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Van de redactie
Het gaat goed met het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. De
voorraad kopij is al vele jaren op peil en met het invoeren van de rubriek ‘Letterkunde
van de twintigste eeuw’ aan het begin van het jaar 2000 is die voorraad alleen maar
toegenomen. Deze in een bepaald opzicht comfortabele positie van het tijdschrift
heeft ook een keerzijde: het duurt steeds langer voordat een artikel gepubliceerd
kan worden. Ook voor boekbeoordelingen blijkt het ruimteprobleem nijpend; ze
moeten soms nóg langer blijven liggen voordat ze geplaatst kunnen worden. De
redactie vindt deze situatie ongewenst. Het is van belang dat boekbeoordelingen
zo snel mogelijk na het verschijnen van het besproken boek gepubliceerd worden;
snelle publicatie immers bevordert de discussie en de dynamiek binnen het vak.
Naar aanleiding van deze problemen heeft de redactie besloten enkele belangrijke
veranderingen door te voeren. Met ingang van januari 2002 zullen alle
boekbeoordelingen en signalementen uitsluitend op de website van TNTL
gepubliceerd worden. Hierdoor zal in de gedrukte afleveringen ruimte vrijkomen
voor meer artikelen. De publicatie van de boekbeoordelingen en signalementen op
de website zal zeer dicht aansluiten bij de gedrukte versie van TNTL:
- de besprekingen zullen in een pdf-file in dezelfde lay-out als tot nu toe
gepresenteerd worden;
- het digitale deel verschijnt gelijktijdig met het gedrukte deel en in het gedrukte
deel staat een overzicht van de bijdragen op de website;
- het digitale deel heeft een eigen bladzijdenummering, voorafgegaan door Web.
Voorbeeld: Auteur, besproken boek, in: TNTL 118 (2002), Web 5-8.

De boekbeoordelingen, signalementen en de interdisciplinairs uit de vorige jaargang
zijn al in pdf-files op de website van het tijdschrift beschikbaar. Ze zijn te vinden op
onze site, http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/ Van jaargang 116 (2000) zijn de
bijdragen uit deze rubrieken alleen in html-formaat opgenomen.
De pdf-files zijn te bekijken en te printen met behulp van het gratis van internet
te downloaden programma Adobe Acrobat Reader (een link naar de relevante
internetpagina is te vinden op de website van TNTL). Daarnaast zullen de
boekbeoordelingen en signalementen in html-formaat beschikbaar gesteld blijven
worden.
De rubriek Interdisciplinair verandert van karakter en zal alleen in de gedrukte
versie van TNTL verschijnen. In deze rubriek worden essayistische beschouwingen
opgenomen over studies uit andere vakgebieden die door hun onderzoeksresultaten
of -methoden vruchtbaar kunnen zijn voor de neerlandistiek.
Voor auteurs en lezers is het interessant om te weten dat de elektronische
bijdragen bibliografisch naspeurbaar zijn. De redactie van de Bibliografie van de
Nederlandse taal- en literatuurwetenschap (BNTL) heeft toegezegd ook de digitale
TNTL-bijdragen op te nemen.
Elke digitale aflevering zal in de regel alle besprekingen bevatten die op het
moment van redigeren in definitieve versie bij de redactie klaarliggen. Dat betekent
dus dat binnengekomen bijdragen in het vervolg snel gepubliceerd zullen worden.
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De kopij die op dit moment in persklare vorm beschikbaar is, zal worden gepubliceerd
in de eerste en tweede aflevering van jaargang 118 (2002). De overdrukken van de
besprekingen krijgen een andere vorm. De recensent zal voortaan een digitale
overdruk toegestuurd krijgen, die hij zo vaak kan printen (of doorsturen) als hij wil
en op het type papier dat hij maar wil.
Het spreekt vanzelf dat ook het digitale deel van TNTL adequaat en op een
verantwoorde manier gearchiveerd wordt. De redactie zal zelf een papieren versie
archiveren en een exemplaar deponeren in het Depot van Nederlandse Publicaties
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Verder zal aan de abonnees de
mogelijkheid geboden worden om aan het einde van elke jaargang tegen vergoeding
een (eenvoudige) papieren versie van de vier digitale afleveringen van de afgelopen
jaargang te bestellen.
