunst’. Voorts roepen we hier het oordeel van Lieftinck in
herinnering, die de Arturromans maar matig kon waarderen.
De in de derde periode opkomende behoefte van diverse onderzoekers om een
esthetisch waardeoordeel uit te spreken en er de richting van de wetenschappelijke
aandacht door te laten bepalen, is op zichzelf niet eens zo gemakkelijk te verklaren.
Misschien is de behoefte voor een deel te begrijpen als reactie op de tendens van
historisering die na de Tweede Wereldoorlog doorzette, die in zijn uiterste
consequentie ook minder bekende of minder fraaie teksten tot voorwerp van studie
186
maakte. Diezelfde historisering zorgde er in ieder geval wel voor dat anderen tot
het inzicht kwamen dat hun kwalitatieve oordeel niet noodzakelijkerwijs overeen
187
hoefde te stemmen met dat uit het verleden.

VI. Tweestromenland - 1971-1999
1. Taalkunde
1.1. De transformationeel-generatieve grammatica
Als Noam Chomsky zijn Syntactic Structures (1957) laat verschijnen, heeft dat een
taal- beschouwing tot gevolg die men transformationeel-generatief (TG) noemt,
waarbij ‘generatief’ staat voor het vanuit een eindig stelsel van regels genereren
van een oneindig aantal zinnen, en ‘transformationeel’ de afleiding van patronen uit
andere patronen beregelt. Deze nieuwe richting werd met de gestrengheid ingezet
die een nieuwe richting eigen is, wat rigide en met de nodige strijd tegen al wat niet
‘nieuw’ was. Dit kan nu, ruim veertig jaar na dato en ruim dertig jaar na de definitieve
introductie ervan in
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Nederland met het proefschrift van A. Kraak, Negatieve zinnen (1966) gerust gezegd
worden, omdat de scherpe kantjes er reeds lang af zijn. Een nieuwe theorie hoeft
geen breuk met de vorige te zijn, integendeel, kan erop voortbouwen, maar natuurlijk
in het nieuw ontwikkelde kader en met de eigen middelen. Een jaar na het verschijnen
van Kraaks proefschrift - en drie jaar na Chomsky's volgende hier in Nederland
bekende werk Current Issues in Linguistic Theory - schreef H. Schultink daarover
een artikel in De nieuwe taalgids dat ver uitsteeg boven een boekbespreking. Hij
besprak wat het proefschrift bood: voor het eerst werd hier een TG-grammatica in
188
het Nederlands gebracht, met de Nederlandse taal als onderwerp.
Dit gebeurde in een taalkundelandschap dat volgens de promovendus sedert het
begin van de twintigste eeuw al enigszins gedifferentieerd was geraakt; in
werkelijkheid was dat natuurlijk al eerder het geval, zoals dat in de vorige
hoofdstukken is beschreven. En de ‘strijd’ tussen de verschillende richtingen, met
bijna godsdienstige trekjes, is zeker niet losgebarsten door het vervolg op Kraaks
proefschrift, het door Kraak en Klooster geschreven Syntaxis (1967), waarin juist
wordt aangegeven dat de transformationele en de traditionele grammatica elkaar
niet uitsluiten maar juist aanvullen. ‘Veelzeggend voor deze benaderingswijze is
ook dat Kraak en Klooster dit boek hebben opgedragen aan de nagedachtenis van
C.H. den Hertog en G.S. Overdiep’, zo schrijft Van den Toorn in zijn overzicht van
189
de twintigste-eeuwse spraakkunst. Wie de werken van genoemde taalkundigen
goed kent, zal dit onderschrijven. Naast de Amsterdamse kring van de Universiteit
van Amsterdam was de zojuist aangehaalde Schultink van de Rijksuniversiteit
Utrecht een belangrijk promotor van de TG in dubbele betekenis. Schultink neemt
voortgang en verschillen onder de loep. Hij is daarbij aanzienlijk realistischer dan
Kraak, die de onwetenschappelijkheid van de traditionele grammatica en het
onvoldoende expliciete karakter ervan aan de kaak stelt: de traditionele grammatica
voldoet volgens Kraak niet aan de eisen van observationele, descriptieve en
vandaaruit verklarende adequaatheid. De verwijten aan het adres van de andere
richtingen - vooral Uhlenbeck moest het ontgelden voor zijn niet verder komen dan
notatie van descriptieve begrippen en aldus verzanden in een ‘lineaire’ theorie leidden al spoedig tot een weinig vruchtbare woordenwisseling, waarbij men zich
achteraf kan verbazen over de verwijten en bijbehorende afgeslotenheid over en
weer.
Het is een interessant stukje taalkundegeschiedenis, ook al omdat het
TG-onderzoek natuurlijk werkt met eerdere inzichten en daarop voortbouwt. In het
licht van deze discussie is de afwezigheid van verwijzingen naar het werk van
bijvoorbeeld De Groot of recenter Paardekooper en Van der Lubbe op dat moment
opmerkelijk, terwijl de constituentenleer toch niet om hen heen kon. In Spektator,
het Amsterdamse tijdschrift dat ruimte moest geven aan nieuwe ontwikkelingen,
kwamen zij althans niet voor en maakten vermoedelijk ook niet veel kans. Daarnaast
zien we Den Hertog weer terug, die de bewondering zou gaan krijgen die hij
verdiende, en ook de minder toegankelijke Overdiep, en zelfs ‘Lambert ten Kate als
190
voorloper van de TG-grammatica’! In TNTL is hiervan weinig terug te vinden, wat
gezien het terrein waarop het tijdschrift gericht is, niet verwonderlijk is.
De TG-grammatica kwam binnen op de universiteit; pogingen van onder meer
191
Hulshof het middelbaar onderwijs te bereiken waren minder succesvol. In andere
pogingen die de integratie van de te ‘moeilijke’ theorie en de gedurende eeuwen
aan-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

342
geslepen en gebruiksklare traditionele grammatica tot doel hadden, onder meer op
192
de lerarenopleiding, zijn stapjes op weg naar normalisering in de betrekkingen
tussen de verschillende richtingen waar te nemen. In 2000 heeft W. Klooster afscheid
genomen als hoogleraar en het is aardig om te zien hoe zelfs aan de Universiteit
van Amsterdam gedurende de afgelopen decennia duidelijk is geworden dat de
soep nooit zo heet gegeten wordt als zij wordt opgediend. In de bundel ter
gelegenheid van zijn afscheid zien we een gerijpte en genuanceerde tak van
wetenschap terug, die zich in gezelschap weet van veel nieuwe richtingen
193
(functionele grammatica enz.). Frida Balk voelt daarin de term (on)grammaticaliteit
wetenschappelijk aan de tand en Joop van der Horst kan zich erover verbazen dat
introductie en verspreiding van nieuwe elementen in de taal in de diachrone taalkunde
veel meer aandacht blijken te krijgen dan verdwijnende elementen, wat een aardige,
terechte opmerking is, maar ook een beetje lijkt op het verwijt van Kraak aan de
traditionele taalkunde niet expliciet het lidwoord plaatscategoriaal te beschrijven en
dus maar wat aan te rommelen met de eis van observationele adequaatheid, wat
ook waar is.

1.2. TNTL wederom in de voorhoede
M.C. van den Toorn schrijft een Nederlandse grammatica (9e dr., 1984) waarin de
praktische grammatica als theoretische achtergrond noties meekrijgt uit de
transformationeel-generatieve grammatica. In TNTL publiceert Van den Toorn in
feite een vervolg op Schultinks artikel ‘De verklaring in de historische taalkunde’.
Hij moedigt de historische taalkunde daarin aan te kijken naar wat de
transformationeel-generatieve concepten te bieden hebben: ‘Het zou de moeite
lonen de traditionele historische grammatica, bijv. het rijke arsenaal van Schönfelds
boek, in dit opzicht methodologisch te zuiveren. Het zou kunnen leiden tot een
herwaardering waar de historische taalkunde wel bij zou varen’ (94-1978: 267). Zijn
bede wordt verhoord: meer en meer worden noties uit de generatieve fonologie en
grammatica in historisch-taalkundige artikelen aangewend. Zo schrijven J. van Marle
en W. Zonneveld ‘De theoretische consequenties van stemhebbende finale
obstruenten in Nederlandse dialecten’ (96-1980: 81-98) en wat daar zo aardig aan
is, is behalve generatieve versus structuralistische invalshoeken de terugkeer van
re- en dupliek, ook nog voortgezet in verschillende tijdschriften. Dit artikel werd
namelijk geschreven naar aanleiding van J. Goossens ‘De tweede Nederlandse
Auslautverscherping’ (93-1977: 3-23), die zelf op zijn beurt reageerde op kritiek die
Van Bakel, Van den Berg en Van Marle hadden geuit op een passage uit diens
Historische Phonologie des Niederländischen (1974). Op de ‘Repliek’ van Goossens
naar aanleiding van het artikel van Van Marle en Zonneveld kan men zich toch
‘ouderwets’ verheugen:
De kritiek op het door mij besproken materiaal, gekoppeld aan speculaties
over dialecten die nog ontdekt moeten worden, maar die mijn opponenten
niettemin nauwkeurig kunnen beschrijven en waarvan het echte onderzoek
‘zonder enige twijfel een nog zwaarder karwei (zal) blijken te zijn’, getuigt
van cynisme. Over dialectologie en taalvariatie heb ik opvattingen
ontwikkeld [...], waar mijn opponenten ook theoretisch-speculerend
misschien nog wat uit kunnen leren. Als ze eens ooit een eenvoudig
dialect-enquêtetje hebben doorgevoerd, mogen ze terugkomen (96-1980:
100).
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Na J.H. van Lessen († 1951) maken in de vierde periode iets vaker
vrouwen deel uit van de redactie: S.F. Wittstein (red. 1969-1976), M.A.
Schenkeveld-van der Dussen (red. 1976-1993, nog altijd lid van de
Commissie voor Taal- en Letterkunde) en E.M.P. van Gemert (red.
1994-heden). Het getal van drie valt in het niet in vergelijking met het
totaal aantal redacteuren dat actief was in de vierde periode: veertig. In
vergelijking met de derde periode (die een tijdvak van dertig jaar besloeg)
en gerekend tot en met deel 109 (1993), het laatste deel dat verscheen
voor de ingrijpende redactiewisseling, neemt het verloop binnen de
redactie in deze periode met ruim 50% toe. In de jaren na 1968 doet zich
in hoog tempo een redactiewisseling voor: van de elf redactieleden in
1968 neemt meer dan de helft binnen vijf jaar afscheid, in 1978 zijn er
nog slechts twee over: F. de Tollenaere (red. 1949-1982) en K.
Meeuwesse (red. 1963-1979). De Tollenaere, tegelijk begonnen met C.C.
de Bruin (red. 1949-1974), belichaamde als geen ander de continuïteit
met de voorgaande periode en heeft te maken gehad met dertig nieuwe
redactieleden, van wie hij er negentien zag vertrekken.
In hetzelfde deel zet Van den Toorn, zeer actief als redacteur (1969-1993) en auteur,
zijn ‘verklaring’ voort in de moderne taalkunde. En J. Stroop zet uiteen waarom de
wereld van de dialectologie een ander gezicht heeft gekregen: dat van verschuiving
in de oriëntatie op Duitsland naar Engeland en Amerika, en dat van verschuiving
van de bestudering van het ‘onveranderlijke dialect’ naar dialect-in-verandering én
een verschuiving in functie in het veld van de taalkunde.
TNTL plaatst zich met dergelijke bijdragen wederom in de voorhoede van de
taalkunde, niet eens zozeer door andere terreinen binnen te halen, als wel door in
het gebied dat het beslaat aan nieuwe theorieën een plaats te bieden. Als we de
artikelen van een kleine dertig jaar overzien, dan blijft de historisch gerichte aandacht
overheersend, maar nieuwe algemeen-taalkundige ontwikkelingen worden duidelijk
zichtbaar. Uitgebreid komen nieuwe auteurs aan het woord die op de vertrouwde
vakgebieden nieuwe dingen te zeggen hebben. De filologie blijft breed aanwezig,
maar met een nadrukkelijker plaats voor materiële overlevering. De evolutie van de
dialectkunde naar sociolinguïstische invalshoeken en theorievorming is
onmiskenbaar. De lexicografie ontwikkelt zich met aandacht voor nieuwe technieken
en methoden. De geschiedenis van de taalkunde komt verder tot ontwikkeling,
waarbij vooral de rol van G.R.W. Dibbets (red. 1987-1999) genoemd kan worden.
Opvallend is de uitgebreide rubriek ‘Boekbeoordelingen’, waardoor veel
vakbeoefenaren van verschillende subdisciplines alsnog in TNTL aan het woord
komen. De waarde daarvan wordt nogal eens onderschat: in de onderhavige periode
is het bestanddeel van boekbesprekingen bepaald forser dan voordien. De
besprekingen zijn van dien aard, dat ongemerkt onderwerpen worden binnengehaald
die anders niet aan de orde zouden komen: het zijn voor het merendeel eigenlijk
besprekingsartikelen. Sinds ongeveer 1990 kwam de taalkunde daardoor breder
dan traditioneel het geval was in beeld: verschillende theoretische uitgangspunten,
vakonderdelen, stromingen daarin, onderwerpen uit verschillende domeinen
(niet-literaire oudere taal bijvoorbeeld, stichtelijke literatuur, onderwerpen uit de
niet-Nederlandstalige literatuur, taalvergelijkende onderwerpen enz.).
De geschiedenis van de taalkunde komt aan bod, de diachrone taalkunde in volle
breedte, methodologische aspecten van de geschiedschrijving van de taalkunde,
de
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lexicografie, de naamkunde. Taalbeheersing (of onderwerpen die daartoe gerekend
mogen worden) is en blijft een zaak die zelfs via boekbesprekingen amper aan de
orde komt, al komt men er een enkele keer op terecht. Dat geldt ook voor ‘moderne’
taalkunde in allerlei facetten, waar Th. Janssen al in 1977 een bijdrage vanuit de
moderne taalkunde leverde (93-1977, 203-230). Die geringe aandacht is begrijpelijk
als we bedenken dat er gespecialiseerde tijdschriften voor zijn. Anderzijds is het
jammer, gezien de brede aanwezigheid in TNTL van taalkundige analyse van oudere
teksten: bezinning op de vraag volgens welke taalkundige methode dat dan wel
gebeurt of zou moeten gebeuren, is immers zeer gewenst. Gelukkig zijn er de
bijdragen van A.M. Duinhoven, die gestaag gedurende zoveel jaren werkt aan de
taalkundige toetsing en verantwoording van tekstbeschouwingen die zo centraal
staan in de geschiedenis van dit tijdschrift, in een consequentie en een methodiek
die bewondering afdwingen. Opvallend is ook dat sinds de redactiewisseling in 1994
de gewone artikelen veel gedifferentieerder zijn. De ruimere aanwezigheid van
neerlandici extra muros is een verheugend feit. Daardoor kan de band met de
wetenschappelijke neerlandistiek elders in de wereld gevolgd worden en in TNTL
een podium vinden, tot verrijking van de neerlandistiek.

2. Letterkunde en filologie
2.1. Duinhoven en zijn reconstructies
Het aantal onderzoekers dat zowel over taal- als letterkundige onderwerpen
publiceert neemt zienderogen af in de vierde periode. In het eerste nummer van
1992 herdenkt de redactie C.F.P. Stutterheim († 1991) - lid van de redactie in de
periode 1958-1969 - als ‘één van haar meest erudiete medewerkers’ en als ‘een
geleerde van de oude stempel’, als ‘een geleerde van een formaat en van een
veelzijdigheid zoals die tegenwoordig nauwelijks nog aan te treffen zijn’. ‘Zijn
werkzaamheden lagen op het terrein van de taal- en letterkunde in de meest ruime
zin: taalfilosofie evenzeer als fonologie en syntaxis, stilistiek zowel als
literatuurwetenschap, muziek en dichtkunst maar ook verfijnde filologische annotatie.’
Vanaf 1968 verdwenen meer gezichtsbepalende onderzoekers uit de redactie, zoals
Heeroma (red. 1940-1971), Kruyskamp (red. 1946-1970), Van Es (red. 1949-1975)
en De Bruin (red. 1949-1974).
Een van de weinigen die teksten blijft interpreteren vanuit de traditionele combinatie
van taal- en letterkunde, is A.M. Duinhoven. In zijn omvangrijke oeuvre klinkt telkens
de roep om een herwaardering van de filologie in onderzoek en (universitair)
onderwijs. Zijn naam is in de loop der jaren vooral verbonden geraakt met zijn
reconstructiepogingen van oude teksten. De ‘methode-Duinhoven’ - toegepast op
onder meer Karel ende Elegast, Lanseloet van Denemerken en Beatrijs - wordt
gekenmerkt door aandacht voor de materiële overlevering, waarbij het
productieproces van handschriften (met name de fouten die daarbij door kopiisten
worden gemaakt) een belangrijk aandachtspunt vormt. Uitgaande van de varianten
in de bestaande overlevering, en rekening houdend met eventuele tekstuele bronnen
aan het begin van het creatieve proces, probeert Duinhoven de oorspronkelijke
tekst te reconstrueren, waarbij karakteristieke kopiistenfouten en taalkundige kennis
de richting van de reconstructie bepalen. In vergelijking met de editiepraktijk uit de
tweede helft van de
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negentiende eeuw, is het nieuwe in Duinhovens aanpak dat hij oog heeft voor het
contemporaine productieproces van de overgeleverde bronnen. Als filoloog in de
traditie van Hellinga weet hij bovendien maar al te goed hoe hij met zijn
194
handschriftelijke en gedrukte bronnen om moet gaan.
In een bespreking van dl. 1 van de Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende
Elegast (1975) - waarop Duinhoven cum laude promoveerde, met Gerritsen als
promotor - stelt G. Kazemier dat de auteur te gemakkelijk voorbijgaat aan de stijl
van het gedicht (92-1976: 255-256). Hij heeft tevens kritiek op de aanname van een
logisch, strak gecomponeerd verhaal aan het begin van de tekstoverlevering, een
punt dat vaker naar voren wordt gebracht in reacties op reconstructies die Duinhoven
nadien heeft voorgelegd. In de delen 95 (1979) en 96 (1980) ontspint zich een
discussie tussen Duinhoven en Kazemier over de bron van Lanseloet van
Denemerken (Lanseloet van denmerc < Lancelot van den mere < Lancelot du Lac),
waarbij Kazemier Duinhoven in zijn eerste reactie verwijt dat hij de psychologische
195
inhoud van de tekst verkeerd beoordeelt. Ook met de codicoloog J.W. Klein
ontstaat een wetenschappelijk debat naar aanleiding van diens vondst van de Gentse
Karel ende Elegastfragmenten (105-1989: 85-131), dat zich uitstrekt over de delen
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107 (1991) tot en met 114 (1998). Geen van beide discussianten geeft zich
gewonnen.

2.2. Functieonderzoek en niet-literaire literatuur
In Spektator was Duinhovens editie van de Esmoreit (1979) voor H. Pleij aanleiding
tot een felle reactie, waarbij de functionele, cultuurhistorische benadering in stelling
197
werd gebracht tegen de reconstructievoorstellen van Duinhoven. Pleij zette in de
jaren zeventig de laatmiddeleeuwse volks- en triviaalliteratuur op de kaart (dit
gebeurde voornamelijk in Spektator) en promoveerde in 1979 op Het gilde van de
Blauwe Schuit, waarin de vraag naar de functie van literatuur werd opgeworpen en
waarin literatuur, volksfeest en laatmiddeleeuwse burgermoraal op elkaar werden
198
betrokken. Zieleman besprak het boek in TNTL en ageerde tegen de
wetenschappelijke aanpak van Pleij, wiens onderzoek te veel een loutere
documentatie van een vooropgestelde hypothese zou zijn (96-1980: 215-222). De
kritiek heeft Pleij niet op andere gedachten gebracht, de belangstellende kan dat
nalezen in de vele boeken en artikelen die hij sindsdien heeft geschreven. Maar
niet in TNTL, want daarin heeft Pleij tot op de dag van vandaag niet gepubliceerd.
Pleijs tweede grote studie, De sneeuwpoppen van 1511 (1988), werd opvallend
genoeg niet besproken in het tijdschrift, zijn derde, Dromen van Cocagne (1997),
kreeg een lovende recensie van P. Verhuyck (114-1998: 272-275), die er in de
laatste regel op wees dat het bij Pleij in zijn grote wetenschappelijke studies in feite
steeds om hetzelfde gaat: de interpretatie van teksten als negatieve zelfbeelden en
de plaatsing van die teksten in het cultuurhistorisch perspectief van de opkomende
stad. De (Amsterdamse) ontwikkeling om aandacht te vragen voor een welhaast
vergeten soort literatuur valt goed te begrijpen tegen de achtergrond van de
199
democratiseringsgolf in de jaren zestig en vroege jaren zeventig. De gebruikelijke
canon verloor iets van zijn vanzelfsprekendheid, het literatuurbegrip maakte een
verbreding door.
De groeiende belangstelling voor ‘niet-literaire literatuur’ komt in TNTL onder
andere tot uitdrukking in artikelen en boekbesprekingen op het terrein van de
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zou nog even duren voordat R. Jansen-Sieben dit interessegebied een waardevolle
basis verschafte met het Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur
(1989), dat besproken werd in het tijdschrift door A. van Gijsen, die het een ‘mijlpaal
in de ontsluiting van de Middelnederlandse artesliteratuur’ noemde (108-1992: 72).
W. Braekman wijdt een bespreking aan de bundel Fachprosaforschung. Acht
Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur (1974), verschenen onder redactie van
G. Keil en P. Assion, waarin hij uiteenzet hoe de studie van de middeleeuwse
‘vakliteratuur’ in Duitsland sinds ongeveer 1950 een plaats heeft veroverd binnen
de germanistiek en hoe de aandacht in de Nederlanden de laatste jaren groeiende
is (91-1975: 278-281). In het begin van de jaren tachtig levert hij ‘Aantekeningen
bij de uitgave van de Mnl. Albucasis-fragmenten’ (99-1983: 25-40), die in 1980 door
B. Kusche waren geëditeerd. W.F. Daems geeft kritische notities bij het proefschrift
van A. Delva over Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen
(1983) en V. Fraeters gaat in op alchemie en religie in de Middelnederlandse vertaling
200
van Tabula chemica. Verder zijn het vooral boekbesprekingen waarin
201
Middelnederlandse artesliteratuur aan de orde komt. De belangstelling voor
artesstof geldt ook de literatuur van de Nieuwe Tijd. Van Gijsen schrijft over astrologie
bij Vondel (103-1987: 303-313), maar het is vanaf de vroege jaren tachtig vooral
P.E.L. Verkuyl die van zich doet spreken. Hij bespreekt een editie van een
Middelnederlandse vertaling van een traktaat van Bartholomaeus Anglicus en wijdt
maar liefst 48 pagina's aan de Meteorologia (1636) van Huygens; later volgen nog
diverse boekbesprekingen en artikelen, het laatst onder de titel ‘Hemel en dampkring
(volgens Aristoteles) in Six' gedichten’, naar aanleiding van de uitgave van Six'
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Gedichten (1991), bezorgd door A.E. Jacobs.
Naast aandacht voor artesliteratuur stellen we vast dat TNTL vanaf 1988 ook de
deuren opent voor onderzoekingen van historici en literatuurhistorici op het terrein
van de Middelnederlandse historiografie, alweer zo'n vergeten genre. In dat jaar
verschijnt een bijdrage van Van Anrooij over een historiografisch verzamelhandschrift
dat een autograaf van heraut Beyeren blijkt te zijn. H. Bruch besteedt aandacht aan
‘De kroniek van Melis Stoke’. Voorts passeren de Brabantsche yeesten van Jan
van Boendale, de kronieken van heraut Beyeren en de Clerc uten laghen landen,
de gravengeschiedenis bij Jacob van Maerlant, Stoke en heraut Gelre, de Cornicke
van Brabant van Hennen van Merchtenen en een passage uit Velthems Voortzetting
van de Spiegel historiael de revue en worden de dissertaties van R. Stein (over de
voortzettingen van Boendales Brabantsche yeesten) en J. Verbij-Schillings (over
203
de historiografische activiteiten van heraut Beyeren) besproken.

2.3. Boekwetenschap en handschriftelijke bronnen
Nieuw in de vierde periode is dat de aandacht voor de materiële overlevering van
literatuur zich sterk uitbreid in de richting van de na-middeleeuwse periode, of om
het iets anders te zeggen: na de handschriften wordt nu ook het gedrukte boek
ontdekt door neerlandici. B. van Selm, een bewonderaar van Hellinga bij wie hij
kandidaat-assistent was geweest, debuteerde in de eerste jaargang van Dokumentaal
(1972) en publiceerde onder meer in Spektator (gestart in 1971) en Quaerendo
(gestart in 1971) voordat hij in 1976 voor TNTL een recensie van twintig bladzijden
204
schreef over Strengholts uitgave van de Heilighe daghen van Huygens (1974). In
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nen in het onderzoek worden betrokken, klinkt een bibliografisch geluid dat voordien
nog niet was vernomen in TNTL. Van Selm gidst de lezer met groot gemak langs
(veiling)catalogi, bibliografieën en andere naslagwerken: hij weet als geen ander
hoe en waar hij moet zoeken. Met enthousiasme en het nodige geduld legt hij uit
waarom Strengholts vondst, in 1971 in de British Library, van een exemplaar van
de eerste editie van Huygens' Heilighe daghen eigenlijk geen vondst was: het boek
stond gewoon op het hoofdwoord ‘Huygens’ beschreven in de alfabetische catalogus.
Strengholt had het boek dus niet ‘gevonden’, maar ‘opgezocht’. Hij ‘is gewoon de
eerste geweest, die eindelijk eens in die catalogus heeft gekeken en dat is, gezien
het gesignaleerde peil van het onderzoek naar gedrukte bronnen, een niet zo geringe
verdienste’ (p. 307). Van Selm vat de achterliggende problematiek als volgt samen:
Jarenlang is er in de neerlandistiek geen aandacht geweest voor het
aspect documentatie. Met betrekking tot de secundaire literatuur is er
thans sprake van een kentering [de BNTL verscheen vanaf 1970], maar
voor de primaire literatuur, de objecten van filologisch onderzoek, is er
afgezien van de middeleeuwse handschriften [de BNM], nog nauwelijks
een verandering ten goede te constateren. Het systematisch traceren en
opsporen van gedrukte bronnen, is een bibliografische discipline die,
indien ze al beheerst wordt, in elk geval nog door slechts weinigen wordt
beoefend (p. 299).
In ‘Boeken gedrukt in Hoorn vóór 1701’ (98-1982: 150-179) staat Van Selm stil bij
de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN). In 1977 was namelijk de Handleiding
voor de medewerkers aan de STCN verschenen, samengesteld door J.A. Gruys en
C. de Wolf, en genoemde auteurs hadden in 1979 bij wijze van proef een Short-Title
Catalogue uitgegeven van de boeken gedrukt in Hoorn vóór 1701. In zijn reactie op
deze publicatie benadrukt Van Selm de grote waarde van de STCN voor neerlandici
en staat hij stil bij de verstrekkende cultuurhistorische implicaties van dit apparaat.
Hij vraagt aandacht voor drukkers, uitgevers en boekverkopers en vraagt zich af
waarom de geschiedenis van het Nederlandse boek en de boekhandel zo is
verwaarloosd. Met instemming haalt hij H. de la Fontaine Verwey aan, die in 1976
stelde dat literatuurhistorici het gevaar lopen op een dwaalspoor te belanden als ze
de uitgever over het hoofd zien en hun onderzoek beginnen bij de auteur, wat ze
in de regel doen. De neerlandistiek dient profijt te trekken van de boekwetenschap,
dat is wat Van Selm wil zeggen. Voor de algemene lijn van de vakontwikkeling is
het goed te beseffen dat ook Pleij aanvankelijk dit spoor volgt met zijn inaugurele
205
rede (1982) over de Brusselse boekdrukker en uitgever Thomas van der Noot.
En wat TNTL betreft: B. Dongelmans en P. Hoftijzer bespreken in de loop der jaren
tal van bibliografische en boekhistorische publicaties, waaronder de in 1987
verdedigde dissertatie van Van Selm (104-1988: 235-242). Artikelen op dit gebied
206
verschijnen echter vooral elders.
De aandacht voor de handschriftelijke overlevering van Middelnederlandse
literatuur zet daarentegen krachtig door in de vierde periode, met bijdragen van
codicologen als J.P. Gumbert, Jos A.A.M. Biemans, H. Kienhorst en J.W. Klein (die
207
onder meer de Lancelotcompilatie bespreekt). Nieuw is dat ook de modernisten
aandacht krijgen voor de materiële overlevering. Zo onderzoekt Ph. van de
Nieuwegiessen de drukgeschiedenis van de gedichten van Jacques Perk tot 1938,
208
het jaar van Kloos' overlijden (93-1977: 231-282). De vanaf 1979 verschijnende
delen in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica, waarin onder meer
historisch-kritische edities
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verschijnen van de poëzie van J.C. Bloem (editie-A.L. Sötemann en H.T.M. van
Vliet) en J.H. Leopold (editie-A.L. Söteman, H.T.M. van Vliet en G.J. Dorleijn),
209
leveren beschouwingen op van Schenkeveld-van der Dussen, Van Vliet en Dorleijn.
R.L.K. Fokkema zet de ontwikkelingen binnen de reeks op een rij in een
besprekingsartikel naar aanleiding van de editie van de Gedichten van Martinus
Nijhoff (editie-W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn) (109-1993: 267-283). Op 1 juni
1983 is onder leiding van H.T.M. van Vliet inmiddels het Bureau Basisvoorziening
Tekstedities van start gegaan, dat op 1 januari 1992 opgaat in het Constantijn
Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis, één van de
onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Academie van
210
Wetenschappen. De aandacht van het Instituut, dat aan de weg timmert met de
uitgave in vijftig delen van de Volledige werken van Louis Couperus, gaat overigens
niet alleen uit naar de twintigste-eeuwse letterkunde. Het CHI heeft ook reeksen als
‘Middelnederlandse Lancelotromans’ en ‘Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit
de Nederlanden’ onder haar hoede, en in de Monumentareeks verscheen inmiddels
ook werk van Vondel, Cats, J. Six van Chandelier, Hieronymus van Alphen en
Multatuli.

2.4. Bekende hoogleraren publiceren elders
Eerder werd al vastgesteld dat Pleij als auteur afwezig is in TNTL. Dat gegeven past
in een bredere tendens, want ook andere beeldbepalende onderzoekers die hun
stempel hebben gedrukt op de vakbeoefening van de achterliggende twee decennia,
211
manifesteren zich niet of nauwelijks in het tijdschrift. We doen een greep. F.P.
van Oostrom (red. 1987-1993) beperkt zijn tastbare inbreng tot een beknopt
herdenkingsartikel naar aanleiding van het overlijden van C.C. de Bruin (105-1989:
1-2). In de bijzondere uitgave Vorm en funktie in tekst en taal (1984) uitgebracht ter
gelegenheid van het verschijnen van het honderdste deel van het tijdschrift, was hij
voordien wel present met een artikel over de opkomst van de korte vorm in de
212
veertiende eeuw. E.K. Grootes heeft niet gepubliceerd in TNTL, hetzelfde geldt
voor W. van den Berg. Een belangrijke uitzondering op de hier geschetste tendens
lijkt aanvankelijk M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red. 1976-1993): van haar
213
hand verschenen vanaf 1967 acht artikelen en tien boekbesprekingen in TNTL.
Maar van de achttien bijdragen verschenen er na 1983 nog slechts vier, waaronder
drie boekbesprekingen.
De zeer vele en succesvolle activiteiten die bovenstaande onderzoekers hebben
ontplooid, speelden zich vooral af buiten de kaften van TNTL. Afgezien van de
inhoudelijke vernieuwing van het vak die van hen uitging, schreven ze (vaak
omvangrijke) boeken, begeleidden ze tal van promovendi en deden veel aan
popularisering (ook via radio, TV en dag- en weekbladen). Bovendien moesten ze
zien de schade van elkaar opvolgende bezuinigingsrondes te beperken, de
programmatische samenwerking (onder meer in de vorm van landelijke
onderzoekscholen) vroeg om voorbereiding en concrete invulling, subsidieaanvragen
voor jonge onderzoekers moesten worden ingediend, het aantal congressen en
bundels steeg in zeer aanzienlijke mate. De aard van het hoogleraarschap heeft de
achterliggende twee decennia een ware metamorfose ondergaan. Een van de
gevolgen van de hier geschetste veranderingen was dat de wetenschappelijke
inbreng van hoogleraren in de specialistische vaktijdschriften afnam. Tegenover
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tweede helft van de jaren tachtig door de inspanningen van diezelfde hoogleraren
werden aangesteld, de weg naar TNTL hebben weten te vinden.
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Zo kan het gebeuren dat een vernieuwende vraagstelling als aandacht voor het
publiek - die met name productief zou blijken binnen de studie van de
Middelnederlandse letterkunde - niet programmatisch aan de orde wordt gesteld in
TNTL, maar op den duur natuurlijk wel door gaat klinken in diverse publicaties. Een
eerste signaal is de boekbespreking die E. Ibsch, A. Leerintveld, C. Verheul en A.
IJzerman wijden aan de bundel Receptie-esthetika. Grondslagen, theorie en
toepassing (1978), verschenen onder redactie van R.T. Segers (96-1980: 222-233).
Daarin worden onder meer de theorieën van H.R. Jauss en W. Iser en de rol van
de lezer besproken. De erin opgenomen exemplarische studies hebben betrekking
op de letterkunde van de negentiende en twintigste eeuw. Jauss' Literaturgeschichte
als Provokation dateerde overigens al uit 1970. J. Bumkes Mäzene im Mittelalter.
Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150-1300
(1979), waardoor Van Oostrom zich liet inspireren en waarnaar hij als eerste
medioneerlandicus verwees in zijn dissertatie uit 1981, wordt in TNTL genoemd in
een artikel van J. Goossens over de vroegste fase van de Middelnederlandse
dichtkunst en de situering daarvan in ‘het literatuurlandschap aan Rijn en Maas’
(98-1982: 267). Meer aandacht voor de receptiegeschiedenis en opdrachtgevers
van de Middelnederlandse literatuur is een van de onderzoeksmogelijkheden die
Goossens noemt om het beeld van die vroegste fase scherper te stellen. Met zijn
214
artikel zette Goossens de Rijnstreek op de kaart van de medioneerlandistiek.
Onderzoek op dit gebied speelt zich in de jaren tachtig en negentig vooral buiten
het tijdschrift af (ook vanuit de germanistiek), maar wordt in TNTL bijvoorbeeld nog
even zichtbaar in een studie van B. Peperkamp over Morant und Galie en Reinaert
I (107-1991: 208-234).
Ongetwijfeld vormen de ontwikkelingen waarvan hierboven gewag wordt gemaakt
mede de achtergrond voor de rigoureuze redactiewisseling vanaf 1 januari 1994
(vgl. hoofdstuk I, paragraaf 3). Een (bijna) geheel nieuwe, verjongde redactie treedt
215
aan. Wat de presentatie betreft, slaat de redactie nieuwe wegen in. Artikelen
worden voortaan voorafgegaan door een ‘Summary’, de rubriek ‘Signalementen’
gaat van start. Naast de ‘Boekbeoordelingen’, die in aantal toenemen, wordt een
rubriek ‘Interdisciplinair’ begonnen, waarin studies uit binnen- en buitenland worden
besproken. In het kader van deze rubrieken verschijnen recensiedossiers, rond Van
216
Oostroms Maerlants wereld en de ANS. Na het themanummer over Vondel in
1987, het enige themanummer dat verscheen vóór het aantreden van de nieuwe
redactie in 1994, zijn inmiddels bijzondere nummers gewijd aan Tesselschade
217
Roemers Visscher en P.C. Hooft. Voorts verschijnt een reeks (anderstalige)
comparatistische studies van buitenlandse geleerden (de germanist W. Haug, de
romanist N.J. Lacy en de angliste F. Riddy) over de Walewein, afgesloten met een
samenvattende terugblik van W.P. Gerritsen (zijn eersteling in het tijdschrift), alsmede
218
een reeks over het Vroegmiddelnederlands woordenboek. Inhoudelijk kan worden
opgemerkt dat het themanummer over Tesselschade Roemers Visscher de
toenemende aandacht in het onderzoek voor genderstudies onderstreept.
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VII. Tot slot
Begonnen in de historisch gerichte negentiende eeuw, midden in de vigerende
taalwetenschap, de historische taalwetenschap, die sterk filologisch georiënteerd
was en in hoge mate Duitstalig, was TNTL onmiskenbaar een kind van zijn tijd. De
filologische en taalhistorische wetenschap bleef in het tijdschrift vanaf de oprichting
tot aan de Tweede Wereldoorlog allesoverheersend. Maar na honderdvijftien delen
TNTL is de hechte twee-eenheid van taal- en letterkunde nagenoeg verdwenen.
Hoewel er nog een enkele specialist is die de combinatie koestert en beide disciplines
op niveau beoefent, heeft het merendeel van de vakbeoefenaren zich tegenwoordig
gespecialiseerd tot taal- of letterkundige, waarnaast taalbeheersing - geheel afwezig
in TNTL - als derde belangrijke vakonderdeel een definitieve plaats heeft gekregen.
Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is, ook internationaal, een proces op gang
gekomen van specialisering, dat moeilijk te stuiten valt. Ondanks de veranderingen
die zich in de loop van meer dan een eeuw hebben voorgedaan, lijken de
opeenvolgende redacties van het tijdschrift er naar behoren in te zijn geslaagd het
karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van TNTL te bewaren. Het was en is nog
steeds een blad gericht op de historische dimensies van de neerlandistiek in de
volle breedte.
TNTL is opgericht in een tijd dat de grote woordenboeken begonnen te verschijnen
en de filologie middenin het vakgebied stond. Personen achter het WNT (M. de
Vries) en MNW (Verdam) maakten deel uit van de redactie en talloze redacteuren
van het eerstgenoemde woordenboek hebben in de loop der jaren hun bijdragen
aan TNTL afgestaan. We weten inmiddels dat P.J. Cosijn een initiërende rol heeft
gespeeld bij de oprichting van het tijdschrift en in een terugblik als deze mag hij nog
eens met ere worden genoemd. Zijn rol bij de oprichting en de beginperiode van
het tijdschrift is van doorslaggevende betekenis geweest.
Taalstudie betekende in de negentiende eeuw voor een belangrijk deel bronnen
opsporen, de onbedorven versie van de overgeleverde tekst herstellen en deze
uitgeven en van taalkundig commentaar voorzien. De wetenschappelijke activiteit
was hoofdzakelijk gericht op het maken van edities. Dit laatste gold met name voor
teksten uit de middeleeuwse (handschriftelijke) periode. De eerste periode van het
tijdschrift (1881-1920) wordt niet gekenmerkt door een ‘nieuwe lente, een nieuw
geluid’: de redacteuren van het eerste uur gingen gewoon door met het soort
onderwerpen en vraagstellingen waarmee ze in ander verband al bezig waren.
Eerdere vakbladen leidden telkens een kortstondig bestaan en zo ontstond de
behoefte aan een tijdschrift dat regelmatig zou (blijven) verschijnen. Met steun van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verwachtte men dat voor elkaar te
krijgen.
In de tweede periode van het tijdschrift (1921-1940), de tijd van opkomend
structuralisme en bronnenonderzoek, verbreedt het taalkundig onderzoek zich en
worden vakonderdelen tot subdisciplines, waaruit na de Tweede Wereldoorlog
aparte onderzoeksinstituten zullen groeien. De germanistiek als vanzelfsprekende
achtergrond verdwijnt in de Nederlandse context en maakt ruimte voor invloeden
vanuit de verschillende geïnstitutionaliseerde vakgebieden. TNTL houdt vast aan
de eigen koers, maar dat betekent dat het als gevolg van de externe ontwikkelingen
van algemeen tijdschrift voor taal- en letterkunde onwillekeurig specifieker,
specialistischer
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van karakter wordt. De artikelen uit deze periode beslaan intussen wel meer terreinen
op het historische vlak, zoals naamkunde, vakgeschiedenis, historische
achtergronden. Daarnaast worden de vertrouwde onderwerpen met nieuwe middelen
en theorieën onderzocht: de dialectgeografie, de sociale taalkunde, de bestudering
van het ABN en dergelijke. TNTL bevat artikelen over het Nederlands en Nederlandse
elementen buiten de Nederlanden, maar merkwaardig genoeg weinig over het
Afrikaans. Voor reflectie op de nieuwe ontwikkelingen binnen de algemene taalkunde
werd in TNTL geen plaats ingeruimd, daarvoor bestonden andere tijdschriften. Taalen letterkunde vinden elkaar naast de aloude filologische vraagstukken in de
groeiende aandacht voor stilistische kwesties. Stilistiek zal ook na de Tweede
Wereldoorlog een aandachtspunt blijven in TNTL.
In de loop van de twintigste eeuw groeit het besef dat de materiële overlevering
van literatuur meer aandacht verdient. Deze belangrijke ontwikkeling wordt zichtbaar
in de rij van handschriftkundigen die sinds Willem de Vreese lid zijn geweest van
de redactie, en in de regelmatige bijdragen van codicologen aan TNTL, tot op de
dag van vandaag. Het belang van de materiële overlevering werd voor de
(middeleeuwse) handschriften eerder ingezien dan voor de gedrukte werken.
Afgezien van enkele aanzetten in de jaren vijftig, laat de boekwetenschap (inclusief
de analytische bibliografie) in TNTL tot in de jaren zeventig op zich wachten: dan
begint Bert van Selm in het tijdschrift te publiceren. Een belangrijk gevolg van de
toegenomen aandacht voor de materiële overlevering van literatuur was dat
editietechniek nadrukkelijk in de aandacht kwam te staan. Er werd meer gedebatteerd
over hoe teksten moesten worden uitgegeven. Deze discussie kwam in TNTL in de
jaren veertig op gang rond Middelnederlandse teksten, verspreidde zich op den
duur over de latere periodes van de letterkundige geschiedenis, en mondde ten
slotte uit in het CHI.
Hoewel de vooral in de negentiende eeuw gegroeide literaire canon in onderzoek
en onderwijs een taai leven leidt, groeide in de loop van de twintigste eeuw de
aandacht voor min of meer vergeten periodes, zoals de zestiende, achttiende en
negentiende eeuw. De twintigste-eeuwse letterkunde komt in TNTL - tot deel 116
(2000) - niet of nauwelijks aan de orde, wat tot gevolg heeft dat theoretische
discussies of benaderingen uit de algemene literatuurwetenschap bijna geheel
buiten de deur worden gehouden. Daarnaast groeit de aandacht voor vergeten
genres en teksten. Bij de bestudering van rederijkersliteratuur lag het accent in
TNTL vóór 1940 op het bronnenmateriaal uit (Noord-)Nederland, vanaf die tijd
ontstaat echter meer aandacht voor het onderzoek van rederijkerij in de zuidelijke
Nederlanden dat sinds de jaren veertig in Vlaanderen wordt verricht. In het begin
van de jaren zeventig wordt het belang van de studie van artesliteratuur onderkend,
vanaf omstreeks 1990 verschijnt een reeks studies over historiografische teksten,
een genre dat tot die tijd niet aan bod kwam in TNTL.
Sinds de Tweede Wereldoorlog groeit het bewustzijn dat de Nederlandstalige
letterkunde functioneert in een internationale context, iets dat voor de taalkunde in
bepaalde opzichten al langer vanzelfsprekend is. Vanouds was er in TNTL aandacht
voor relaties met anderstalige literaturen (Italië, Spanje, Engeland), waarbij met
name de wisselwerking met het Duitse gebied en de doorwerking van het
Oudgermaanse verleden in de aandacht stonden. Dit laatste onderwerp raakt
evenwel besmet, waardoor na 1945 de aandacht in deze richting zo goed als afwezig
is. De wisselwerking
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met de Duitse literatuur blijft echter voorwerp van aandacht. Maar wat veel
belangrijker is: het is toch weer de germanistiek die de beslissende impulsen geeft
en het onderzoek (met name dat van de Middelnederlandse letterkunde) in nieuwe,
contextgerichte kaders plaatst.
Om het breder wordende vakgebied te kunnen bedienen, is de
boekbesprekingsrubriek de laatste decennia in omvang toegenomen en is er zelfs
een afdeling ‘Interdisciplinair’ bij gekomen, zodat via recensies en signalementen
onderwerpen van buiten het door TNTL gekozen profiel aan bod komen. De
gemiddelde kwaliteit van deze besprekingsartikelen is hoog en licht voortreffelijk
voor. Met de nieuwe inrichting sinds 1994 is ook enigszins voorzien in de leemte
die tijdschriften als De nieuwe taalgids hebben achtergelaten. De vensters zijn
opengezet zonder het eigen inhoudelijk profiel te kort te doen. Auteurs uit
verschillende belangrijke richtingen of met belangrijke theoretische vraagstellingen
verrijken thans mede de taalkundige inhoud van TNTL. Het tijdschrift heeft vanaf
het begin nooit specifiek vooropgelopen als het gaat om theorievorming of belangrijke
benaderingswijzen. Het is veeleer de aloude, gedegen combinatie van ‘traditie en
vernieuwing’ die TNTL een eigen plaats in de neerlandistiek heeft verschaft.
Keren we ten slotte terug naar de jaarvergadering van de Maatschappij op 16 juni
1881. Matthias de Vries bracht bij die gelegenheid de behoefte onder woorden aan
een door de Maatschappij gesteund ‘eigen orgaan’, omdat andere tijdschriften
doorgaans een korte levensduur hadden ‘door de onverschilligheid van het publiek,
dat niet van geleerdheid gediend is’. Die continuïteit is er gekomen, zo stellen we
vast, mede door de steun van de Maatschappij. De inhoud van TNTL moest ‘aan
de strenge eischen der wetenschap voldoen’. Ook daarop valt niets af te dingen.
En het tijdschrift moest ‘aan landgenoot en vreemdeling [...] bewijzen, dat Nederland
in degelijke studie van taal en letteren nu niet meer bij zijne naburen achterstaat,
maar weltoegerust zich bij hen durft aansluiten en een edelen wedijver niet schroomt’.
Ook in dit opzicht hoeft TNTL niet ongerust te zijn. Reden temeer om ter vervanging
van de registers op de eerste vijfenzeventig delen na te denken over de elektronische
beschikbaarstelling van alles wat tot nu toe verschenen is, al was het maar om vast
te kunnen stellen dat het hier voorgelegde historisch overzicht niet de volle rijkdom
in het licht heeft kunnen stellen.