Al met al mag gesteld worden dat TNTL wegens succes wordt uitgebreid. De
redactie verwacht dat alle abonnees, overige lezers en natuurlijk ook alle auteurs
profijt zullen hebben van deze uitbreiding.
Ook op het persoonlijke vlak hebben zich veranderingen voorgedaan. Per 1 januari
2002 is dr. E.M.P. van Gemert, redacteur voor de rubriek Letterkunde van de
zestiende en zeventiende eeuw, opgevolgd door dr. A. van Strien. De redactie dankt
Lia van Gemert hartelijk voor de grote inzet en het enthousiasme waarmee ze de
afgelopen acht jaar haar redactionele taken heeft vervuld.
Per 1 januari 2002 verhuist het redactiesecretariaat met de redactiesecretaris
mee naar een nieuw adres: NIWI, dr. K.H. van Dalen-Oskam, Postbus 95110, 1090
HC Amsterdam.
E-mail: Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl
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Sabrina Sereni
‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het
land?’
Elektracomplex? Over de moeilijke moeder-dochterverhouding in het
*
werk van Charlotte Mutsaers
Abstract - This article discusses the mother vs. the father image in the work of the
Dutch writer Charlotte Mutsaers. Psychoanalytical theories such as the theory of
the Elektra complex are used, among other things, to analyse the mother-daughter
relationship. Special attention is also paid to the reversal of traditional roles
associated with motherhood and fatherhood, since in Mutsaers' books, the father
embodies creativity, spontaneity and tenderness whereas the mother stands for
order, severity and coldness.

1. De moeder - een sleutelwoord in Mutsaers' oeuvre
Wie enigzins met het werk van Charlotte Mutsaers vertrouwd is, weet dat ze er in
al haar boeken in slaagt een aparte, ongewone wereld te creëren. Een universum
waarin zulke uiteenlopende dingen als honden, dennenappels, komkommers,
paarden, Oostende en Kerstmis een cruciale betekenis krijgen. Hoewel Mutsaers'
boeken sterk van elkaar verschillen, vormt haar literaire werk één grote eenheid,
waarin alles met alles samenhangt. Rachel Stottermaus heeft het in Rachels rokje
over een ‘[...] niet aflatende, niet te ontlopen, onverbiddelijke, onverbrekelijke,
belegerende, demonische SAMENHANG’ (Mutsaers 1994a: 34). Deze zin heeft
betrekking op haar chaotische leven waar per slot van rekening toch alles met alles
verweven is. Maar men zou het citaat evengoed kunnen gebruiken om Mutsaers'
hele oeuvre te kenschetsen.
Ook de moederfiguur speelt een belangrijke rol in het werk van Charlotte Mutsaers.
1
Zo zien we al op haar schilderijen geregeld een moeder: Maria, de moeder Gods.
2
Een aantal van die schilderijen zijn immers piëta's. Voorts verschijnt de moeder in
Mutsaers' werk ook herhaaldelijk in verband met de zee. Zo staat in Hazepeper een
gedicht waarin Mutsaers de Sterre der Zee (Stella Maris) vraagt de vissers en hun
vrouwen om zeep te helpen omdat ze vissen doden. De Stella Maris komt ook al
voor in Mutsaers' emblematabundel Het circus van de geest. Onder een van de
emblemata staat de spreuk: ‘Steeds weer vaart op de levenszee / Maris Stella met
u mee’. Ongetwijfeld verwijst deze zin naar het feit dat de moeder in het leven van
een vrouw altijd een grote rol blijft spelen. Vast staat in ieder geval dat de
moederfiguur van het begin af aan een belangrijke plaats inneemt in Mutsaers' werk.
Op het moederbeeld en op het diametraal daaraan tegengestelde vaderbeeld bij
Mutsaers' ga ik in dit artikel uitgebreid in. Mijn aandacht gaat daarbij eerst uit naar
het beeld van de ouders in Mutsaers' interviews en haar essays. Daarna houd ik
me bezig met de ouders van de
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vrouwelijke hoofdfiguren in De Markiezin en in Rachels rokje. Zoals ik zal laten zien
kan met name de psychoanalyse een hulpmiddel zijn voor het onderzoeken van de
moeder-dochterrelatie in Mutsaers' werk.