Adressen van de auteurs: Wim van Anrooij: UL, Opleiding Nederlandse taal en
cultuur, Postbus 9515, NL-2300 RA Leiden
Els Ruijsendaal: Gerrit van der Veenstraat 123 bv NL-1077 DW Amsterdam
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Van den Toorn 1997 - M.C. van den Toorn: De eenheid van de neerlandistiek.
[Z.pl.], 1997.
Trier 1931 - J. Trier: Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes.
Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg, 1931.
Uhlenbeck 1958 - E.M. Uhlenbeck: ‘Traditionele zinsontleding en syntaxis’, in:
Levende talen 193 (1958), 18-30.
Verkruijsse 1992 - P. Verkruijsse: ‘Bibliografie van Bert van Selm (Delft 3 april
1945 - Leiden 17 april 1991)’, in: B. van Selm: Inzichten en vergezichten. Zes
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beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse
boekhandel. Bewerkt en van noten voorzien door H. van Goinga en P. Hoftijzer
met een bibliografie van de auteur, samengesteld door P. Verkruijsse.
Amsterdam, 1992, 108-124.
Verkuyl e.a. 1974 - H.J. Verkuyl, G.E. Booij, E.H.C. Elffers-van Ketel [e.a.]:
Transformationele taalkunde. Utrecht [enz.], 1974.
Vermeeren 1962 - W. de Vreese: Over handschriften en handschriftenkunde.
Tien codicologische studiën. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H.
Vermeeren. Zwolle, 1962. (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies 11.)
Viskil 1998 - Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek.
Samenstelling en onderzoek E. Viskil, begeleidingscommissie F.H. van
Eemeren, W.G. Klooster en F.P. van Oostrom. Den Haag, [1998].
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Van Vloten 1868 - J. van Vloten: Noord-Nederlandsche karakterfeilen en
ziektegeschiedenis van het Nederlandsche Woordenboek. Twee
congres-voordrachten, met toelichtende inleiding. Haarlem, 1868.
Vorm en funktie 1984 - Vorm en funktie in tekst en taal. Bundel opstellen
verschenen ter gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van het
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. Leiden, 1984.
De Vreese 1933 - W. de Vreese: ‘Paradox over den groten nood der
Nederlandsche philologie’, in: Handelingen en levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1932-1933. Leiden, 1933, 30-61.
(Herdr. in: Vermeeren 1962: 142-177, met opmerkingen van Vermeeren op p.
178.)
De Vries 1997 - ‘Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek.
Red. J.W. de Vries. Hilversum, 1997.
Van Wijn 1800 - H. van Wijn: Historische en letterkundige avondstonden [...].
Amsterdam, 1800. (Ex. Leiden, UB, 2596 F 1.)
Wiskerke 1995 - E.M. Wiskerke: De waardering voor de zeventiende-eeuwse
literatuur tussen 1780 en 1813. Hilversum, 1995, diss. Amsterdam (Universiteit
van Amsterdam).
WNT - Woordenboek der Nederlandsche taal. Bewerkt door M. de Vries, L.A.
te Winkel [e.a.]. 's-Gravenhage [enz.], 1882-1998, 29 dln. in 39 banden (en
een Supplementdeel op de A).
Van der Woud 1998 - A. van der Woud: De Bataafse hut. Denken over het
oudste Nederland (1750-1850). [2e, herz. dr.] Amsterdam [enz.], 1998.

Elektronische media
Biemans 1989

http://www.leidenuniv.nl/ub/pub/klpubl/3

BNM

http://bnm.leidenuniv.nl

CHI

http://www.knaw.nl/chi

Meertens Instituut

http://www.meertens.knaw.nl

Neder-L

http://baserv.uci.kun.nl/~salemans

Neerlandistiek.nl

http://www.neerlandistiek.nl

Reynaertsite

http://welcome.to/tiecelijn

Tempelaars 1998

http://www.inl.nl/WNT/medewerkers.htm

TNTL

http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl

Eindnoten:
1 Vgl. resp. http://welcome.to/tiecelijn en Van Dijk en Wackers 1999.
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2 Zie Gerritsen 1995 en Anbeek 1997: 84.
3 Anbeek 1997: 84. Anbeeks opmerking heeft vermoedelijk vooral betrekking op het gebrek aan
samenwerking en discussie tussen de beoefenaren van de oudere en moderne letterkunde.
Tijdschriften als Spiegel der letteren (1956/1957-heden) en Literatuur (1984-heden) vormen
naar onze indruk het levende bewijs dat betalende lezers nog wel degelijk geïnteresseerd zijn
in de literaire geschiedenis van het vroegste begin tot heden.
4 Grootes 1998: 272.
5 Zie de lezingen van W.J. van den Akker, J.L. Goedegebuure, K. Porteman en de enigszins
relativerende reactie van F.P. van Oostrom in Bekkering en Gelderblom 1997: 65-79.
6 Nader over het Meertens Instituut en het CHI via http://www.meertens.knaw.nl. en
http://www.knaw.nl./chi.
7 Van den Toorn 1997: 13.
8 Gerritsen 1995: 22.
9 Viskil 1998: 9.
10 In de periode 1996-1999 luidde de naam kortweg Taalbeheersing. De naamsveranderingen
houden verband met uitgeverswisselingen: het gaat achtereenvolgens om Wolters-Noordhoff
(Groningen), Martinus Nijhoff Uitgevers (Groningen) en Van Gorcum (Assen).
11 In het laatste nummer van elk van de genoemde tijdschriften werd plaats ingeruimd voor
terugblikken op de eigen geschiedenis en - in verband daarmee - op actuele ontwikkelingen in
het vak.
12 Hier wordt gezinspeeld op De zeventiende eeuw (1985-heden), De achttiende eeuw (1968-heden,
aanvankelijk onder de titel Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw) en De negentiende
eeuw (1977-heden). De belangrijke rol van Pleij en Van Oostrom in de vakgeschiedenis wordt
helder belicht in Janssens 2000.
13 Redactie Dokumentaal 1996: 124.
14 Neder-L verschijnt ongeveer veertig keer per jaar, is gratis, en wordt via elektronische post
verstuurd naar zo'n twaalfhonderd neerlandici en andere geïnteresseerden over de gehele
wereld. Sinds 1997 is er ook een WWW-versie van Neder-L: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans.
Deze webversie, waaraan we alle in deze noot vermelde informatie hebben ontleend, wordt
maandelijks door enkele duizenden mensen bekeken.
15 Redactie Dokumentaal 1996: 124. P. Verkruijsse maakte als redacteur in 1996 de overstap van
het ene tijdschrift naar het andere.
16 Vgl. http://www.neerlandistiek.nl. De redactie van neerlandistiek.nl is in handen van Bregje
Holleman, Matthias Hüning, Johan Koppenol, Marc van Oostendorp en Thomas Vaessens. Op
initiatief van René van Stipriaan verschijnt binnenkort het eerste nummer van Vliegende bladen,
een nieuw elektronisch tijdschrift waarin de nadruk zal liggen op de Nederlandse letterkunde
van Middeleeuwen tot heden.
17 In Vlaanderen houdt Leuvense bijdragen (1896-heden) de koppeling nog in stand. Daar maakt
de neerlandistiek organisatorisch echter deel uit van de germanistiek en tal van artikelen
verschijnen in een van de moderne vreemde talen.
18 Bouwman en Dibbers hebben de redactie inmiddels verlaten. In hun plaats zijn onlangs K.H.
van Dalen-Oskam en W. Kusters toegetreden. Dat de redactie geheel van deze tijd is, blijkt
hieruit dat TNTL sinds enige jaren over een eigen weblocatie beschikt
(http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl), waarop (thans) onder meer een inhoudsoverzicht vanaf
dl. 110 (1994) tot heden te vinden is. De abstracts, die sinds 1994 als opening van ieder artikel
ingeburgerd zijn geraakt, zijn aldaar voor iedereen toegankelijk; boekbesprekingen en
signalementen zijn zelfs integraal opgenomen. Tevens vindt men er een aankondiging van
artikelen die op korte termijn in TNTL zullen verschijnen en een set richtlijnen voor auteurs.
19 We danken deze informatie aan Monique van Donzel (NWO) en Jan Biezen van Biezen (Stichting
Dimensie). De subsidie van NWO is overigens enkele keren kort onderbroken geweest.
20 Gerritsen 2000: 10.
21 Bloomfield 1933: 3.
22 Sir William Jones had het belang van het Sanskriet voor de taalstudie al in 1786 naar voren
gebracht en de gebroeders Von Schlegel droegen het breder uit.
23 Hieraan valt nog toe te voegen dat het belang van empirisch onderzoek naar de levende taal
na Scherers Zur Geschichte der deutschen Sprache (1868) bepleit en uitgevoerd wordt door
onder meer Karl Brugmann (1849-1919).
24 Ruijsendaal 1991: 12-38, 155-157 en 166-182.
25 Zie hiervoor Van Driel 1988: 28.
26 De zogeheten ‘logische analyse’ heeft een tijd lang taalkundig Nederland in haar greep gehouden
en heeft ook voor het taalonderwijs belangrijke consequenties gekend zoals het invloedrijke
werk van Taco Roorda (1801-1874), Over de deelen der rede (1852, 1855 en 1864), dat reikte
tot grensverleggende theorievorming, laat zien.
27 Zie Noordegraaf 1997: 15, 16, 22.
28 Wiskerke 1995, vooral 198-267, ook voor het volgende.
29 Spies 1997: 73-75.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

30 Korevaart 1997: 24-28.
31 Van den Berg 1989: 322.
32 Le Long bezorgde een uitgave van Velthems Spiegel historiael, Huydecoper een van Stokes
Rijmkroniek. Vgl. De Buck 1931: 14-33; zie voor het volgende p. 4-13.
33 Burgers 1999: 11-12 alsmede de verspreide gegevens in het aanhangsel ‘De handschriften en
de receptie van de Rijmkroniek’ (p. 319-374).
34 Kloek 1998: 218 en Slings 2000: 25-82.
35 Van Wijn 1800. Nader over Van Wijn bij De Buck 1931: 59-92, m.n. p. 59-81.
36 Van der Woud 1998: 10-33. Ook het volgende berust op Van der Woud.
37 De Buck 1931: 79-80; zie voor het volgende p. 93-176.
38 De Buck 1931: 209-236.
39 Zie resp. Jonckbloet 1841, Jonckbloet 1846-1849 en Jonckbloet 1851-1855.
40 Karsten 1949: 11-13.
41 Voor het volgende is gebruikgemaakt van Van Driel en Noordegraaf 1998.
42 WNT, dl. 1: resp. lxxiv-lxxv en xxxviii.
43 De commissie van redactie bestond uit M. de Vries, L.Ph.C. van den Bergh (spoedig vervangen
door L.A. te Winkel) en J. David (Leuven). In 1852 was de redactie compleet en vroeg De Vries
namens de redactie subsidie aan de Minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke (Van
Sterkenburg 1984: 53).
44 Van Sterkenburg 1984: 58.
45 De Nederlandsche spelling onder beknopte regels gebragt (1859) bevatte in 274 regels de
spelling volgens Siegenbeek, met enkele wijzigingen. Bij die gelegenheid introduceerde Te
Winkel ons beroemde ‘kofschip’; van hem stamt ook de ‘molenaar’ als geheugensteuntje
(Noorddegraaf 1997: 215-217).
46 W.E.M. de Clerck in een toespraak naar aanleiding van 130 jaar WNT in Brussel op 17 november
1981 (aangehaald uit Van Sterkenburg 1984: 80).
47 Van Vloten 1868: xiv.
48 Cosijn 1892: 248-249.
49 MNW, dl. 1: i-ii.
50 Van Driel 1995 geeft een analyse van inhoud en betekenis van De taalgids, en situeert het
tijdschrift in de context van het WNT.
51 Gelet op het aantal stukken werd Taalkundige bijdragen voor bijna driekwart volgeschreven door
leden van de redactie. Het ging niet om een regelmatig verschijnend tijdschrift, maar om een
bundeling van artikelen die verscheen op het moment dat er voldoende kopij beschikbaar was.
De redactieleden van Taalkundige bijdragen betoonden zich voordien ook al zeer actief in Taalen letterbode: ze tekenden voor ruim 40% van de bijdragen.
52 Uit een brief van Verdam aan het bestuur van de Maatschappij d.d. 28 november 1880 (Archief
MNL, inv.nr. 110, brief 71) blijkt inderdaad dat TNTL werd beschouwd als opvolger van
Taalkundige bijdragen.
53 Handelingen MNL 1880: 63; zie ook p. 28-29. Heestermans 1985: 20 stelt dat het voorstel van
Cosijn ook al ter sprake kwam in de jaarvergadering van 1879, maar bij die gelegenheid geen
bijval oogstte. Ons is daarvan echter niets gebleken.
54 Archief MNL, inv.nr. 109, brief 83 (brief Cosijn); Archief MNL 73 (voor de vergadering van het
bestuur van de Maatschappij op 30 december 1879).
55 Archief MNL, inv.nr. 109, brief 85. Cosijn verwijst in zijn brief naar een schrijven van het bestuur
d.d. 7 december; i.p.v. ‘december’ dient hier evenwel ‘januari’ te worden gelezen.
56 Archief MNL, inv.nr. 110, brief 71.
57 Archief MNL, inv.nr. 52 (ook voor het volgende).
58 Dit valt op te maken uit Handelingen MNL 1881: 28 (in combinatie met het vervolg).
59 Heestermans 1985: 21-22. De bepaling van een Leidse herkomst van de redactieleden of een
herkomst uit de buurt van Leiden verviel in 1896. Vgl. tevens Handelingen MNL 1892-1893: 110
n. 2.
60 Zie voor het laatste gegeven Handelingen MNL 1879: 24.
61 Zie over deze aanduiding Stutterheim 1984-1985.
62 Vgl. de ondertekeningen van Verdam (‘Amsterdam, Juni '80’, p. 32), Te Winkel (‘Groningen, Mei
1880’, p. 114; de ondertekening staat onder het gedeelte van het artikel, dat in afl. 2 verscheen),
Cosijn (‘Leiden, 20 Dec. '80’, p. 41) en Jonckbloet (‘Den Haag, December 1880’, p. 59).
63 Archief MNL, inv.nr. 662.
64 Handelingen MNL 1881: 21-22.
65 Franck: 2-1882: 19-26 en 26-38; 4-1884: 100-110 en later; Regel: 5-1885: 17-48; Bolte: 8-1888:
237-243; 10-1891: 127-143 en 175-202 en later; Priebsch: 13-1894: 185-191; 14-1895: 20-25;
21-1902: 227-237. We beperken onze opsomming tot germanisten die vóór 1900 debuteren in
TNTL.
66 De bio- en bibliografische gegevens over Franck zijn ontleend aan Karsten 1949: 215-224.
67 Bakker en Dibbets 1977: 315.
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68 Ook in het midden van de jaren dertig van de twintigste eeuw stelt J.W. Muller nog in algemene
zin dat de Zuid-Nederlandse geleerden minder sterk zijn op taalkundig vlak dan hun
Noord-Nederlandse collega's (53-1934: 34 en 54-1935: 30).
69 MNW, dl. 1: v.
70 Vlamingen in de redactie van TNTL zijn (afgezien van W. de Vreese) lang een zeldzaamheid
gebleven en vooral actief in de tweede helft van de twintigste eeuw (F. de Tollenaere, R.G.
Lievens, J. Goossens, L. de Grauwe, J. Taeldeman en F. Willaert). Leuvense bijdragen zou
vooral door Grootaers, vanaf 1921 redactiesecretaris, sterk taalgeografisch georiënteerd raken.
71 Handelingen MNL 1881: 21.
72 Vgl. Cosijns persoonlijke herinneringen aan de samenwerking met De Vries (Cosijn 1892) en
Van Sterkenburg 1979.
73 Kluyver 1899: 166.
74 Gegevens bijeengelezen uit Karsten 1949 en Tempelaars 1998.
75 In de tussenliggende periode was er kennelijk iets in de gang van zaken dat hem niet zinde.
Een cahier met de notulen van de Commissie voor Taal- en Letterkunde vanaf 30 november
1889 (Archief MNL, inv.nr. 661) opent met een lijst van commissieleden van dat moment.
Onderaan de lijst lezen we: ‘Prof. Dr. P.J. Cosijn, die evenwel tot de Red. v.h. Tijdschr. niet
wenscht te behooren’. De opeenvolgende vergaderingen worden ook niet door hem bijgewoond.
In 1893 wordt Cosijn op voorstel van Verdam, door tussenkomst van Kern, benaderd om te
bezien of hij in de toekomst toch weer aan de vergaderingen wil deelnemen (p. 38). Op de
eerstvolgende bijeenkomst (7 oktober 1893) is Cosijn voor het eerst weer aanwezig en wordt
hij welkom geheten door Verdam (p. 39).
76 Cosijns bijdragen zijn te vinden in jg. 1, 2, 8 en dl. 11 t/m 16. Het ontbreken van een
‘Levensbericht’ kan ermee te maken hebben dat Cosijn geen hoge dunk had van het genre (vgl.
Archief MNL, inv.nr. 109, brief 85). In The Journal of Germanic Philology (1901) werd hij herdacht
door A.S. Cook, die zich onder meer baseerde op een artikel van J.H. Gallée in De
Amsterdammer. Weekblad voor Nederland (10 september 1899). Bremmer 1991 geeft een
biografisch overzicht.
77 ‘Men moet de Maatschappij der Nederlandse letterkunde dank weten voor haar initiatief om,
aan het eind van de negentiende eeuw, een tijdschrift te stichten, dat als gelijkwaardig geldt aan
buitenlandse periodieken op aanverwant gebied’ (Vorm en funktie 1984: voorin, ongepagineerd).
78 Deze heruitgave en bewerking (Den Hertog 1973) werd door Hulshof gecompleteerd met de
historische beschrijving van Den Hertog als grammaticus (Hulshof 1985).
79 Hulshof 1985: 76.
80 Lezing van 9 juni 1897. Zie verder Hulshof 1985: 80 hierover.
81 Moltzer (8-1888: 1-2), Verdam (14-1895: 95-96).
82 De Groot (8-1888: 154-159), Potter van der Loo (8-1888: 264-295), Bredero (9-1890: 135-137),
Bellamy (15-1896: 243-269), vertaling Martijns (17-1898: 33-45), Van Stijevoort (21-1902:
66-117).
83 Zie voor een ander voorbeeld van censuur 20-1901: 63 (‘Het is wel jammer, dat juist de
eigenaardigste en levendigste stukken dikwijls door hunne platheid ongeschikt zijn om
tegenwoordig opnieuw uitgegeven te worden - maar men kan niet over alles heenstappen’, aldus
P. Leendertz Jr.).
84 Prinsen (22-1903: 203-239 en later), Boas (29-1910: 182-206 en later).
85 De Vooys (25-1906: 81-138). Vgl. tevens Endepols over eschatologische voorstellingen (28-1909:
49-111), Muller over broeder Aernout (38-1919: 133-146 en 39-1920: 135-138).
86 Sonnet (4-1884: 113-164 en later), rijmloze poëzie (38-1919: 65-78).
87 Worp schreef over Joan van Paffenrode (1-1881: 165-190), Isaak Vos (3-1883: 63-92 en 223-227),
Pieter Bernagie (3-1883; 123-167) - met en passant een overzicht van drukken en opvoeringen!
-, Thomas Asselijn (4-1884; 45-100), Abraham Alewijn (4-1884: 246-275) en nog diverse anderen.
88 Invloed Cats (16-1897: 241-251), Antonides (34-1915/16: 77-78), art. Gillet (33-1914: 1-31).
89 Beowulf (20-1901: 169-196), Molhuysen (27-1908: 32-37), Muller (30-1911: 57-80), Van Eeden
(39-1920: 295-301).
90 Karel ende Elegast: Mongoolse parallel (12-1893: 196-198), Russische parallel (12-1893:
198-201), Litouwse parallel (32-1913: 89-91). Indische parallel Reynaert (33-1914: 32-39).
91 Zie als eerste Cosijns ‘Hêliand 2477’ (1-1881: 41).
92 In de elektronische tijdschriften lijken korte stukjes echter een renaissance te beleven: vgl. bijv.
de columns van Peter-Arno Coppen, Willem Kuiper en Marc van Oostendorp in Nederl-L.
93 Vgl. Verdam (12-1893: 140-149), Stoett (12-1893: 251-267), Van Moerkerken (14-1895: 292).
94 Beets (15-1896: 128).
95 WNT, dl. 6: 900.
96 Zie achtereenvolgens 1-1881: 124-143 en 159-164; 2-1882: 26-38, 132-174 en 177-188.
97 Handelingen MNL 1892-1893: 111 (en de bijbehorende noot 1 voor het vervolg).
98 ‘Het aantal geabonneerden onder de leden neemt gestadig af, en buiten den kring onzer
Maatschappij is het debiet altoos gering geweest’, aldus H. Kern in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de Maatschappij tijdens de algemene vergadering op 17 juni 1886 (Handelingen
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MNL 1886: 13). In dezelfde hoedanigheid en in dezelfde context spreken één resp. twee jaar
later ook M. de Vries (Handelingen MNL 1887: 13) en J. ten Brink (Handelingen MNL 1888:
15-16) hun uitdrukkelijke zorg uit over het gebrek aan belangstelling.
Wolff en Deken (20-1901: 217-243), Bilderdijk (31-1912: 310-312), De Genestet (32-1913: 75-77)
en Perk (32-1913: 139-147).
Een ander belangrijk resultaat van het congres is in de voortzetting ervan in Praag (1931)
bewerkstelligd. In de Travaux du Cercle Linguistique de Prague vinden we de uitkomst van het
Project de terminologie phonologique standardisée (Réunion phonologique 1931: 309-326).
Vgl. 65-1948: 213-219; 66-1949: 135-146; 106-1990: 167-182. Na enkele eerdere kleinere
publicaties in Zeitschrift für slavische Philologie, Wetenschappelijke tijdingen, Leuvense bijdragen
(1944) en een drietal artikelen in Ntg (1945-1947). Paardekooper zou toch vooral in Ntg blijven
publiceren, met een enkel uitstapje naar LB en Levende talen.
Vgl. de Atlas linguistique, de Deutsche Sprachatlas, de onderneming van Schrijnen, Van Ginneken
en Verbeeten, het Wetenschappelijk onderzoek der Zuid-Oostelijke Dialecten; de stichting van
een Niederländische Dialektzentrale in Hamburg door G.G. Kloeke enz.
Schuchardt (33-1914: 123-135), Hesseling (29-1910: 303-312 en latere bijdragen).
Kloeke studeerde in Hamburg, promoveerde in Leipzig en was van 1925-1934 verbonden aan
de Universiteit van Hamburg. In de periode 1929-1933 maakt hij tijdelijk geen deel uit van de
redactie van TNTL.
Verdenius (40-1921: 193-219; 41-1922: 115-131 en 42-1923: 131-155), Mak (55-1936: 67-94).
De uitgave was nadien verkrijgbaar als overdruk uit het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen (1984).
Het zinnetje lokt zoveel reacties uit dat Caron al in 1963 een overzicht geeft van de voorafgaande
discussie (79-1963: 253-270).
Gentse Karel ende Elegastfragmenten (105-1989: 85-131); onbekende druk Leninggrad
(106-1990: 1-14).
Van Oostrom 1981: 2-3.
Bredero (44-1925: 230-232), Reynaert (45-1926: 33-39) - kritiek op emendatie (46-1927: 36-39),
weerwoord (47-1928: 158-160) - Ferguut (46-1927: 156-157).
TNTL 33-1914: 163-190 (vgl. p. 165 voor beide citaten). Gillet geeft aan voort te bouwen op het
artikel ‘Ontstaan en groei van Vondels gedichten’ van Kalff (16-1897: 212-236).
Vgl. 47-1928: 161-201; 49-1930: 1-25.
Siermotiefje (35-1916: 234-237), Valckenborch (43-1924: 27-39), Merlijn (48-1929: 18-34). Zie
voor haar andere artikelen (die net als de vorige steeds een teksteditie bevatten) 51-1932:
178-196 en 196-200; 69-1952: 169-179 en 82-1966: 255-258.
Dongelmans 1993-1994, waaraan ook voor het volgende enkele gegevens zijn ontleend.
Kronenberg 1914; zie voor het laatste citaat Kronenberg 1938-1939: 2.
Kronenberg 1938-1939: 3-4.
Biografische gegevens betreffende De Vreese zijn ontleend aan Roemans 1950: 85-106. Voor
bibliografische informatie is gebruikgemaakt van Bijlage 1 (p. 107-130) en Register I (p. 143-145)
van genoemd werk.
Roemans 1950: 53-74. Hoewel De Vreese tijdens zijn leven zelf aan de Nijmeegse
Universiteitsbibliotheek heeft gedacht (Van Dijk 1998-1999), werd het unieke apparaat kort na
zijn overlijden desondanks verworven door de Leidse Universiteitsbibliotheek (de officiële
overdracht vond plaats op 3 februari 1939), waar het tot op de dag van vandaag geraadpleegd
kan worden. De overdracht van de BNM aan de Leidse UB wordt gedetailleerd beschreven in
een artikel in TNTL van Jos A.A.M. Biemans (105-1989: 249-259), waaraan we ook het jaar
1894 als beginjaar ontlenen (p. 262). Tegenwoordig is een aanzienlijk deel van de informatie
bovendien elektronisch raadpleegbaar, het adres luidt: http://bnm.leidenuniv.nl. Op de weblocatie
vindt men verdere verwijzingen naar relevante literatuur over de BNM.
Dit biografische detail is ontleend aan Biemans 1989: 11-13.
Vgl. 40-1921: 182-192; 48-1929: 235; 49-1930: 33; 51-1932: 23-28, 29-31, 65-90, 159-160,
161-177; 52-1933: 85-142, 289-300.
De Vreese 1933. De typering van Hellinga is te vinden in het ‘Woord vooraf’ op een bundel
studies van De Vreese, bijeengebracht door P.J.H. Vermeeren (Hellinga 1962: vi).
MNW, dl. 10: v en viii.
De Vooys beweert vier jaar nadien opmerkelijk genoeg echter precies het omgekeerde als De
Vreese: ‘Dank zij de scherpzinnigheid en de grondige kennis van M. de Vries en zijn school,
vooral van Verdam, kan de beoefenaar van het Middelnederlandsch beschikken over betrouwbare
teksten’ (56-1937: 65). Een wetenschappelijke biografie van De Vreese, onder verwerking van
de uitgebreide correspondentie, is een desideratum.
Vgl. resp. 7-1887: 1-85; 46-1927: 52-64; 52-1933: 217-263.
Van Mierlo (55-1936: 1-6, met een ‘Naschrift’ van Muller op p. 7), Muller (31-1912: 175-276 en
latere delen). Muller neemt de draad van de discussie weer op in 57-1938: 175-192. De
openingszin verraadt irritatie: ‘Niet voor mijn genoegen vat ik de pen op, doch daartoe genoopt
door Prof. Dr. J. van Mierlo jr. S.J. [...]’ (p. 175). Ook de slotzin is veelzeggend: ‘In allen gevalle
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hoop ik voor de laatste maal de lezers van dit tijdschrift met deze, nu wel “tot op den draad
versleten” vraagstukken lastig te zijn [sic] gevallen!’ (p. 192).
Knuttel (35-1916: 81-94) en de kritiek van Van Mierlo (40-1921: 45-64); zie voorts Bouwman
(41-1922: 1-23) en diens reactie op de kritiek van Van Mierlo (43-1923: 249-257).
Beuken (49-1930: 58-62), Van der Zeyde (55-1936: 11-34, 35-40 en 291-296).
Sterck e.a. 1927-1937.
Kouwenaar 1938.
Vier van de 23 waren of raakten op den duur betrokken bij de uitgave van Vondels verzameld
werk: Moller (43-1924: 55-76), Sterck (48-1929: 38-39), Van de Graft (48-1929: 241-255) en
Meerwaldt (57-1938: 110-136).
Verwey (46-1927: 302-304). Zijderveld (56-1937: 37-55), Schillings (57-1938: 213-222).
Wilde Yr (53-1934: 1-18), hagedis (53-1934: 218-224), tweede scheppingsdag (59-1940: 81-85).
Meertens (42-1923: 165-193). De Vooys (42-1923: 156-162).
Vanderheijden (51-1932: 49-64), De Vooys (56-1937: 65-72).
Potgieter (58-1939: 69-108), de Schoolmeester (54-1935: 86), Haverschmidt en Penning (51-1932:
270-275), Gezelle (43-1924: 189-195), beweging van Tachtig (54-1935: 183-209; 56-1937: 7-27).
Van Eeden (41-1922: 49-64 (I) en 287-301 (II); 46-1927: 65-80 (III)), Krijn (49-1930: 241-261).
Wisselauwe (41-1922: 143-172), hunebedden (49-1930: 71-95), Van Merken (49-1930: 160-167),
Nibelungenlied (52-1933: 9-17).
Vgl. 50-1931: 1-25 (I) en 85-125 (II); 51-1932: 97-121 (III) en 277-304 (IV); 52-1933: 165-216
(V); 53-1934: 192-210 (VI), 210-217 (VII) en 257-268 (VIII); 54-1935: 53-76 (IX) en 77-81 (X).
Biemans 1989: 252.
De editie verscheen als dl. 7 in de reeks Nederlandsche volksboeken, ‘opnieuw uitgegeven
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’, en was een idee van G.J.
Boekenoogen (in die tijd redacteur van TNTL), die vanaf 1902 zeven delen voor zijn rekening
nam.
Rijpma en Schuringa 1917.
Paardekooper 1967.
Rijpma en Schuringa 1969.
Van Es en Stellinga 1956-1964. Al eerder is opgemerkt (Van den Toorn 1977: 168) dat deze
grammatica niet helemaal traditioneel is, maar gezien de gehele opzet en de binding ermee wel
degelijk in dat ‘kamp’ te plaatsen is.
Aangetroffen op resp. p. 210 en 215 van ex. Leiden, UB, G 216.
Zie bijv. Uhlenbeck 1958 en Van den Berg 1960.
Trier 1931.
Van Lessen (55-1936: 241-261 en 63-1944: 1-55), Hol (60-1941: 249-293), reactie Heeroma
(61-1942: 12-23), Verdenius (61-1942: 161-169).
WNT-periode, vgl. Tempelaars 1998: liv.
Hierbij van elk van de drie een voorbeeld: 62-1943: 127-134; 62-1943: 39; 76-1958/59: 78.
Stijlverschil Wolff en Deken (72-1954: 43-66 en 81-98), versvoeten en versmaat (75-1957: 1-23),
woordgebruik rederijkers (75-1957: 24-41), invloed Horatius/Vondel (76-1958/59: 215-227), ritme
sonnetten (83-1967: 274-302), sonnetvorm Vondel (86-1970: 194-212).
Vgl. bijv. Kazemier over de verstechniek van Hadewijch in de Strofische gedichten (93-1977:
24-46), Zieleman over de versificatie van de Limburgse Aiol en Van sente Lutgart (103-1987:
81-118), Waterschoot over aksanten in Het bosken (104-1988: 115-130), Goris over het metrum
in de gedichten van de Gentse Boethiusvertaling uit 1485 (110-1994: 115-128).
Debaene (65-1948: 181-185), Van Elslander (66-1949: 241-284).
Mak 1955: 5-6, ook voor het volgende.
Zie achtereenvolgens 71-1953: 191-204; 72-1954: 285-305; 73-1955: 289-299; 75-1957: 56-68;
76-1958/59: 41-53.
We noteerden, zonder compleetheid te pretenderen, de volgende verwijzingen: 74-1956: 152
enz. (Ruland over Vondel); 76-1958/59: 219 (Maximilianus over Vondel); 80-1964: 93 (Wijngaards
over Floris ende Blanchefloer); 89-1973: 308-309 (De Bruin over Beatrijs); 95-1977: 223 (Zieleman
over Poot); 96-1978: 164 enz. (Vermeer over Dousa en Heyns).
Invl. Vergilius, Horatius en Ovidius op Vondels Rijnstroom (74-1956: 151-188); invl. klassieken
op Roemer Visscher, Johan Beets, Pontanus, Jan van Hout, Vondel en Philibert van Borsselen
(vgl. 77-1959/60: 304-310; 78-1961: 53-69 en 114-138; 79-1963: 57-61); invl. Martialis op
Huygens (84-1968: 93-106); invl. Euripides op Revius (86-1970: 38-40).
Gerritsen 1963.
Heeroma 1958: 61-83.
Draak 1954. Lieftinck (81-1965: 65-66) benadrukt het belang van deze publicatie voor de
dissertatie van Gerritsen.
Biemans 1989: 49 (ook voor het volgende).
Evers 1996: 12-13.
De bijdragen van Boeren zijn te vinden in de delen over de jaren 1953-1956, 1961, 1963-1964
en 1975 (hij was werkzaam aan de UB in de periode 1950-1974), die van (Willeumier-)Schalij
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in de delen over de jaren 1943-1944, 1948, 1950, 1956; vanaf 1976 begon zij opnieuw regelmatig
in TNTL te publiceren (ze was werkzaam aan de UB in de periode 1940-1945 en 1969-1979).
De personele gegevens, ook die in de volgende noten, danken we aan mw. E.C. Wamsteker
(UB Leiden).
Vgl. 99-1983: 1-24; 100-1984: 129-150 en 191-200; 105-1989: 249-280; 106-1990: 291-297
(Biemans was werkzaam aan de UB in de periode 1980-1991).
Vgl. 110-1994: 301-324 (met Bouwman); 111-1995: 252-255; 113-1997: 101-115 en 280-283;
114-1998: 182-185 (Warnar is werkzaam aan de UB sinds 1995).
Vgl. 72-1954: 39-42 en 75-1957: 152-155.
Dongelmans 1993-1994: 51.
Vgl. 59-1940: 19-52 en 125-158. In samenwerking met P.J.H. Vermeeren (die in 1962 tien
opstellen van De Vreese bundelde) publiceerde Hellinga onder de titel ‘Codicologie en filologie’
een hele reeks studies in Spiegel der letteren (jg. 1961-1966/67). De belangrijke rol van Hellinga
in de neerlandistiek verdient nadere aandacht.
Maximilianus (77-1959/60: 131-132), Kruyskamp (79-1963: 69-71), Kronenberg (82-1966: 257).
Met betrekking tot Het boek, vgl. Brummel 1971: 6 (‘That nothing could be done to stave off the
end of the journal, “her” journal, was a source of great sorrow to her, though she said little’).
Ook Vermeeren 1962: 178 n. 9 legt een verband tussen De Vreeses voordracht uit 1933 en de
toegenomen belangstelling sindsdien voor de problematiek rond tekstedities. W. Gs Hellinga
heeft daarbij een stimulerende rol gespeeld, aldus Vermeeren.
De rubriek ‘Ingekomen boeken’ begint in 1935 (54-1935: 316), in 1936 komt in de rubriek ‘Kleine
mededeelingen’ een ‘Boekaankondiging’ voor (55-1936: 317-319, vgl. de inhoudsopgave op p.
vi), vanaf 1937 is er sprake van een afzonderlijke rubriek ‘Boekbeoordeeling’ (56-1937: 276-319,
vgl. de inhoudsopgave op p. vi.).
Vgl. 67-1950: 73. In de tijd dat De Bruin schrijft, wordt met ‘diplomatisch’ nog bedoeld dat aan
een uitgave één handschrift ten grondslag ligt. Moderne interpunctie kan dus gewoon worden
toegevoegd. Sinds Hellinga 1952-1953 is de filologische speelruimte voor een diplomatische
editie echter verder ingeperkt.
De Haan 1973: 31-69. Voor het volgende met name p. 51-53.
Vermeeren 1962: 29 n. 4 schetst de opkomst van de diplomatische editie en de rol die De Vreese
daarbij speelde, en geeft daarbij tal van literatuurverwijzingen.
Hellinga 1952-1953.
Vgl. 57-1938: 241-258; 63-1944: 161-181 en 321-322; 64-1946: 75-77 en 77-80; 65-1948:
186-193 (waaronder drie boekbesprekingen). A. Zijderveld stelt instemmend vast dat J.L. Walch
zijn oordeel over Coornhert in de tweede druk van zijn Nieuw handboek der Nederlandsche
letterkundige geschiedenis in gunstige zin heeft aangepast (66-1949: 77).
Van Bruggen (80-1964: 224-228), Coster (80-1964: 75-79), Van Schendel (82-1966: 208-213).
Minderaa (69-1952: 268-293), Van Es (78-1961: 282-316; 82-1966: 173-195).
Feith (80-1964: 301-315), Swedenborg (83-1967: 192-224), Van Alphen en Van de Kasteele
(84-1968: 161-196); Kruyskamp (80-1964: 319).
Kroes (70-1952: 241-256), Boeren (74-1956: 100-103).
Drop (79-1963: 288-305), Schenkeveld (83-1967: 225-238). Vgl. W. Blok: Verhaal en lezer. Een
onderzoek naar enige structuuraspecten van Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan van
Louis Couperus (1960) en A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het
onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de romen (1966).
Verweij (87-1971: 291-308), Achterberg (89-1973: 267-274), Van Lennep (99-1983: 108-127).
In Vlaanderen was de invloed vanuit de algemene literatuurwetenschap in de jaren zeventig
nadrukkelijk aanwezig in de studie van de Middelnederlandse literatuur (Janssens 2000 wijst
op dit verschijnsel en noemt in dit verband onder meer zijn eigen proefschrift Analyse van de
structuur en de verhaaltechniek in de hoofse, oorspronkelijk Middelnederlandse ridderroman uit
1976).
Van Oostrom 1988 bespreekt het ontstaan en de receptie van Heeroma's editie van de liederen
in het Gruuthusehandschrift.
Van Oostrom 1998: 108-109.
Van Oostrom 1989: 252-256 wijst internationalisering en historisering aan als de belangrijkste
ontwikkelingen in het na-oorlogse (mediëvistische) onderzoek, waarbij hij aantekent dat de eerste
in feite een manifestatie is van de tweede. Invloed uit het buitenland heeft deze ontwikkelingen
op gang gebracht, aldus Van Oostroom, die in dit verband wijst op Curtius en Auerbach. Ook
het benutten van niet-literair bronnenmateriaal in taalkundig onderzoek en de groeiende aandacht
voor handschriftelijke bronnen, wat in de neerlandistiek al vóór de Tweede Wereldoorlog
gebeurde, kunnen overigens als een vorm van historisering worden opgevat.
Vgl. bijv. Lievens' negatieve oordeel over een al te ver doorgevoerde symboliek in Jhesus
collacien en zijn opmerking dat tijdgenoten daar kennelijk anders over dachten: hij acht dat ‘voor
de litterair-historicus een belangrijk feit’ (80-1964: 56).
Schultink 1967.
Van den Toorn 1977: 188.
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190 Booij 1971-1972.
191 TG-grammatica op de universiteit: het bekende en succesrijke leerboek De Haan e.a. 1974 en
niet te vergeten het overzicht Verkuyl e.a. 1974; TG-grammatica op de middelbare school:
Hulshof 1971.
192 De Schutter 1974 en Van Calcar 1974.
193 Den Besten e.a. 2000.
194 Getuige onder meer zijn diplomatische uitgave van alle Karel ende Elegastteksten volgens de
principes van Hellinga (Duinhoven 1969).
195 Vgl. achtereenvolgens Duinhoven (95-1979: 262-287), Kazemier (96-1980: 1-11), Duinhoven
(96-1980: 12-16) en Kazemier (96-1980: 17-18).
196 Duinhoven gaat in op het gedrag van de kopiist in genoemde fragmenten (107-1991: 182-207);
zie daarna Klein (113-1997: 222-242), Duinhoven (114-1998: 201-221) en Klein (114-1998:
222-225).
197 Pleij 1980-1981; vgl. de reactie Duinhoven 1980-1981.
198 Kuiper 1995 geeft een indruk van de activiteiten in de jaren zeventig van Pleij in Spektator. Uit
het begin van de jaren zeventig dateert ook het fotoarchief (onstaan in het kader van het door
Pleij en Resoort opgezette project Laatmiddeleeuwse volks- en triviaalliteratuur), met als
zwaartepunt verhalende literatuur in de volkstaal in druk (rijmdrukken, prozaromans, novellen,
volksboeken, toneelbundels, enkele exempelbundels en andere religieuze werken). De vroegere
aanduiding van het archief ‘DOVO’ (‘Door en voor ons’) is inmiddels losgelaten: op verzoek is
het materiaal ook voor onderzoekers van buiten toegankelijk. Beheerder is thans R. Resoort
(Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam), aan wie we deze informatie te danken
hebben. Digitalisering van het materiaal lijkt zeer nabij.
199 Soms worden de hier bedoelde maatschappelijke ontwikkelingen even zichtbaar in TNTL. Zo
had Lievens bijvoorbeeld moeite met de vrije seksuele moraal zoals die tot uitdrukking kwam in
de moderne literatuur (83-1967: 78). Hij was ook degene die suggereerde dat de jeugd liever
naar Katmandu reisde dan Ruusbroec las (88-1972: 77). Vekeman ervoer de ‘Oosterse
renaissance’ op zijn beurt echter als een stimulans voor de studie van de dertiende-eeuwse
mystiek (88-1972: 178).
200 Daems (100-1984: 151-153), Fraeters (115-1999: 97-112).
201 Huizenga (115-1999: 166-171), Lie (115-1999: 171-174).
202 Bartholomaeus Anglicus (99-1983: 151-156), Huygens (100-1984: 81-128), Six (109-1993:
57-68).
203 Boendale (106-1990: 262-280), Beyeren en Clerc (107-1991: 20-42), gravengeschiedenis
(108-1992: 156-167 en 289-323), Van Merchtenen (109-1993: 291-314), Velthem (114-1998:
1-16); rec. diss. Stein (112-1996: 84-88), rec. diss. Verbij-Schillings (113-1997: 278-280).
204 Vgl. 92-1976: 295-314. De gegevens over Van Selms vroege publicaties zijn ontleend aan
Verkruijsse 1992: 108-110. Zijn Amsterdamse leerjaren komen ter sprake in Van Oostrom 1997:
144-145.
205 Pleij 1982. De sneeuwpoppen van 1511 (1988) kan worden beschouwd als de uitkomst van het
in de inauguratie geschetste onderzoeksplan.
206 Boekhistorische artikelen verschijnen in Nederland vooral in Quaerendo (1971-heden), De
boekenwereld (1984-heden) en in het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (1994-heden)
van de in 1994 opgerichte Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Voor de handschriftelijke
overlevering, zie het vervolg.
207 Gumbert (93-1977: 201-202; 94-1978: 176-200; 100-1984: 210-212; 101-1985: 160), Biemans
(eerder vermeld in n. 164), Kienhorst (105-1989: 49-67, met G. Claassens; 114-1998: 125-137),
Klein (105-1989: 85-131; 111-1995: 1-23; 113-1997: 222-242; 114-1998: 222-225;
Lancelotcompilatie 114-1998: 105-124). Zie van M.J.M. de Haan overigens diens bespreking
van Truwanten (1976) (93-1977: 90-95).
208 In dit artikel wordt op p. 244 n. 55 gerefereerd aan de dissertatie van A.C.J.A. Greebe, Jacques
Perk's Mathilde-cyclus in den oorspronkelijken vorm hersteld (1915), maar niet aan het twee
jaar daarvoor verschenen artikel ‘De varianten van Perks Iris’, waarin de auteur een voor de
moderne letterkunde opvallend geluid laat horen: ‘De ontspanningslezer vraagt geen varianten
en een boek is een handelsartikel. Doch na Vosmaers mededeeling, dat er drie redacties van
den Mathildecyclus en vele varianten bestonden, en Kloos' late bekentenis, dat een der uitgevers
iets in den tekst gewijzigd had, zou men gaarne in een voorbericht over de verhouding der
lezingen en het leidend principe bij het kiezen der versies het noodige vernomen hebben’
(32-1913: 139). De overlevering van Perks gedichten is natuurlijk wel een berucht geval binnen
de neerlandistiek.
209 Schenkeveld-van der Dussen (97-1981: 300-302), Van Vliet (101-1985: 283-308), Dorleijn
(103-1987: 185-213).
210 We danken deze informatie aan mw.dr. M. Gumbert-Hepp (Den Haag). Vgl. tevens
http://www.knaw.nl/chi (sub ‘Algemene informatie’).
211 En oriënteren ons daarbij op Kuitert (115-1999: 1-14) die het duizendpootkarakter van de hier
bedoelde onderzoekers belicht. Ze merkt op dat er kennelijk sprake is ‘van een kerngroep van
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hoogleraren die steeds benaderd wordt als er iets te organiseren valt’ (p. 11). De redactie uit de
begintijd van Literatuur (1984-heden) blijkt in het nazien een eerste kristallisatiepunt te zijn
geweest (Anbeek van der Meijden, Grootes, Van Oostrom, Pleij). Van den Berg trad toe tot de
redactie in 1985.
Van Oostrom 1984.
De bijdragen van Schenkeveld-van der Dussen zijn te vinden in de delen over de jaren 1967,
1969, 1974-1980, 1982-1983, 1989 en 1993. Haar laatste stuk verscheen in het jaar waarin ze
voor het laatst deel uitmaakte van de redactie.
Vgl. ook reeds een in verband met deze problematiek weinig geciteerd stuk van J.A.N. Knuttel
(56-1937:192-204), alsook de opmerking van Lievens over het Duits/Nederlandse grensgebied
waar eigenlijk weinig belangstelling voor bestaat (89-1973: 11). Eerder kwam Ruhs aandacht
voor dit overgangsgebied al ter sprake.
De boekwetenschap kreeg geen vertegenwoordiger en ook aan de traditie een
handschriftenspecialist in de redactie op te nemen is inmiddels een eind gekomen: A.Th.
Bouwman (red. 1994-1999), de opvolger van P.F.J. Obbema (red. 1984-1993), heeft de redactie
onlangs verlaten.
Vgl. resp. 112-1996: 365-379 en 115-1999: 158-165.
Vgl. Vondel (103-1987: afl. 4), Tesselschade Roemers Visscher (111-1995: afl. 2), Hooft
(113-1997: afl. 1).
Walewein (diverse nummers in de periode 1995-1996), VMNW (112-1996: afl. 2-4).
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Interdisciplinair

Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd / onder red. van Jan de
Jongste, Juliette Roding en Boukje Thijs. - Hilversum: Verloren, 1999.
- 313 p.: ill.; 24 cm ISBN 90-6550-072-3 Prijs: ƒ45, Wie collega's vraagt naar hun favoriete vrijetijdsbesteding zal waarschijnlijk een
antwoord uit een van de twee, of uit beide, van de volgende categorieën krijgen:
intellectuele ontspanning (met een of meerdere kunstvormen als lectuur, toneel,
ballet, dans, muziek en beeldende kunst) of beweging (met name sportbeoefening).
Dat dergelijke ontspanning ook nuttig kan zijn voor de beroepsuitoefening als
geesteswetenschapper, leraar of boekhandelaar, vindt men vandaag de dag mooi
meegenomen, maar verplicht is het niet. Voor de elite uit de vroegmoderne tijd lag
het antwoord op de vraag wat ingewikkelder, zo lijkt het tenminste op voorhand.
Kon ontspanning wel als een ongecompliceerde bezigheid gelden in een tijd waarin
vermaak en nut zo vaak hand in hand gingen dat ze haast een onverbrekelijke
twee-eenheid vormden? De bundel Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd
biedt genoeg voorbeelden van bezigheden van de West-Europese elite tussen
ongeveer 1450 en 1800 - van vorst tot gegoede burger - om in elk geval de lezer
tot speculaties over de verhouding van het plichtmatige tot het ontspannen leven
te verleiden. De veertien samengebrachte artikelen zijn de vrucht van een studiedag
in Leiden in 1999, georganiseerd door het werkverband LINT: Leids Instituut voor
de Nieuwe Tijd.
Afgaande op de omslagafbeelding van deze verder ook zeer rijk geïllustreerde
bundel, lijkt inderdaad ontspanning in de vroegmoderne periode niet zonder ernst
te kunnen. Op de Buitenpartij die een volgeling van Esaias van de Velde rond 1620
schilderde, wordt met afgemeten passen rondgewandeld in een fraai ontworpen
tuin en met mate gegeten en gedronken van een gevulde dis, ook wordt er naar
muziek geluisterd en in boeken gebladerd - alles onder ongetwijfeld beschaafde
conversatie van keurig uitgedoste heren en dames op huwbare leeftijd. Geen
onvertogen woord, geen orgie van drank en dans: het tafereel straalt besef van
status bij de afgebeelde groep uit, precies zoals de bedoeling was. Een aantal
bijdragen bevestigt dit beeld. Intellectueel vermaak betekende tegelijk een
tentoonspreiding en verdieping van kennis, zoals blijkt uit de plafonds in kasteel
Rosenborg te Kopenhagen, waar de afbeeldingen tezamen een vorstenspiegel
vormen (J. Roding), en uit de rariteitenkabinetten en kunstkamers van de hertogen
van Braunschweig-Wolfenbüttel, waar men op speelse wijze kon laten blijken
ingewikkelde situaties te doorzien (R.-A. Schütte). Ook de optische spelletjes met
perspectief in de zogenaamde ‘cantoren’ of kunstkasten dienden als verantwoorde
geestelijke ontspanning, hoewel hier al meer vraagtekens kunnen rijzen bij de
amoureuze afbeeldingen uit Ovidius' Metamorfosen en bij het feit dat deze spelletjes
vooral solo gespeeld lijken te zijn (R. Fabri).
Vermaak u met mate, is in een heel aantal situaties waarschijnlijk het devies
geweest. Niet alle auteurs in de bundel spreken zich hier echter over uit. Met name
de bijdragen over beweging en buitenleven (het tennisspel aan het Italiaanse hof
(C. de Bondt), het hogeschoolrijden (M. Stompé), de jacht (J.A. Hendrikx), de
buitenverblijven van Leidenaren (D.J. Noordam) en de tuin van kasteel Heemstede
(O. Wttewaall)), laten verdieping van de door hen beschreven verschijnselen min
of meer achterwege, hoewel ze veel interessant feitenmateriaal aandragen. In de
*

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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meeste gevallen wordt wel duidelijk waarom en hoe een bepaald fenomeen zich
ontwikkelde, maar de uitstraling van en opvattingen over het nieuwe sociale
evenement blijven nogal eens impliciet. Zo is het bijvoorbeeld jammer dat O.
Wttewaall een aantal literaire documenten benut om de tuin van kasteel Heemstede
bij Houten nader te beschrijven (bijvoorbeeld gedichten van A. Reets en L. Rotgans),
maar er nergens ideologiekritische opmerkingen aan toevoegt, waardoor het slechts
zijn doel lijkt de tuin zelf zo precies mogelijk te
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reconstrueren. Hetzelfde geldt voor de beschrijvingen van tennis, jachtpartijen en
hogeschoolrijden: dat het om staatsievertoon ging is duidelijk, maar hoe het
groepsproces verliep krijgt niet veel aandacht.
Toch valt de vraag naar de sociale complexiteit van het vroegmoderne vermaak
eigenlijk niet goed te ontwijken, zoals uit een aantal bijdragen ook blijkt. E. Kolfin
laat zien hoe de voorstellingen van de dansende elite op Noord-Nederlandse prenten
en schilderijen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw zich enerzijds
ontwikkelden uit bijbelse genrestukken waarin de dans als waarschuwing gold,
bijvoorbeeld bij het thema van de verloren zoon en de dwaze maagden. Anderzijds
gaven deze afbeeldingen echter uiting aan een beheerste vorm van vermaak, die
op een verbreding van de mogelijkheden in gereformeerde milieus duidde. Alleen
in kringen van de Nadere Reformatie bleef men de dans afwijzen. Hoe meer de
auteurs aandacht besteden aan de sociale implicaties van hun thema, hoe
interessanter het wordt. De artikelen over Molières medische satires (P.J. Smith)
en het theater aan de Engelse hoven in Den Haag (M. Keblusek) leveren enkele
aanzetten, met name in de richting van het vorstelijke publiek dat graag ook zelf
deelnam aan de opvoeringen en zo extra aangaf de leidinggevende status serieus
te nemen. Maar het ging hier toch niet enkel om verantwoorde uitstraling, stellen
Smith en Keblusek: de betrokkenen hadden er ook gewoon lol in mee te dansen of
te spelen.
Of dat laatste zelfs de overhand kon krijgen, vraagt B. Thijs zich af in haar bijdrage
over een gedicht uit Den Nederduytschen Helicon. Deze in 1610 verschenen
dichtbundel mengt zich in de discussie onder de Noord-Nederlandse rederijkers
over de functie van poëzie: die kan behalve als overdrager van maatschappelijke
normen ook louter als literaire ontspanning dienen. Thijs voert als bewijs een
ingewikkeld gedicht uit de Helicon aan, waarin elementen uit de klassieke oudheid
gebruikt worden om een anekdote uit de realiteit (een soldaat met een stem als een
nachtegaal) te versieren. Dat deze versiering alleen begrepen kan worden als men
eerst behoorlijk wat kennis van de oudheid heeft opgedaan en dat dus ook hier
wellicht de verhouding van ernstige oefening tot spiritueel vermaak een rol speelt,
bespreekt ze niet. Het punt is echter uitdagend genoeg en zal hopelijk in de over
dit onderwerp te verwachten dissertatie van de auteur nader aan de orde komen.
De sociale complexiteit van zowel het vermaak als de te onderzoeken groep krijgt
het volle pond in de bijdrage van D. de Boer en K. Bostoen over de deelname aan
de Leidse Gasthuisloterij in 1596. Voortbouwend op onderzoek naar deze loterij en
de Leidse stedelijke elite trachten de auteurs te achterhalen in welke mate de
bovenlaag van de stad meedeed aan het inkopen van loten en het daaraan
verbonden schrijven van een ‘proos’ of ‘advys’: een bij de trekking voor te lezen
tekst. De jonge Frederik Hendrik kocht 50 loten, maar leverde geen tekst: stond zijn
status hem dat niet toe? Ook de academische kringen namen tamelijk gretig deel:
tot nu toe zijn meer dan 100 studenten, de pedel en een aantal hooggeleerden
geidentificeerd; meermaals leveren ze een Latijnse duisterheid af die ze blijkbaar
passend vonden. Onder de vermogende families valt in het bijzonder de weduwe
Duyst op. Ze liet 2048 maal als ‘advys’ noteren ‘dat het ryc der hemelen beter is
dan den hoochsten prys’, waarmee haar overigens zeven prijzen ten deel vielen.
Dat ook in militaire kringen culturele kennis niet uitgesloten was, bewijst de admiraal
van de Hollandse vloot, Van Duvenvoorde, die de klassieke goden Jupiter, Pluto,
Aeolus en Boreas 4690 keer liet opdraven. Anderen komen echter met een
onthutsend gerijmel aan, zoals het vooraanstaande lid van de veertigraad (de
vroedschap) Claas van Warmond: ‘Hij leeft,/ die 't al geeft’. Deze regeltjes behoren
vast tot de cliché's van het loterijgenre.
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Elitair vermaak hangt dus in de vroegmoderne periode vaak samen met kennis
en intellectuele opvoeding, zo lijkt de voorlopige conclusie. Of dat werkelijk zo is, is
echter maar de vraag. C.W. Fock beschrijft in haar bijdrage over het huiselijk decor
in de Republiek de dagindeling van een Leids vroedschapslid uit 1739, een
schutterskapitein: hij drinkt 's morgens zijn thee in huiskleding (Japonse rok) en gaat
dan wat zaken doen in het koffiehuis, om rond de klok van één met een goede fles
wijn te tafelen. Daarna volgt een wandeling en wordt thuis thee gedronken, voordat
men uitgaat om de avond te passeren, die besloten wordt met een souper. Daarna
naar bed ‘daar wij malkanderen goed doen’. Of het nu komt doordat Fock zich vooral
concentreert op het vermaak en slechts de suites, schuifdeuren en buffetten

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116

370
bespreekt die de stedelijke elite in haar huizen liet aanbrengen, opvallend is in elk
geval dat zij met geen woord rept over een huiselijke bibliotheek, ook niet bij haar
constatering dat de vervulling van zijn ambt de schutterskapitein slechts een fractie
van de dag kostte. Lazen mensen als hij nauwelijks of was lezen in het midden van
de achttiende eeuw nog steeds geen pure, echte ontspanning? Het recente
leesonderzoek wijst in de laatste richting en vanuit die hoek wordt men nieuwsgierig
naar de verdere activiteiten van deze Leidenaar.
In de inleiding op de bundel karakteriseert redacteur en historicus J. de Jongste
het onderzoek naar de vroegmoderne elite als ‘veelkantig’ en schetst hij de
verbreding en methodische verfijning die het de laatste decennia heeft ondergaan.
Daardoor wordt de sociale en culturele dimensie ervan steeds beter zichtbaar. De
verzamelde artikelen doen, op verschillende niveaus, deze karakteriseringen recht
en leveren vooralsnog een gevarieerd beeld van het vermaak van de vroegmoderne
elite op. Het boek daagt uit tot een interdisciplinaire koppeling van vraagstellingen
en gegevens; hopelijk zal het ruim benut worden.
Lia van Gemert
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Boekbeoordelingen
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 90-6412-115-X Prijs: ƒ 43,95
Rondom de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale en zijn oeuvre bestaan nog
veel onbeantwoorde vragen. Een aantal anoniem overgeleverde teksten uit wat de
‘Antwerpse school’ wordt genoemd, werd reeds in de negentiende eeuw aan hem
toegeschreven, zonder dat het doorslaggevende bewijs daarvoor kon worden
geleverd. Zijn biografie vertoont, zoals bij zoveel andere Middeleeuwse auteurs,
grote hiaten en onzekerheden. Verder zijn er onopgeloste kwesties rond - onder
meer - de ontstaansvolgorde van sommige van zijn geschriften, de bronnen die hij
gebruikte en de opmerkelijk vele gevallen van intertekstualiteit binnen zijn eigen
werk en dat van de ‘Antwerpse school’. Vragen uit deze onderzoeksvelden is de
Leidse lexicograaf en medioneerlandicus Kinable in zijn dissertatieonderzoek uit de
weg gegaan, om zich te kunnen concentreren op enkele specifieke
probleemgebieden: de receptiesituatie en, in het verlengde daarvan, de betekenis
van Boendales geschriften voor de culturele en godsdienstige emancipatie van de
leek. Tevens heeft hij zich streng beperkt tot het onderzoek van slechts twee werken,
de Lekenspiegel en Jans teestye. Het proefschrift is een bundeling van vijf reeds
eerder verschenen artikelen, aangevuld met een inleiding en een omvangrijk laatste
hoofdstuk. De facetten van Boendale die worden belicht, rangschikt Kinable onder
de noemers ‘literair-sociologisch’ en ‘cultuurhistorisch’. De hiermee gesuggereerde
cohesie verhult niettemin een zekere onevenwichtigheid in de bundel ten aanzien
van de gekozen onderzoeksperspectieven. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd
aan de literair-sociologische context waarbinnnen het moralistische werk van
Boendale ontstond en functioneerde: het primaire publiek wordt vanuit de opdrachten
en vanuit de publieksaansprekingen gereconstrueerd. In de drie volgende
hoofdstukken - achtereenvolgens een structurele analyse, een onderzoek naar
Boendales opvatting over zijn eigen tijd, en een beschouwing over zijn ethiek - wordt
de blik slechts gericht op Jans teestye. Het laatste hoofdstuk handelt over de
catechetische componenten van de Lekenspiegel en de Teestye. Van een zekere
ongebalanceerdheid is dus ook sprake op het niveau van de keuze van de
onderzoeksobjecten.
Het onderzoek van Kinable heeft niettemin geresulteerd in een boek dat zich
kenmerkt door een geduldige betoogtrant en dat getuigt van gedegen kennis van
tal van aspecten van Boendales didactische werken, alsmede van de historische
en de mentale wereld waaruit zij voortkwamen. Een belangrijke verdienste van de
studie lijkt mij, dat het debat over Boendales publieksconcept, dat centraal staat in
hoofdstukken I en II, nu definitief is uitgetild boven een discussie die veelal werd
gevoerd in termen van oppositie tussen het stedelijke en het aristocratische milieu,
en zo is losgemaakt van zwart-wit denken over de literaire milieus in hof en stad.
In de meer analytische hoofdstukken toont Kinable zich de toegewijde lezer die
Boendale zich ongetwijfeld gewenst heeft. Het nieuwe onderzoek, de zeer uitvoerige
behandeling van Boendales didactisch oeuvre als catechetisch instrument, mag
dan misschien niet tot de meest spectaculaire conclusies leiden, als proeve van
zorgvuldige, contextuele lezing is het zeker geslaagd.
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Toch zijn er enkele punten van kritiek mogelijk waarvan ik er twee hieronder nader
zou willen bespreken. In de inleiding gaat de auteur kort in op de materiële
overlevering van de teksten (p. 8-9). Voor een studie waarin het
onderzoeksperspectief voor een deel receptie-esthetisch is (zoals in de eerste twee
hoofdstukken), lijkt een bespreking van de aard van de overgeleverde handschriften
onmisbaar. Jammer genoeg legt Kinable weinig interesse voor handschriften aan
de dag. Hij bespreekt wel een vijftiende-eeuws bezittersmerk in een
Lekenspiegel-handschrift als receptie-gegeven (p. 51-52), maar in de inleiding laat
hij na de toch wel grote verschillen in de overleveringssituatie van beide werken
scherp te karakteriseren. Het opmerkelijke gegeven dat juist het kortere en dus
eenvoudiger te kopiëren Jans teestye een
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veel geringere verspreiding moet hebben gekend blijft daardoor bijvoorbeeld
onderbelicht. Maar ook in de opgave van de feiten is Kinable niet altijd even helder,
of schiet hij tekort. De auteur schrijft dat Jans teestye is overgeleverd in één
handschrift en twee korte fragmenten (p. 9). Dit is voor tweeërlei uitleg vatbaar: is
een fragment nu een brokstuk van een (voor het overige) verloren gegaan handschrift
of een excerpt in een volledig bewaard gebleven codex? Voor het onderzoek naar
de receptie is dit een belangrijk onderscheid. Kinables geringe interesse voor
materiële bronnen wordt al helemaal duidelijk wanneer blijkt dat hij in deze korte
opsomming van bronnen het handschrift-Van Hulthem verzuimt te noemen, waar
we het slot van Jans teestye terugvinden in de vorm van een zelfstandige sproke
(tekstnr. 14). Reeds in 1991 hebben Van Anrooij & Van Buuren hierop gewezen (H.
Pleij e.a., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse
letterkunde van de middeleeuwen. Amsterdam, 1991, p. 185).
Soms heeft men het gevoel dat er kansen op synthese van de resultaten die in
de diverse hoofdstukken worden geboekt, worden gemist. Kinable laat in hoofdstuk
IV (Het tijdsbeeld in Jans teestye) bijvoorbeeld duidelijk uitkomen dat Boendale de
optimistische visie op zijn eigen tijd die in de Lekenspiegel min of meer terloops
voorkomt (Lsp. I, 26) en in Jans teestye zo stellig wordt verdedigd, niet heeft
overgenomen uit een geschreven bron. Komt hij dan in hetzelfde hoofdstuk te
spreken over de prioriteitsvraag met betrekking tot Lekenspiegel en Teestye - werd
de Teestye nu voorafgaand, of juist na de Lekenspiegel geschreven - dan haast hij
zich op te merken: ‘De complexe vraag of Boendale in navolgende passage al dan
niet naar de Teestye verwijst, houdt direct verband met de volgordekwestie
Lekenspiegel/Teestye en voert hier buiten de grenzen van deze studie’ (p. 107).
Maar kan de ontstaansvolgorde van beide werken wel worden opgevat als autonoom
probleem dat zich onbesproken laat verwijzen naar andere onderzoeksprojecten?
Bij nader inzien raakt deze problematiek immers zeer nauw aan één van de primaire
onderzoeksthema's van het proefschrift, namelijk de receptiesituatie, en tevens aan
de telkens weer naar voren komende vraag naar de auteursintentie. Deze laatste
opmerkingen behoeven enige toelichting.
Dat er een speciale relatie tussen de Lekenspiegel en de Teestye bestaat, blijkt
op vele plaatsen in het proefschrift. Beide werken worden in de proloog opgedragen
aan Rogier van Leefdale en diens echtgenote Agnes van Kleef. Heel wat thema's
komen in beide werken aan de orde. Zelfs is het zo dat er tal van passages zijn aan
te wijzen die in nagenoeg gelijkluidende bewoordingen zijn gesteld. Belangrijk is
ook dat de hoofdstelling van de Teestye - namelijk dat het volk zich in de loop van
de geschiedenis ten goede heeft ontwikkeld - ook in de Lekenspiegel wordt
teruggevonden. Dit alles lijkt voldoende voor de conclusie dat op enkele belangrijke
plaatsen één van de twee werken (deels) bewerkt is naar het andere.
Bij het bestaan van al deze overeenkomsten zijn het dan juist de verschillen die
interessant worden. En verschillen zijn er zeker: in het bijzonder in lengte (de Teestye
is maar een fractie van de Lekenspiegel) en in vormkeuze (een encyclopedisch
werk tegenover een dialoog). De vraag die bij zulke verhoudingen gesteld moet
worden is natuurlijk: wat is de aard van de relatie tussen de beide werken? De
problematisering van juist deze vraag wordt in Kinables boek node gemist. Want
deze vraag hangt, zoals gezegd, nauw samen met de primaire receptiesituatie en
de auteursintentie van beide teksten. Een ding lijkt zeker: de ontstaansgeschiedenis
van de Teestye is gebed in een atmosfeer van discussie, onenigheid en controverse.
Een aantal signalen duidt daarop. Ten eerste: al in de proloog maakt Boendale
melding van een vroeger meningsverschil tussen hem en zijn mecenas over een of
meer inhoudelijke kwesties. Dit is een binnen de Middelnederlandse literatuur zeer
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uitzonderlijk gegeven (zie het proefschrift van Gerard Sonnemans). Ten tweede: er
wordt een stelling als uitgangspunt van de Teestye gekozen die - zoals in het
onderzoek van Kinable zelf duidelijk naar voren komt - tot de meest controversiële
van zijn tijd moet hebben behoord: Kinable kan geen enkele auteur aanwijzen die
het met Boendale eens zou zijn geweest! Hierdoor is het werk al bij voorbaat in de
sfeer van de controverse getrokken. En ten derde: in zijn vormgeving (de disputatie)
doet de Teestye zich veel meer dan de Lekenspiegel kennen als werk dat ontstaan
is uit de behoefte om te overtuigen. Waar de Lekenspiegel gericht is op belering
langs de weg van het exposé, de systematische uiteenzetting, is de Teestye veel
meer gericht op belering met gebruikmaking van persuasieve middelen. Dit alles
lijkt niet alleen de opvatting van Te Winkel te sterken, dat de
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Teestye ‘over het algemeen den indruk [maakt], dat het opzettelijk geschreven is
ter nadere toelichting en verdediging van eenige in den Leekenspiegel verkondigde
stellingen’ (Ontwikkelingsgang, II, 16), maar ook - en dat is van direct belang voor
Kinables onderzoeksthema - dat de Teestye zijn ontstaan dankt aan de wijze waarop
de Lekenspiegel is gerecipieerd. Wie als middeleeuws auteur en passant
controversiële opvattingen debiteert kan erop rekenen ter verantwoording te worden
geroepen. In een letterlievend milieu als dat van Van Leefdale bleef men
begrijpelijkerwijs met enkele vragen zitten wanneer men iets las dat niet strookte
met de heersende opvattingen. Een vervolgopdracht waarin de auteur de gelegenheid
krijgt om zijn afwijkende standpunt nader te beargumenteren past precies in een
klimaat waarin auteur en opdrachtgever in een dynamische interactie staan.
Kinable ziet in de keuze voor de dialoogvorm van Jans teestye geen specifiek
gegeven, maar meer in algemene zin een blijk van appreciatie van de grote Maerlant
(p. 74 e.v.). Dat Boendale werd geïnspireerd door Maerlant staat buiten kijf. Maar
zoals Kinable ook aangeeft, neemt Boendale reeds in de opening van zijn gedicht
een positie in die tegenovergesteld is aan de visie die Maerlant zijn protagonisten
in de inhoudelijk en tekstueel verwante Eerste Martijn laat verkondigen. Jacob en
Martijn zijn het roerend eens over de teloorgang van de moraal; Jan en Wouter
echter allerminst. Omdat Kinable terecht veronderstelt dat uit de tekst van de Teestye
een vertrouwdheid van het publiek met de Wapene Martijn kan worden afgeleid (
p. 76-77) - lees dus: bij Rogier van Leefdale en zijn vrouw - zou men kunnen
vermoeden dat die lectuurervaring mede de achtergrond vormt van de
meningsverschillen tussen Boendale en zijn opdrachtgevers. Drie literaire werken,
twee lezers en een auteur in creatief samenspel. De casus-Lekenspiegel/Teestye
zou, zo bezien, een prachtig voorbeeld kunnen zijn van de manier waarop
auteursintentie en receptiesituatie in wisselwerking aanleiding hebben gegeven tot
het ontstaan van een literair werk.
Het is duidelijk dat Kinable zich niet heeft willen bezondigen aan speculatieve
opvattingen. Zijn studie nodigt echter wel uit tot doordenken. Doordat het tal van
aanknopingspunten biedt, zal dit proefschrift ongetwijfeld nieuwe impulsen kunnen
geven aan onderzoekers die zich in de toekomst willen verdiepen in het werk van
de eigenzinnige Antwerpse literator.
Herman Brinkman

Medieval Dutch drama: four secular plays and four farces from the Van
Hulthem manuscript / translated with an introduction by Johanna C.
Prins. - Asheville, N.C: Pegasus Press, c1999. - p. cm.;..cm. - (Early
European drama translation series; 3)
ISBN 1-88981-807-0 Prijs: $12.95
Deze Engelse vertaling van een aantal toneelstukken in de codex - Van Hulthem is
als deel drie verschenen in de serie ‘Early European Drama in Translation’ (EEDT).
Het doel van de reeks is, aldus het woord vooraf, ‘to provide reliable, inexpensive
translations of major European 2vernacular plays from the Middle Ages and
Renaissance for use in a wide variety of undergraduate and graduate courses.’ Dat
enkele Middelnederlandse spelen in deze serie opgenomen zijn, is verheugend.
Medieval Dutch Drama bevat Engelse vertalingen van de vier abele spelen en
de bijbehorende kluchten: Esmoreit en Lippijn, Gloriant en Buskenblaser, Lanseloet
van Denemerken en Die Hexe, Vanden Winter ende vanden Somer en Rubben.
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Aan de teksten gaat een inleiding van veertig bladzijden vooraf. De vertaalster,
Johanna Prins, bespreekt achtereenvolgens het handschrift-Van Hulthem, de edities
van de stukken (waaronder de basistekst van Prins' vertaling, de (indertijd kritisch
ontvangen) uitgave van Louise van Kammen uit 1968), de literaire context, de taal,
stijl en structuur van de spelen, enkele aspecten van de opvoering en de secundaire
literatuur. Vervolgens worden de afzonderlijke stukken besproken en wordt de wijze
van vertalen verantwoord. Als geheel maakt het betoog een weinig diepgravende
indruk. Omdat Prins in kort bestek heel veel informatie kwijt wil, is haar inleiding erg
descriptief uitgevallen. Voor het beoogde publiek, studenten die het Nederlands niet
machtig zijn, lijkt me dit geen ernstig bezwaar. Voor neerlandici stelt haar inleiding
echter teleur.
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Prins' betoog is bij verschijnen ervan helaas al ten dele verouderd. Dat wordt
veroorzaakt door de recente, grote belangstelling voor de (teksten in de) codex-Van
Hulthem. Zo werd juist in 1999 de tekstenverzameling uitgegeven in de reeks
‘Middeleeuwse Verzamelhand-schriften uit de Nederlanden’ (deel VII), werd de
facsimile-uitgave gepubliceerd en werd de verzameling toegankelijk gemaakt door
de Cd-rom Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem. Dat deze
belangrijke publicaties te laat verschenen om in de inleiding verwerkt te kunnen
worden, is pech voor Prins en jammer voor haar lezers.
Slechts twee jaar voordat Prins' boek gepubliceerd werd, verscheen als deel 29
in de reeks ‘Carleton Renaissance Plays in Translation’ ook een Engelse vertaling
van Middelnederlandse spelen: Netherlandic Secular Plays from the Middle Ages:
The “Abele Spelen” and the Farces of the Hulthem Manuscript, vertaald en ingeleid
door Theresia de Vroom (Ottawa: Dovehouse Editions, 1997). Het vrijwel gelijktijdig
op de markt komen van deze twee boeken nodigt uit tot een vergelijking. Wie dat
doet, stelt allereerst vast dat De Vroom meer spelen vertaald heeft: ook de onvolledig
overgeleverde stukken Truwanten en Drie daghe here zijn in haar uitgave
opgenomen. Verder levert een steekproefsgewijs onderzoek van de vertalingen op
dat Prins dichter bij het Middelnederlands blijft dan De Vroom. Bovendien struikelt
men bij Prins niet over de typefouten, zoals het geval is bij De Vroom, die bijvoorbeeld
de naam van mijn Leidse collega Wim van Anrooij verhaspelt tot Van Androoij. In
beide gevallen bevat de uitgave uitsluitend vertalingen van de Middelnederlandse
spelen.
De laatst vermelde overeenkomst brengt mij op een algemeen punt. Dat de
Middelnederlandse letterkunde internationaal toegankelijk gemaakt wordt, kan men
alleen maar toejuichen. En als het beoogde publiek studenten betreft, zoals bij
Medieval Dutch Drama het geval is, of anderstaligen met een brede belangstelling,
zijn vertalingen als die van Prins en De Vroom het aangewezen middel om de
Middelnederlandse letterkunde beschikbaar te stellen. Maar ik zou ervoor willen
waarschuwen om bij een meer gespecialiseerd publiek deze weg te volgen. Als
neerlandici hun buitenlandse collega's in staat willen stellen Middelnederlandse
teksten min of meer adequaat in hun onderzoek te betrekken, is er naar mijn mening
maar één type editie dat voor hen bruikbaar is. Ik heb het oog op uitgaven waarin
de Middelnederlandse tekst in een of andere editievorm (een kritische uitgave heeft
mijn voorkeur, maar daar valt over te twisten) opgenomen is, vergezeld van een
anderstalige regel-voor-regel-vertaling. Alleen zo'n uitgave stelt buitenlandse lezers
in staat zonder onoverkomelijke problemen kennis te nemen van het
Middelnederlands en biedt hun bovendien de mogelijkheid om de vertaling op
plaatsen waar dat nodig is - te denken valt aan detailinterpretaties en
woordveldonderzoek - te toetsen aan het origineel. Naar ik hoop, zullen in de
komende jaren in het voetspoor van de Walewein-uitgave van David F. Johnson
(verbeterde herdruk: Cambridge, Brewer, 2000) vele tweetalige edities met
Middelnederlandse werken verschijnen. Een dergelijke uitgave van de abele spelen
zou ik Johanna C. Prins graag toevertrouwen.
Bart Besamusca

Langzaam leren lezen: Paul Rodenko en de poezie / Odile Heynders. Tilburg: Syntax Publishers, cop. 1998. - 137 p.; 24 cm
ISBN 90-361-9639-6 Prijs: ƒ42,50
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Voor het grotere publiek is Paul Rodenko (1920-1976) vooral bekend als de
bloemlezer die zijn volk experimentele poëzie leerde lezen (met name door zijn
fameuze Nieuwe griffels schone leien uit 1954), of als vertaler en bewerker van
scabreus getoonzette verhalen uit de Duizend-en-één-nacht. Aanzienlijk minder
faam geniet Rodenko als dichter en essayist. In die laatste hoedanigheid lijkt hij
blijvend te moeten lijden onder het image van moeilijkdoener, ooit verwoord met de
- op een of andere manier door veel mensen als humoristisch ervaren - opmerking
van W.F. Hermans: ‘Rodenko's volzinnen zijn zwaar als gesmolten olifantenvet’. De
laatste tien jaar lijkt een kentering gaande in de Rodenko-waardering. Begin jaren
negentig verschenen zijn vierdelige verzamelde essays en beschouwingen die de
nodige hernieuwde aandacht opleverden (zoals een themanummer van het tijdschrift
Bzzlletin) en onlangs promoveerde Koen Hilberdink op een biografie van Rodenko.
Langzaamaan groeit het besef dat
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onze letteren met Paul Rodenko een figuur bezitten van onnederlandse allure, die
een grote internationale belezenheid paarde aan kennis van de meest recente
filosofische en poëtische opvattingen van zijn tijd.
Als belangrijk voortbrengsel van de Rodenko-revival mag ook de kleine studie
Langzaam leren lezen: Paul Rodenko en de poëzie gelden, een bundeling van
zeven essays van Odile Heynders, een van de prominente Rodenko-kenners. Alle
artikelen zijn eerder gepubliceerd en zullen herkenning opleveren bij degenen die
de Rodenko-literatuur al volgden. Toch is bundeling alleszins gerechtvaardigd: ten
eerste vanwege de grotere bereikbaarheid en blijvendheid, alsook vanwege het feit
dat uit de verzameling accenten naar voren komen die in Heynders' losstaande
beschouwingen minder uit de verf kwamen.
Langzaam leren lezen heeft, ondanks zijn bescheiden (137 pagina's) omvang (én
wat slordige lay-out), tal van verdiensten en nu mag reeds gezegd dat iedereen die
hierna nog iets over Rodenko's werk wil zeggen of schrijven niet om Heynders'
bevindingen heen kan. Haar aanpak is overigens verbluffend in zijn eenvoud.
Heynders is simpelweg Rodenko's verzamelde werk (en dan echt álles, dus
bijvoorbeeld ook de ‘vrijmoedige verhalen’) grondig gaan (her)lezen. Een terugkeer
tot de bron die in zoverre bijzonder is omdat ze er zich (impliciet) mee verzet tegen
een trend waarvoor met name Vijftig en omgeving zich heden erg goed lijkt te lenen:
het bedrijven van romantische literatuurgeschiedenis, zoals in boeken als Rooduijns
en Hoflands Dwars door puinstof heen. Heynders plaatst Rodenko niet a priori in
het - al te - bekende kader van de Vijftiger-revolutie, waarin zijn belang vooral dat
van bloemlezer zou zijn, maar ze vindt al zoekende de plaats die hem op basis van
eigen teksten toekomt. De ondertitel van haar boek (‘Paul Rodenko en de poëzie’)
is wat dat betreft te beperkt. Het aardige is juist dat er ook aandacht is voor
Rodenko's populaire producten: zowel de bloemlezingen als de vrijmoedige verhalen
(die een oplage van meer dan een miljoen exemplaren haalden). Heynders
beschouwt ook die teksten als volwaardig onderdeel van Rodenko's literaire
ideeënwereld. In haar optiek zijn verzamelingen als Nieuwe griffels schone leien
niet slechts een bijproduct van Rodenko, bedoeld om een groot publiek bekend te
maken met de avant-gardistische poëzie: ‘Het bloemlezen stond centraal in
Rodenko's kritische praktijk, omdat het hem een goede mogelijkheid bood zijn
persoonlijke poëzieopvatting te confronteren met de poëtische productie van het
moment’. Heynders is nog voorzichtiger dan gebruikelijk om Rodenko onder Vijftig
te scharen. Zij ziet, enigszins verrassend, aanleiding hem eerder in de
Angelsaksische traditie van Pound en Eliot te plaatsen dan bij Franse voorbeelden
als de poètes maudits of de surrealisten. Haar conclusie: ‘Rodenko staat als dichter
in de context van Nederlandse dichtkunst geisoleerd: hij toont verwantschap met
de experimentelen, maar mist het element van het kinderspel, van de primitieve
spontane emotie die dichters als Andreus en Lucebert in hun poëzie tot uitdrukking
laten komen’. De niet literair-historisch beperkte invalshoek maakt het Heynders
mogelijk een nieuwe belangwekkende dimensie van Rodenko's oeuvre bloot te
leggen. Ze laat overtuigend zien hoe de opvattingen van Rodenko parallellen
vertonen met het werk van (met name) Derrida, en ze bestempelt hem zelfs tot
‘poststructuralist avant la lettre’, wat een verrassend actuele dimensie blijkt van
Rodenko's oeuvre.
Heynders snijdt nog een interessante kwestie aan. In misschien wel het
belangrijkste hoofdstuk van haar boek, ‘Tussen Forum en Merlyn’, onderzoekt ze
diverse redenen waarom de mensen rond het tijdschrift Merlyn, ondanks hun op
het oog gelijklopende opvattingen, nooit veel oog voor Rodenko hebben gehad. Ze
komt onder meer tot de harde conclusie dat Merlyn zijn ‘voorganger als tegenstander
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heeft beschouwd en hem heeft willen “doodzwijgen”, om zo het “nieuwe” tijdschrift
met meer effect aan de man te brengen. Het nieuwe moet benadrukt worden, want
daarmee krijgt men aandacht’. Het moet zeker niet uitgesloten worden dat dit
meegespeeld heeft (hoewel het omgekeerde ook voorstelbaar is: het
literair-strategisch belang van een indrukwekkende, eenzaam opererende
voortrekker). Maar ik geloof dat Heynders wel een essentieel levensbeschouwelijk
onderscheid tussen Merlyn en Rodenko onderschat dat misschien nog wel sterker
debet is geweest aan de, inderdaad opmerkelijke, merlinistische veronachtzaming.
Heynders legt vooral de nadruk op Rodenko's beïnvloeding door de Russische
filosoof Leo Sjestov. Hierdoor komt een andere invloed op zijn denken minder aan
de oppervlakte: Rodenko's essays zijn doordrenkt van wat hij nomadisch of
heraklitisch denken noemt. In
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Rodenko's wereld is álles in permanente wording: tegenover de Westerse,
statisch-Platoonse werkelijkheidsopvatting stelt hij Heraclitus' pantha rei. Hij gaat
niet uit van een gefixeerde ideeënwereld waarin alles is zoals het moet zijn, maar
van permanente dynamiek als motor achter al het zijnde (Joosten 1992, p. 534-535).
Dit maakt dat hij het literaire kunstwerk nooit ziet als het eindige, totaal affe, volledig
te doorgronden object van zinvolle structuren waar de merlinisten zo graag de tanden
in zetten.
Ten tweede onderscheidt Rodenko zich van Merlyn door zijn politieke engagement.
En dat is meteen een punt dat ook bij Heynders zelf nauwelijks aan bod komt.
Voortvloeiend uit en onlosmakelijk verbonden mét zijn heraklitische opvatting huldigt
Rodenko een radicale politieke opvatting dichtbij het anarchisme (Joosten 1994).
Rodenko beoogt geen ééndimensionale politieke boodschap te verpakken in
literatuur, maar bepleit een soms wat vaag geformuleerd subtiel, ontwrichtend
engagement dat met zijn fixatie op de taal overigens - ook al - verrassend
postmoderne trekken heeft: ‘Het fundament van de staat, van elke law and order,
is de taal, dat wil zeggen de taal als traditie, systeem, sociale code; wie de taal
aantast, tast de staat aan. En in deze aantasting van de taal zelf als sociale code
ligt nu juist het revolutionaire van de moderne poëzie; niet, of in veel mindere mate,
in haar sociale “engagement”’. Merlyn met zijn strikt ergocentrische
autonomie-opvatting had totaal geen boodschap aan een eventuele maatschappelijke
dimensie van poëzie. Voor Rodenko echter sprak de link tussen literatuur en
maatschappij vanzelf: ‘De permanente revolutie van het anarchisme en de moderne
poëzie is het enige werkzaam tegengif tegen mutisme, katatonie, apathie,
slaapziekte, machtswellust, grootheidswaan, bureaucratisme en vetzucht’. Terwijl
Rodenko's streven als literatuurvernieuwer altijd gewaardeerd werd, lijken
literatuurbeschouwers nooit veel raad te weten met zijn radicale maatschappelijke
opvattingen. Ook Heynders doet er verder niet veel mee.
Heynders' essayistische aanpak maakt dat ze schools wetenschappelijk leest
noch schrijft, maar (voorzichtige) uitstapjes maakt naar biografische details en al
evenmin schroomt eigen voorkeuren en afkeren uit te spreken. Uit Langzaam leren
lezen spreekt dan ook een prettige persoonlijke betrokkenheid die tegelijk uitdaagt
tot tegenspraak. Een klein voorbeeld hiervan. Naar aanleiding van een
maatschappelijk georiënteerde uitlating van Rodenko over Achterberg is Heynders'
prikkelende conclusie: ‘De relatie gedicht - groter geheel van maatschappelijke
verbanden wordt hier misschien wel wat te gemakkelijk gelegd en overtuigt nu, aan
het einde van de twintigste eeuw eigenlijk niet meer’. Ik denk dat Rodenko over het
algemeen niet geneigd was tot eenduidige opvattingen over de verhouding
tekst-maatschappij (zoals ik hiervoor al kort aangaf) en ik denk bovendien dat zo'n
opvatting noch haaks staat op het (post)moderne denken, noch op het actuele
poëziedebat. Dit soort opmerkingen zeggen vooral iets over Heynders' persoonlijke
kijk op literatuur en werkelijkheid en als zodanig zijn ze de krenten in een toch al
aller smakelijkste pap. Heynders' boek is de (enig?) juiste mix tussen academische
en persoonlijke opvattingen over literatuur en literatuurbeschouwing. Langzaam
leren lezen zet twee belangrijke stappen in één keer: niet alleen Rodenko's werk
zélf vernieuwt zich onder haar handen, ook de discussie óver Rodenko krijgt een
waardevolle impuls met het belangrijke boek van deze onderzoekster van de
post-merlinistische generatie.
Jos Joosten
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Signalementen
‘...die ihnen so liebe hollaendische Sprache’: zur Geschichte des
Niederlaendischen im Westmuensterland und in der Grafschaft Bentheim
/ mit Beitr. von Johannes Baumann, Ludger Kremer und Steven Leys;
hrsg. von Ludger Kremer und Timothy Sodmann. - Vreden:
Landeskundliches Institut Westmuensterland, 1998. - 288 p.: ill., krt.;
25 cm. - (Westmuensterland; Bd. 8) ISBN 3-927851-92-2 Prijs niet
opgegeven
In dit goed verzorgde werk zijn drie studies gebundeld die elk een deel belichten
van de geschiedenis van het gebruik van het Nederlands in enkele
West-Munsterlandse gebieden die niet tot het prinsbisdom Münster behoorden en
zelfstandige territoria waren, en in het graafschap Bentheim dat lange tijd sterk op
Nederland georiënteerd is geweest. Het boek snijdt een interessant onderwerp aan.
Het gaat kort gezegd over taalgeschiedenis, diverse vormen van taalcontact en het
functioneren van de Nederlandse taal op Duitse bodem. De titels van de studies
geven de behandelde thema's duidelijk aan. In de eerste bijdrage, een stuk van de
hand van Kremer over ‘Grenzniederländisch: Das Niederländische im
Westmünsterland’ (p. 11-51), wordt de historische situatie in een aantal van die
gebieden nader geschetst. Het betreft het graafschap Steinfurt en de heerlijkheden
Gronau, Gemen, Werth en Anholt, overwegend calvinistische enclaves die nauwe
contacten onderhielden met Nederland en de Nederlandse kerk. Kremer plaatst zijn
bevindingen in een breder kader en geeft een duidelijk algemeen overzicht, zodat
zijn stuk goed kan dienen als inleiding op de beide andere studies. Terwijl Kremers
stuk vooral op eerdere literatuur is gebaseerd, is voor de verhandelingen van
Baumann en Leyse uitvoerig geput uit beschikbare archiefstukken.
Het stuk van Baumann, ‘Der Übergang von der niederländischen zur
hochdeutschen Schriftsprache in der Grafschaft Bentheim seit 1752’ (p. 53-126),
gaat terug op een verhandeling die hij in 1963 schreef als ‘Zulassungsarbeit zum
Staatsexamen für das höhere Lehramt’. In het graafschap Bentheim had het
Nederlands in de kerk, op school, maar ook elders een stevige positie verworven.
In 1752 moest de door schulden geplaagde graaf van Bentheim zijn land aan het
koninkrijk Hannover verpanden en vanaf die tijd diende de officiële correspondentie
in het Duits plaats te vinden, terwijl het Nederlands op andere terreinen nog lang
de boventoon voerde. Baumann laat zien hoe het door allerlei omstandigheden nog
meer dan een eeuw duurde voordat de overgang naar het Duits zich op alle gebieden
had voltrokken.
Leys schrijft over ‘Dialekt und Schriftsprache in der ehemaligen Herrlichkeit
Gronau/Westfalen’ (p. 129-287). Deze omvangrijke bijdrage is een bewerkte en
enigszins geactualiseerde versie van een Antwerpse licentiaatsverhandeling uit
1988. Leys' centrale vraagstelling luidt: ‘wie schreef in Gronau, vanaf wanneer, aan
wie, waarover, en in welke taal?’ Wat het Nederlands betreft zien we dat in het begin
van de achttiende eeuw de Hoogduitse schrijftaal in Gronau uit een aantal domeinen
geheel of gedeeltelijk verdrongen werd door het Nederlands. Dominees en
schoolmeesters speelden in dit proces een belangrijke rol. Nadat de heerlijkheid
echter bij het centralistische Pruisen was ingelijfd (1813), zette de neergang van
het Nederlands in, zowel om politieke redenen als ook vanwege de economische
en verrassend snelle maatschappelijke heroriëntatie van de bevolking van Gronau.
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Het boek is adequaat geïllustreerd. Er is geen index. Bij elk stuk is een uitvoerige
literatuurlijst opgenomen en een samenvatting in het Nederlands.
Jan Noordegraaf
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Structuur en textuur: thema en cohesie in Nederlandse expositorische
teksten / door Geert Craps. - Gent: Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999. - XXII, 861 p.: diagr., graf., tab.;
24 cm. - (Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde,
dialectologie en filologie, ISSN 1374-2094; nr. 2)
Bew. van proefschrift 1995.
ISBN 90-72474-27-9 Prijs: 2.178 BEF
Deze dissertatie is geschreven vanuit het raamwerk van Halliday's
systemisch-functionele taalkunde, een rijk onderzoeksparadigma, met een heel
specifieke, socio-semantische invalshoek. In SFG wordt taal bestudeerd als een
vorm van sociaal handelen, waarbij taaluitingen beschreven worden als uitdrukkingen
van betekenis. Er bestaan maar weinig SFG-teksten die ook leesbaar zijn (een
berucht voorbeeld is Jim Martin's (1992) English text. Amsterdam etc.: Benjamins).
Daardoor heeft veel werk in deze traditie een hoog esoterisch gehalte. Het is dan
ook een verademing om een tekst te lezen die een zo minutieuze en veelzijdig
onderbouwde analyse geeft van de themapositie in de Nederlandse zin vanuit het
SFG-gedachtegoed en tegelijkertijd zo leesbaar geschreven is, met aantoonbare
aandacht voor wat er in aanpalende tradities gebeurt.
In vijf hoofdstukken behandelt Craps zijn onderwerp. Hoofdstuk 1 geeft een
algemene inleiding op de theoretische uitgangspunten en de ambitieuze vraagstelling
van het boek (a. is er een linguïstische definitie van het begrip ‘tekst’? b. hoe ontstaan
eenheid en structuur in een tekst? c. hoe dragen grammaticale structuur en cohesieve
relaties bij aan de samenhang van een tekst?), alsmede een motivatie voor de
behandeling van deze vraagstelling vanuit het raamwerk van SFG. Hoofdstuk 2
bespreekt de notie thema, dat gedefinieerd wordt als ankerpunt voor de interpretatie
van de informatie in de rest van de zin; aan de orde komen onder andere verschillen
tussen ideationele (inhoudelijke), interpersoonlijke (de relatie tussen zender en
ontvanger betreffend) en textuele (de organisatie van de tekst betreffend) aspecten
van een thema en de verwantschap van de notie met gerelateerde noties (zoals
gegeven informatie en topic-informatie); ook wordt een gedetailleerde beschrijving
gegeven van de manier waarop thematische informatie in het Nederlands
gerealiseerd kan worden. Het is met name dit hoofdstuk dat voor de taalkundig
geïnteresseerde lezer het meest interessant is. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving
van het door Craps ontwikkelde KATS-model (gekwantificeerde analyse van de
thematische structuur), waarmee de thematische structuur van een tekst kwalitatief
en kwantitatief in beeld gebracht kan worden. In hoofdstuk 4 wordt dit model getoetst
door een vergelijking te maken tussen structureringsstrategieën van professionele
en niet-professionele schrijvers van zakelijke teksten. Hoofdstuk 5 geeft de conclusies
van de auteur en de implicaties onder andere voor de tekstdidactiek.
Craps heeft zich heel breed georiënteerd, zoals blijkt uit zijn zeer omvangrijke lijst
van geraadpleegde literatuur (25 pagina's; vreemd genoeg ontbreekt een verwijzing
naar Liesbeth Degands dissertatie, ook handelend over tekstsamenhang, ook
geschreven vanuit het SFG-kader, en ook geschreven in België, zij het aan de
andere kant van de taalgrens (A situation-based approach to causation in Dutch
with some implications for text generation. Proefschrift Université catholique de
Louvain, 1996)). Hij legt uitgebreid verantwoording af van zijn analyses, in bijlagen
met een omvang van 120 pagina's. Verder is hij zeer breed van stof (de vijf
hoofdstukken beslaan 611 pagina's). Het is buitengewoon eenvoudig voor de lezer
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om in dit enorme boek te verdwalen. Mede daarom had de schrijver zich de moeite
moeten getroosten aan dit aanbevelenswaardige boek een index toe te voegen.
Wilbert Spooren
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Niet alleen voor paarden: Nederlands: de groei van de standaardtaal,
de positie in Europa en de wereld, recente veranderingen / Jan W. de
Vries. - Leiden: SNL, 1999. - 66 p.: ill.; 24 cm. - (SNL-reeks; nr. 6)
ISBN 90-802290-6-7 Prijs: ƒ28,50
In de reeks van de Stichting Neerlandistiek te Leiden is als zesde deel een bundel
artikelen verschenen van Jan W. de Vries over verschillende aspecten van het
Nederlands. De vier bijdragen zijn gebaseerd op lezingen gehouden te Middelburg
in het najaar van 1999 en zijn toegankelijk voor een breed publiek.
‘De Nederlandse standaardtaal’ (p. 9-23) handelt over de ontwikkeling van het
Standaardnederlands en over de (blijvende) verschillen tussen spreektaal en
schrijftaal. ‘Het Nederlands in de wereld’ (p. 24-41) geeft een bijzonder helder
overzicht van de invloed die het Nederlands door contact met andere culturen heeft
gehad op andere talen. ‘Het Nederlands in de Europese Unie’ (p. 42-54) gaat na in
hoeverre het Nederlands een bedreigde taal is en komt tot de conclusie dat het
Nederlands vitaal genoeg is maar dat voor het behoud van die vitaliteit wel degelijk
een gerichte taalpolitiek wenselijk is. In ‘Het Nederlands verandert’ (p. 55-64) tenslotte
gaat de auteur in op veranderingen in uitspraak, woordenschat en grammatica en
op het veranderend normbesef. Dat levert onder meer korte beschouwingen op over
het Poldernederlands, de invloed van het Engels, en de zogenaamde
croma-verandering.
De vier bijdragen bevatten geen voetnoten of eindnoten maar worden gevolgd
door een korte overkoepelende bibliografie. In het ‘Woord vooraf’ (p. 7-8) vermeldt
De Vries per bijdrage de belangrijkste bronnen voor zijn werk.
Karina van Dalen-Oskam

De kikker die zichzelf opblies en andere Middelnederlandse fabels /
samenst. en vert. [uit het Middelnederlands]: Anda Schippers. Amsterdam: Querido, 1999. - 109 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0593-8 Prijs: 15, In het verlengde van haar dissertatie heeft de Nijmeegse neerlandica Anda Schippers
voor de Griffioenreeks een bloemlezing van Middelnederlandse fabels samengesteld.
Zoals bekend verschijnen in deze serie meer en vooral minder bekende literaire
Nederlandse teksten van voor 1850. Bij haar keuze voor dit deeltje heeft Schippers
geprobeerd recht te doen aan de rijkdom en diversiteit van de Middelnederlandse
fabels door uit vier Middelnederlandse fabelverzamelingen te putten: Esopet, De
Parabelen van Cyrillus, Twistspraec der creaturen en Die historien ende fabulen
van Esopus. Door hun verscheidenheid in herkomst, inhoud en vorm geven de hier
geselecteerde fabels een aardig en gevarieerd beeld van wat er aan
Middelnederlandse fabels voorhanden is. De lezer krijgt niet alleen fabels
voorgeschoteld die handelen over dieren, maar ook enkele over planeten, mensen
en edelmetalen. Er zijn korte en langere fabels bij, sommige zijn wrang van toon,
andere juist meer meedogend.
De moderne lezer kan met dit deeltje op een gemakkelijke en aangename wijze
kennisnemen van het genre en raakt ongetwijfeld - net als destijds zijn middeleeuwse
voorgangers - geamuseerd door de fraaie vertellingen over bijvoorbeeld de kikker
die zichzelf opblaast, de kuise olifant die een op seksueel contact beluste slang de
les leest, en de man die letterlijk kaal wordt geplukt door zijn twee vrouwen.
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Schippers heeft de teksten in een helder, vlot lezend modern Nederlands vertaald,
dat toch de sfeer van het genre goed weergeeft en daardoor een natuurlijke indruk
maakt. Aparte vermelding verdienen de berijmde versies, waar het rijm zeer kundig
gehandhaafd is. Geheel in de stijl van de Griffioenreeks, waarin de tekst centraal
staat, wordt het deeltje afgesloten met een nawoord. Hierin licht Schippers op uiterst
beknopte wijze de literair-theoretische achtergronden van fabels toe. Ook zijn hier
enkele literatuurverwijzingen opgenomen.
Saskia Bogaart
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Laet ons voort vroylijc maken zanc: opstellen over de lyriek in het
Gruuthuse-handschrift / J. Reynaert. - Gent: Studia Germanica
Gandensia, Vakgroep Duits - Taalkunde, 1999. - 255 p.: ill.; 24 cm. (Studia germanica gandensia, ISSN 0081-6442; 46)
ISBN 0081-6442 Prijs: 510 BEF
Wanneer een auteur in zijn inleiding schrijft ‘De meeste stukken zijn in diverse
tijdschriften en bundels al eerder gepubliceerd’, vraag je je af waarom de bundel
die je in je handen hebt, is uitgegeven: alles is immers al gezegd en vindbaar? Nou
nee, niet alles: ‘Het laatste opstel en de bijlage zijn geheel nieuw’, zo meldt de
auteur. Daarvoor merkte hij al op: ‘Ze [dat zijn: de meeste stukken] verschijnen hier
in verschillende mate om- en bijgewerkt’. Ondanks deze nieuwigheden is voor
diegene die de literatuur rondom het Gruuthuse-handschrift volgt, het merendeel al
eens gezegd en geschreven. Toch is Laet ons voort vroylijc maken zanc een heerlijk
boek.
In negen opstellen voert Reynaert zijn lezers mee op zijn speurtocht door het
Gruuthuse-handschrift. Drie teksten behandelen de context en de achtergronden
van de veertiende-eeuwse liedbundel. De auteur schept hierin een beeld van de
stedelijke achtergrond waartegen het handschrift is ontstaan en van eventuele
relaties tot de Franse en Duitse lyriek. De twee volgende stukken behandelen enige
aspecten van vorm en inhoud, dat wil zeggen van de voorkomende dichtvormen en
de genres die in het Gruuthuse-handschrift te vinden zijn. Onder het kopje
‘Interpretaties’ plaatst de auteur drie opstellen die ieder een lied inhoudelijk
behandelen. Het laatste en enige echt nieuwe opstel in deze bundel gaat over
verklaringsmodellen voor hoofse lyriek. In een bijlage volgt een uiterlijke en
inhoudelijke beschrijving van de codex. Ook Reynaert heeft het handschrift, dat nog
altijd in privé-bezit op kasteel Ten Berge te Koolkerke ligt, niet zelf ingezien en
baseert zich voor deze beschrijving op bestaande literatuur en op foto's van het
handschrift.
Een blik in de literatuurlijst en een vergelijking met een enkel eerder verschenen
artikel maken snel duidelijk dat de teksten inderdaad zijn bijgewerkt. Nieuwe
literatuur, maar ook eigen nieuwe inzichten zijn verwerkt. Door de verschillende
soorten onderzoek die Reynaert in de loop der jaren naar het Gruuthuse-handschrift
heeft gedaan en de verschillende kanten die hij in de opstellen belicht, krijgt de lezer
een volledig beeld van het handschrift, de tijd waarin het is ontstaan en vooral ook
het onderzoek dat door collega-onderzoekers werd gedaan. Bestaande hypothesen
komen uitgebreid aan bod. Ze worden genoemd, uitgelegd, verklaard en, in veel
gevallen, weerlegd. Misschien bevindt zich juist hierin de kracht van het boek. Niet
dat Reynaert steeds een antwoord weet op de vele vragen die het handschrift nog
altijd oproept, hij geeft in ieder geval een helder overzicht van eerder en nog niet
eerder gegeven antwoorden, toetst deze aan de schaarse feiten waarover wij
beschikken en concludeert in de meeste gevallen dat er verschillende mogelijkheden
zijn, maar geen zekerheden. Nergens wekt Reynaert de indruk met dit boek zijn
onderzoek naar het handschrift af te ronden. Eerder lijkt er sprake te zijn van een
tussenbalans - een overzicht dat moet leiden tot nieuwe initiatieven.
Het bewerken en bundelen van eerder gepubliceerde teksten is dan ook een
mooie manier van presenteren van een onderzoek. Dit zouden meer mensen moeten
doen. Door onderzoeksresultaten eerst in een artikel te verwerken, kan een discussie
met collega's op gang komen en kunnen ideeën rijpen. Het later bij elkaar voegen
van de artikelen geeft de auteur de mogelijkheid eerdere conclusies te herzien of
opnieuw te onderbouwen. Een dergelijke bundeling biedt een totaalbeeld van het
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gedane onderzoek en geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende teksten.
Dat dit geenszins hoeft te leiden tot een versnipperd geheel, maakt het prettig
leesbare Laet ons voort vroylijc maken zanc duidelijk.
Jeske van Dongen
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Huiselijke poezie / samenst.: Ellen Krol. - Amsterdam: Querido, 1999. 195 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0592-X Prijs: ƒ 15, In 1997 promoveerde Ellen Krol aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie
De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie
van 1800 tot 1840. Dit proefschrift, een reflectieonderzoek, traceerde zorgvuldig de
Nederlandse opvattingen over huiselijke dichtkunst in de genoemde decennia.
Citaten uit de gedichten zelf kwamen er echter niet of nauwelijks in voor. Voor
verdere lectuur uit het materiaal moest men naar de bibliotheek, in de hoop daar in
wegkruimelende negentiende-eeuwse bandjes nog iets te vinden van Tollens, Klijn
of Spandaw.
Die - wellicht weinig bevredigende - bibliotheekgang kan nu worden uitgesteld.
In de Griffioenreeks heeft Ellen Krol een interessante collectie verzen uit de huiselijke
sfeer uit het begin van de negentiende eeuw samengebracht, geordend volgens de
menselijke levenstrap. Destijds populaire dichterlijke onderwerpen komen er in een
eigen categorie tot hun recht: het kind in de wieg, huiselijk geluk, huiselijke rampen,
het vaderland, het graf, om er enkele te noemen.
Het 13 pagina's tellende Nawoord is belangwekkend, doordat het de gedichten
problematiseert en in kort bestek overtuigende antwoorden formuleert op vragen
die de lezer onmiddellijk gaan kwellen. Hoe kon deze poëzie, die de communis
opinio later zo oubollig is gaan vinden, ooit zo populair zijn? Hoe is het te verklaren
dat er zo weinig teksten door vrouwen zijn geschreven? Wat heeft deze schrijfkunst
te maken met de politieke omstandigheden rond 1800 en daarna? Het zou de
spanning wegnemen als hier alle antwoorden al werden herhaald, maar de conclusie
van de samenstelster dat we te maken hebben met een vernieuwingsbeweging,
weg van het classicisme in de richting van een persoonlijke ervaring van het leven
binnen nationale kaders, klinkt zeer aannemelijk. Daaruit vloeit de prominente rol
van mannen voort. Vrouwen horen in letterkundige vernieuwingsoperaties zelden
bij de voorlopers. De blik op de huiselijke kring is een mannelijke focalisatie die een
mannelijke fantasie concretiseert; vrouwen fungeren daarin vooral als beschreven
object, als inschikkelijke ingrediënten van een gemakkelijk leven.
Vanuit het hier verkende materiaal laten zich mooie vervolgonderzoeken bedenken,
met name in de discipline van de gender- en mentaliteitsstudies. Er zijn bijvoorbeeld
gegevens te vinden voor de exploratie van de begrippenreeks
tekst/beeld-lichaam-natie: de natie als negentiende-eeuwse invented tradition werd
in de beeldvorming dikwijls geprojecteerd op de individuele lichamen van haar leden,
en in teksten en beelden uit de populaire cultuur ziet men met eigen ogen hoe dat
gebeurde. Zie in deze bloemlezing bijvoorbeeld p. 130-134 waar Spandaw in een
Welkomstgroet aan mijn jongste zoon de boreling associeert met het vaderland dat
herleeft na de napoleontische tijd:
'k zie mijn vaderland herboren,
bloeiend in een frisse jeugd.

Tegelijkertijd wijzen veel intertekstuele motieven terug naar de literatuur van de
Gouden Eeuw. Begrips- en mentaliteitshistorici met belangstelling voor continuïteit
en diversiteit in het Nederlandse nationale discours, krijgen hier veel fascinerende
stof aangereikt. Dat er strikt literair misschien niet zoveel te genieten valt (Krol
spreekt onomwonden van literaire kitsch, p. 159), is daarbij vergeleken maar een
gering bezwaar.
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Arie Jan Gelderblom
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In een web van vriendschap: brieven van Nederlandse vrouwen uit de
zeventiende eeuw / samenst.: Mieke B. Smits-Veldt en Martha S. Bakker.
- Amsterdam: Querido, 1999. - 143 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-214-0594-6 Prijs: ƒ 15, ‘Ik kan niet meer’ verzuchtte Maria van Reigersberch op 29 juli 1645 aan het eind
van een brief aan haar echtgenoot Hugo de Groot, die op dat moment in Zweden
was. Ze had de hele week niets van hem gehoord, ze maakte zich zorgen over hun
financiële situatie en ze leed aan geelzucht. Haar woorden hebben De Groot echter
nooit bereikt; voordat de brief hem bereikte was hij al uit Zweden vertrokken. Hij
overleed tijdens de terugtocht.
Dit is een van de teksten uit In een web van vriendschap. Brieven van Nederlandse
vrouwen uit de zeventiende eeuw, een mooie bloemlezing samengesteld door Mieke
Smits-Veldt en Martha Bakker. De tekstbezorgers hebben de brieven hertaald en
voorzien van commentaar en een nawoord, waardoor ze voor de huidige lezer goed
te begrijpen zijn. De uitgave bevat 41 brieven van elf vrouwen. De een richt zich als
bezorgde moeder tot een onhandelbare zoon, een ander profileert zich als dichteres
door haar lofverzen naar een bekend auteur te sturen, in de hoop dat ze een plaatsje
in zijn bundel zouden krijgen. De meeste vrouwen wisselen informatie uit met
vertrouwde familieden, vrienden en vriendinnen over persoonlijke aangelegenheden.
Dat maakt hun brieven heel interessant: de lezers worden op de hoogte gebracht
van allerlei huiselijke details, iets wat via de geleerde brieven van mannen veel
minder gebeurt.
Hier en daar zien we de schrijfsters ook buiten hun directe kring van naaste
bekenden treden. Een mooi voorbeeld daarvan is de manier waarop Geertruyd
Gordon bij het verschijnen van haar eerste bundel Joannes Vollenhove benaderde.
Ze stuurde deze befaamde Haagse dichter-predikant een exemplaar toe, terwijl ze
elkaar niet persoonlijk kenden. Het is boeiend te zien hoe zelfbewust ze hem
tegemoed trad, zonder aanspraak te maken op gezamenlijke kennissen.
In een web van vriendschap is een gevarieerd en boeiend boekje. Het is een
genot om te lezen hoe vrouwen zich profileerden in hun uiteenlopende posities ten
opzichte van hun adressaten en hoe ze contacten onderhielden in hun netwerk van
vrienden en familie.
Annelies de Jeu

Een bedachtzame beeldenstorm: beschouwingen over de letterkunde
van de achttiende en negentiende eeuw / Willem van den Berg; onder
redactie van Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. - 351 p.: ill.; 24 cm
ISBN 90-5356-380-6 Prijs: ƒ 55, De as van de Romantiek: opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van
den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam / redactie: K.D.
Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, G.F.H. Raat. - Amsterdam:
Vossiuspers AUP, 1999. - 320 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 90-5629-077-0 Prijs: ƒ 59,90
Over literatuur: rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als
hoogleraar in de Moderne Nederlandse Letterkunde van de Faculteit
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der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op 12
november 1999 door W. van den Berg. - Amsterdam: Vossiuspers AUP,
[april] 2000. - 34 pp.: 21 cm.
ISBN 90 5629 119 × Prijs: ƒ 15, Het afscheid van Willem van den Berg op 12 november 1999 als hoogleraar aan
de Afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam gaf aanleiding tot
bundeling van veertien artikelen van hem door een redactie gevormd door zijn
leerstoelgroep ‘overigens zonder hem het recht van inspraak te ontnemen’. De
complete ‘Lijst van publicaties’ (p. 343-351) omvat ruim honderd publicaties,
beginnend in 1965 met drie recensies in De nieuwe taalgids en voor-
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lopig eindigend in 1999 met ‘La période 1752-1880. Chapitre II - La littérature du
XIX siècle’. In: Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre), Paris
1999. Voor Een bedachtzame beeldenstorm zijn drie selectiecriteria gehanteerd:
moeilijke bereikbaarheid, bruikbaarheid voor verder onderzoek en representativiteit
voor Van den Bergs onderzoeksinteresses. Het laatstgenoemde criterium
weerspiegelt zich in de vier groepen - tevens de hoofdstuk-indeling van het boek waarin de artikelen zijn bijeegebracht: Concepten in de literatuurgeschiedschrijving
(twee artikelen; p. 13-62); Genootschappelijkheid (vijf artikelen; p. 65-195); Genres
(twee artikelen; p. 199-244); Literaire verhoudingen (vijf artikelen; p. 247-341).
Jubileum- of afscheidsbundels, Jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en Handelingen van het Nederlands Filologencongres bevinden zich
doorgaans niet onder ieders handbereik. De keuze voor Van den Bergs uitvoerige
artikel ‘De preromantiekconceptie in de Nederlands literatuurgeschiedenis’ uit een
gelegenheidsbundel voor Jan Kamerbeek (1975) als opening van een eigen
verzamelbundel zal hopelijk tot een bredere en blijvende aandacht hiervoor leiden.
Het is een vroeg en verfrissend voorbeeld van discussie met en kritiek op Knuvelders
geschiedschrijving en behelst een aantrekkelijk pleidooi voor het vervangen van het
preromantiekconcept door ‘een genuanceerde [late] verlichtingsconstructie’. Het
notenapparaat hierbij (6 pagina's; 86 noten) is verbluffend: het lezen hiervan leidt
je nóg eens en anders door het probleemgebied en de stellingname van Van den
Berg. In het daarop volgende artikel, ‘Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek’,
tellen de bladzijden met noten zelfs evenveel bladzijden als die met tekst (11
pagina's). Maar noten, literatuuropgaven en bibliografische informatie maken wel
tot in details duidelijk langs welke bronnen de onderzoekingen zijn verlopen en dit
rechtvaardigt de uitgebreidheid ervan hier en elders ten volle. De literatuurhistorische
neerlandistiek is verrijkt met een boeiende methodologische leidraad.
De titel van de afscheidsbundel voor Wim van den Berg, De as van de Romantiek,
is niet het meest geslaagde onderdeel van dit boekwerk. Bedoeld is niet dat de
lezers worden geconfronteerd met de rokende overblijfselen van een karakteristiek
bouwwerk uit de periode 1830-1840. Terwijl zelfs de redactie in haar ‘Ten geleide’
(p. 9-11) moeite heeft de titel uit te leggen, heeft de anonieme auteur van de flaptekst
dit niet: ‘De Romantiek is een spilperiode geweest in de West-Europese cultuur.
Haar invloed strekt zich uit tot in onze tijd.’
De 26 hier verzamelde auteurs zijn docenten van de leerstoelgroepen Historische
en Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam en/of
promovendi van Wim van den Berg. Hun is met klem verzocht niet alleen over het
thema ‘Romantiek’ te schrijven, maar ook de term ‘romantisch’ in slechts strikt
historische betekenis te gebruiken: ‘een a-historische invulling was verboden’. Twee
keer valt in het ‘Ten geleide’ de specificatie ‘a-historisch’ en erna nog diverse malen.
Deze prescriptieve dichotomie is hier en daar te geforceerd toegepast. Een voor de
hand liggende specificatie als ‘typologisch gebruik’ ontbreekt, terwijl hiermee toch
een hanteerbaar alternatief begrip voor ‘a-historisch’ beschikbaar zou zijn. Zou een
typologische betekenis van ‘romantiek’ niet bestaan, heb ik mij bij deze bundel
afgevraagd - een vraag die niet opkomt bij het lezen en raadplegen van Ton Anbeek,
Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
(Amsterdam University Press, 1996). De as van de Romantiek heeft geen indeling,
thematisch noch chronologisch. De bijdragen zijn alfabetisch gerangschikt op de
naam van de auteurs. Bij toeval levert dit een fraaie openingszin op: ‘Wat is er
romantischer dan in de lucht vliegen?’ (M.L. Barend-Van Haeften en P.J. Verkruijsse,
‘Rampreizen en Romantiek’, p. 13-33). Toch zijn volgens de redactie in de
indrukwekkende hoeveelheid bijdragen enkele duidelijke categorieën te
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onderscheiden: artikelen die ‘de temporele grenzen van het literair-historische
concept “Romantiek” beproeven’; artikelen ‘[die zich concentreren] op het gebruik,
eventueel misbruik, van de term “romantisch”; Deze artikelen liggen in het verlengde
van het onderzoek dat Wim van den Berg in zijn proefschrift presenteerde.’ En ten
derde artikelen ‘die aanhaken bij een romantisch thema of genre.’
Als we deze categorisering vergelijken met de indeling in Een bedachtzame
beeldenstorm dan dringt zich de gedachte op dat eenzelfde vierdeling bij De as van
de romantiek voor de hand had gelegen.
Onder I. ‘Concepten in de literatuurgeschiedenis’ horen de bijdragen thuis van
Herman Pleij, E.K. Grootes, G.J. van Bork en G.F.H. Raat.
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Voor II. ‘Genootschappelijkheid’ komen deels of geheel in aanmerking de artikelen
die betrekking hebben op een redevoering van Jacobus Scheltema in 1806 in Felix
Meritis (Jeroen Jansen), onderwijs (Gerard de Vriend) of tijdschriften (Marita
Mathijsen, Jan Oosterholt, Mieke B. Smits-Veldt).
Tot III. ‘Genres’ reken ik de bijdragen van M.L. Barend-Van Haeften en P.J.
Verkruijsse (reisbeschrijvingen), Klaus Beekman (‘groteske’), Ralf Grüttemeier
(‘hybride’), Paul Post (negentiende-eeuws toneel), Rob Resoort (‘romance’), Henny
Ruitenbeek (negentiende-eeuwse toneelkritiek), Marijke Spies (negentiende-eeuwse
jeugdliteratuur), Oscar Westers (Fries amateurtoneel in de negentiende eeuw).
Voor groep IV. ‘Literaire verhoudingen’ resteert een aanzienlijke groep, zeker als
we deze categorie uitbreiden met het begrip ‘Persoonlijke verhouding tot de
romantiek’: Micky Cornelissen (Willem Kloos), Lotte Jensen (H.A. Spandaw), Michiel
van Kempen (romans van P.J. Andriessen, Eduard Gerdes, Johan Hendrik van
Balen), Lisa Kuitert (Dante-vertaling van J.C. Hacke van Mijnden), Nico Laan (Hendrik
de Vries), Bert Paasman (Elisabeth Maria Post), George Vis (Jan Kinker) en Marleen
de Vries (Pieter Huisinga Bakker).
Als de hierboven tevoorschijn gekomen indeling per categorie nog eens
onderworpen was geweest aan een chronologische ordening, zou op grond van
thematiek, systematiek en chronologie een overtuigende literairhistorische constellatie
hebben kunnen ontstaan.
Levendig en informatief maakt(e) Van den Berg in zijn afscheidsrede zijn
toehoorders (lezers) wegwijs in de ontwikkeling van het begrip literatuur in de
achttiende en vooral negentiende eeuw, en ook nog in de twintigste. Hij betreurt het
ten zeerste dat Minister Hermans de opleidingen Nederlandse taal- en letterkunde
aan het herdopen is in Nederlandse taal en cultuur. Deze rede van een specialist
in de negentiende-eeuwse letterkunde is van actueel belang dan ook niet ontbloot.
In de ogen van Van den Berg is Hermans bezig terug te vallen op een opvatting
van literatuur van vóór 1750: literatuur ofwel letterkunde stond toen nog voor ‘de
vrije kunsten’, ‘waartoe behalve de poëzie ook de geometrie en de aritmetica
gerekend werden’. Een letterkundige was een universeel geleerde.
Heel anders dachten de Tachtigers erover. Zij wilden niets meer weten van het
begrip ‘letterkunde’ en kozen voor ‘literatuur’. De gids is dan ook een letterkundig,
De nieuwe gids een literair tijdschrift. Maar dit wil niet zeggen dat het begrip literatuur
tóen pas in Nederland in omloop kwam. Wolff en Deken maakten er al gebruik van
net als Beets, Potgieter en Busken Huet. Het begrip is ook te vinden in de eerste
Van Dale (1872). Steeds gaat Van den Berg na of het begrip wordt gehanteerd in
de traditionele, uitgebreide betekenis (letterkundig, geletterd, geleerd) of in de
moderne, beperkte betekenis (literaire teksten zijn fictionele teksten). Het is een
voortdurend verrassend spel dat hier wordt gespeeld: met onbekende termen als
‘romandichter’ of heel vroege vindplaatsen (correspondentie uit 1765 tussen Frans
van Lelyveld en Rijklof Michaël van Goens). Soms lijkt het begrip ‘letterkunde’ aan
de winnende hand (per slot van rekening nam Van den Berg in 1999 afscheid als
hooggeleerde in de Moderne Nederlandse Letterkunde), soms het begrip ‘literatuur’
(Te Winkel, Kalff, Baur en Knuvelder betitelden hun geschiedenissen met
‘letterkunde’, Van Bork/Laan, Anbeek en Schenkeveld met ‘literatuur’). De
schoolboeken zijn buiten deze beschouwing gebleven en zelfs buiten de zeventig
noten. Dat is jammer, want ik had graag ook het commentaar gelezen op titels als
Literaire kunst (Lodewick, 1955), Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tot
de 20e eeuw (J.C. Brandt Corstius, 1959) of Randschrift. Kleine Nederlandse
literatuurleergang (Drop, Van Gestel, Steenbeek).
Siem Bakker
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Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis!: een keuze uit het werk / Isaac da
Costa; met inl. en aant. door G.J. Johannes. - Amsterdam: Amsterdam
University Press, cop. 1996. - VI, 146 p.: ill.; 24 cm. - (Alfa)
ISBN 90-5356-231-1 Prijs: ƒ 29,50
In de reeks Alfa Literaire teksten uit de Nederlanden is tussen Bellamy's Gedichten
en Kloos' Verzen plaats ingeruimd voor enige teksten van Isaäc da Costa: een
onverwachte combinatie van poëzie en proza. Geopend wordt met een selectie uit
de Poëzy van 1821-1822. Juist aan
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deze vroege gedichten is zelden aandacht besteed, dus is deze afdeling zonder
meer al een pluspunt. Voor het middendeel viel de keuze op een editie van de
Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823). De laatste uitgave van deze tekst, die
van 1973 door J. Hovius bij de Willem de Zwijgerstichting, was meer iets voor
verzamelaars dan voor literair-historici, zoals het signalement ervan door AH in
Spektator van februari 1975 terecht stelde. En nu is daar eindelijk de editie-Johannes,
zoals het hoort: met zaakcommentaar, woordverklaringen en aandacht voor bronnen
en varianten - zoals ook bij de andere teksten. Afgesloten wordt met de tijdzang
‘1648 en 1848’ (1848), een prettige keuze na de uitgaven van ander langer dichtwerk
in de jaren '70 door W.J.C. Buitendijk (‘Vijf en twintig jaren’, ‘Hagar’ en ‘De slag bij
Nieuwpoort’) en in 1989 door K. van Walsum (‘De chaos en het licht’).
Wat de teksten in deze drie afdelingen samenbindt, is te lezen uit de gekozen
titel, het fraaie citaat ‘Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis!’: een doorlopend verzet,
eerst tegen de mentaliteit, later tegen de concrete gebeurtenissen van Da Costa's
tijd. In de inleiding wordt gedegen Da Costa's schrijverschap verklaard onder de
paragraaftitels ‘De jonge Da Costa’, ‘Da Costa en Bilderdijk’ (Bilderdijks invloed op
Da Costa als ‘principieel bestrijder van de denkwereld en het streven van de
Verlichting’), ‘Poëzie, gevoel en strijd’ (de ware dichter leeft en dicht geheel uit zijn
gevoel; de dichter en de christen vallen samen), ‘Bezwaren’ (prozaïsche kwesties
zullen in proza bestreden moeten worden) en ‘Aanpassing en kritiek’ (de latere
profetische dichtwerken, getuigend van een geloof in de spoedige wederkomst van
Christus; deze ‘tijdzangen’ vertonen niet meer de scherpe kantjes van weleer en
oordelen genuanceerder over allerlei praktische kwesties).
Dit alles wordt uitgewerkt en aangevuld in de ‘Inleiding bij de teksten’, met
paragraaftitels als ‘De “eeuw” van de Bezwaren’, ‘De samenhang der Verlichting’,
‘Da Costa's cultuurkritiek’ en ‘Da Costa als literator’, dit laatste met de nodige
aandacht voor de retorische logica, de mondelinge voordracht, het manipuleren
door middel van meeslepende vergelijkingen, de schijnbewegingen door bepaald
woordgebruik en het effect van het bijbelse taalgebruik.
Deze waardevolle bloemlezing is verlucht met een portret, drie titelpagina's en
een stukje handschrift.
Marinus van Hattum

De literaire dood / red. Elrud Ibsch, Andrea Kunne, Cristina Pumplun. Assen: Van Gorcum, 1998. - IX, 213 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 90-232-3359-X Prijs: ƒ 69,50
‘De Dood is “in”’, constateert Leo H. Hoek aan het begin van zijn bijdrage aan deze
verzamelbundel, ‘na lange tijd een taboe-onderwerp te zijn geweest vormt de Dood
nu het meest fascinerende en intrigerende vraagstuk dat de postmoderne mens
bezig houdt in kunst, muziek, literatuur en in het dagelijks leven’. Het is wellicht ook
de overweging geweest bij de onderwerpskeuze van de drie samenstellers van deze
bundel opstellen, opgedragen aan Ferdinand van Ingen ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Chronologisch geordend komt in negentien bijdragen de uiteenlopende manieren
aan bod waarop de dood figureert of juist de hoofdrol speelt in (voornamelijk)
West-Europese literaire teksten vanaf de klassieke oudheid tot heden. Geografisch
én historisch buitenbeentje is het openingsartikel van Maarten Stol dat Soemerische
dodenriten van rond 2000 v. Chr. behandelt. D.M. Schenkeveld bespreekt
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klassiek-Griekse epigrammen op jonggestorven kinderen. De reis door de tijd wordt
voortgezet met Jan den Boefts beschouwing van het vroeg-christelijk martelaarschap.
H.D. Meijering onderzocht met als uitgangspunt de sterfscène van Saul in het
Oud-Jiddische Schmuelbuch de link met Duitse heldenepiek.
Meer bijdragen betreffen de Duitstalige letterkunde. Nienke Lammersen-Van
Deursens schrijft over het redivivus-motief in de zestiende en zeventiende eeuw:
een illustere persoonlijkheid keert terug uit de dood om het nageslacht te
onderhouden over goed en kwaad van hun tijdperk. Cristina Pumplun bespreekt
zeventiende-eeuwse rouwgedichten van de Neurenbergse dichter Sigmund von
Birken. Thomas Mann komt aan bod in de bijdrage van
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Walter Schönau (over de novelle Der kleine Herr Friedemann) en Guillaume van
Gemert (over Der Zauberberg). Recent werk betreft Andrea Kunnes beschouwing
over Auslöschung, Ein Zerfall (1986) van de veelbesproken Oostenrijkse auteur
Thomas Bernard en Elrud Ibsch' beschouwing over ‘dood en schuld’ in Die letzte
Welt en Morbus Kithara van diens 2in 1954 geboren landgenoot Christoph Ransmayr.
Besproken buitenlandse auteurs zijn verder Victor Hugo en Stéphane Mallarmé (in
Leo Hoeks bijdrage), Dostojewski, Gide, Camus en Coetzee (door Douwe Fokkema)
en Elisabeth Eybers en Emily Dickinson (Hans Ester). A. Kibédi Varga schrijft over
El Greco.
De Nederlandse letterkunde is vertegenwoordigd met beschouwingen van Tineke
ter Meer over poëzie rond vluchtigheid en dood door de jonge Constantijn Huygens.
Marijke Spies bekeek verschillende rouwgedichten ter gelegenheid van de
heldendood van Michiel de Ruyter. Dick van Halsema analyseert de rol van de dode
Jacques Perk in de poëzie van Albert Verwey en Willem Kloos. Dick Schram
bespreekt de dood in Leon de Winters Hoffman's honger.
De dood blijkt zich met andere woorden uitstekend te lenen als onderwerp voor
een zeer levendig boek.
Jos Joosten
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Ontvangen boeken
Roman van Walewein / ed. [with an introd.] by David F. Johnson and Geert
H.M. Claassens. - Cambridge: Brewer, 2000. - 541 p.; 24 cm. - (Dutch
romances; vol. 1) (Arthurian archives, ISSN 1463-6670; 6) Oorspr. uitg. door
David F. Johnson: New York [etc.]: Garland, 1992.
ISBN 0-85991-584-0 Prijs: £ 50.00
Humour in Anglo-Saxon literature / ed. by Jonathan Wilcox. - Cambridge:
Brewer, 2000. - VII, 162 p.; 24 cm
ISBN 0-85991-576-X Prijs: £ 40.00
Van Afflighem en Chaucer: het Leven van Sinte Lutgart als jambisch
gedicht/Willem Zonneveld. - Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU
Amsterdam; Muenster: Nodus Publikationen, 2000. - 104 p.; 24 cm. - (Uitgaven
Stichting Neerlandistiek VU / Stichting Neerlandistiek VU; 33) ISBN
90-72365-63-1, ISBN 3-89323-439-X Prijs: ƒ30, Wat woorden weten: over woorden en hun geschiedenis / Frans Debrabandere.
- Amsterdam [etc.]: Veen, cop. 2000. - 175 p.; 20 cm
ISBN 90-204-5924-4 Prijs: ƒ 29,90
In skiednis fan 'e Fryske taalkunde / under red. fan Anne Dykstra en Rolf H.
Bremmer Jr. - Ljouwert [Leeuwarden]: Fryske Akademy, 1999. - 372 p.; 24 cm.
- (FA; nu. 890) ISBN 90-6171-890-2 Prijs: ƒ 45, 1900: hoogtij van burgerlijke cultuur / Jan Bank en Maarten van Buuren; met
medew. van Marianne Braun en Douwe Draaisma. - Den Haag: Sdu Uitgevers,
2000. - 624 p.: ill.; 28 cm. - (Nederlandse cultuur in Europese context; 3)
ISBN 90-12-08622-1 geb. Prijs: ƒ95, King Arthur in the medieval Low Countries / ed. by Geert H.M. Claassens and
David F. Johnson. - Leuven: Leuven University Press, 2000. - XIII, 274 p.: ill.;
25 cm. - (Mediaevalia lovaniensia. Series 1, Studia; 28)
ISBN 90-5867-042-2 Prijs: € 39, Structuur en textuur: thema en cohesie in Nederlandse expositorische teksten
/ door Geert Craps. - Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1999. - XXII, 861 p.: diagr., graf., tab.; 24 cm. - (Bouwstenen op
het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie, ISSN
1374-2094; nr. 2) Bew. van proefschrift 1995.
ISBN 90-72474-27-9 Prijs: 2.178 BEF
Samengevoegde woorden: voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar
/ red. Hans den Besten, Els Elffers, Jan Luif. - Amsterdam: Leerstoelgroep
Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 2000. - xi, 289 p.: ill.; 22
cm
ISBN 90-805195-5-3 Prijs: ƒ35, Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde / onder
red. van Ria Jansen-Sieben, Jozef Janssens, Frank Willaert. - Hilversum:
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Verloren, 2000. - 345 p.: ill.; 24 cm. - (Middeleeuwse studies en bronnen, ISSN
0929-9726; dl. 69)
ISBN 90-6550-613-6 Prijs: ƒ49, Hoort wonder!: opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat / onder red. van
Bart Besamusca, Frank Brandsma en Dieuwke van der Poel. - Hilversum:
Verloren, 2000. - 192 p.: ill.; 24 cm. - (Middeleeuwse studies en bronnen, ISSN
0929-9726; dl. 70)
ISBN 90-6550-614-4 Prijs: ƒ44,07
‘'t Spoor der dichteressen’: netwerken en publicatiemogelijkheden van
schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750) / door Annelies de Jeu. Hilversum: Verloren, 2000. - 373 p.: ill.; 24 cm Ook verschenen als proefschrift
Universiteit Utrecht, 2000.
ISBN 90-6550-612-8 Prijs: ƒ49,70
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Boethius in het Nederlands: studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius
(1485), boek II / Mariken Goris. - Hilversum: Verloren, 2000. - 429 p.: ill.; 24
cm. - (Middeleeuwse studies en bronnen, ISSN 0929-9726; 72) Ook verschenen
als proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000.
ISBN 90-6550-630-6 Prijs:ƒ88,15
Studies in the Reception of the Historia Scholastica of Peter Comestor: The
Schwarzwaelder Predigten, the Weltchronik of Rudolf von Ems, the Scolastica
of Jacob van Maerlant and the Historiebijbel van 1360 / Maria C.
Sherwood-Smith. - Oxford: The Society for the Study of Medieval Languages
and Literature, 2000. - X, 181 p.; 22 cm. - (Medium Aevum Monographs New
Series; XX)
ISBN 0-907570-13-5 Prijs: £ 12.00
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