2. ‘Zeg uw mama maar gedag en eer de wolf op moederdag’. Het beeld
van de ouders in Mutsaers' essays en interviews
In interviews komt Mutsaers telkens weer op haar problemen met haar moeder
terug. De negatieve herinneringen aan de moeder staan in fel contrast met de heel
positieve herinneringen aan haar vader. De moeder wordt bijna altijd als harteloos,
dikhuidig, egoïstisch, burgerlijk, kleingeestig en autoritair gerepresenteerd. De vader
is precies het tegendeel: hij is liefdevol, teder, creatief en ook enigszins chaotisch
en wereldvreemd.
Niet alleen in interviews vertelt Mutsaers over haar ouders, ook in haar essays
schrijft ze er geregeld over. Daarbij valt op dat de uitspraken van haar interviews
vele punten van overeenkomst vertonen met sommige opmerkingen uit haar
essaybundels. Zeker, de relatie tussen Mutsaers' oeuvre en haar leven gaat dikwijls
erg ver, het spreekt echter vanzelf dat tekst en leven niet zomaar samenvallen. Zo
vraagt Mutsaers zich in het essay ‘Haken en kruisen’ uit Kersebloed af of vaders
meer van circussen houden dan moeders (Mutsaers 1990: 104). In het circus zag
ze immers altijd veel meer vaders dan moeders. In het circus heeft Mutsaers van
haar vader iets geleerd voor het leven: hij maakt haar duidelijk dat de
evenwichtskunstenaar gewoon niet anders kan. Ze hoeft dus niet uit angst om hem
haar handen voor haar gezicht te slaan. Dit is gewoon zijn manier van leven, legt
hij haar uit. Sindsdien weet Mutsaers wat ze later wil worden: een acrobaat zonder
vangnet. Hier en elders stimuleert de vader de creativiteit van zijn dochtertje, terwijl
de moeder de spontaneïteit van haar dochter remt door haar voortdurend te zeggen
dat ze alles verkeerd doet.
Mutsaers heeft het in Kersebloed echter niet alleen over haar eigen ouders. Ze
wijdt een lang essay aan het bekende boek Poil de Carotte van Jules Renard, die
blijkbaar vergelijkbare ervaringen heeft, want hij schrijft: ‘Elk lot is te verkiezen boven
het mijne. Ik heb een moeder. Die moeder houdt niet van me en ik houd niet van
haar’ (Mutsaers 1990: 124). Ook het stukje ‘Verzengend haardvuur’ over Dora
Carrington is veelzeggend. Het wordt vorafgegaan door een motto van Carrington:
‘I hate my mother. It's a dull and bare fact’ (Mutsaers 1990: 133). In het essay zelf
lezen we: ‘Nu is moederhaat vaak een goudmijn voor een creatieve dochter maar
een ongenadige ramp als het gemis aan liefde dat hierdoor ontstaat ook nog eens
gepaard gaat met zo'n afkeer van het eigen vrouw-zijn [...] dat elke vorm van liefde
al bij voorbaat problematisch wordt en onevenredig veel energie opslorpt’ (Mutsaers
1990: 138) Deze zin slaat weliswaar op Dora Carrington, maar alludeert duidelijk
ook op de problematische verhouding tot de moeder in Mutsaers' eigen werk.
Ook in Paardejam ontbreekt de moederthematiek niet. Zo duiken Peenhaar, de
hoofdfiguur uit Poil de Carotte, en Dora Carrington opnieuw op. In het essay ‘Als
het woord vlees wordt, hinnikt het paard’ lezen we dat de knie van Mutsaers' vader
haar eerste paard was. Aangezien haar moeder haar nooit op schoot nam, was het
een geweldige ervaring om op vaders knie te rijden. Paarden behoren in ieder geval
tot
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Mutsaers' universum. Maar ook paarden worden met het gemis aan moederliefde
geassocieerd: ‘Het verschil met een warme paarderug is enorm. De sensatie is zelfs
zo groot dat ik de gemankeerde moederschoot in no time vergeet’ (Mutsaers 1996:
202). Keer op keer maakt Mutsaers duidelijk dat haar moeder haar verwaarloosd
heeft, terwijl haar vader wél aandacht had voor haar: ‘Vaderlijke knie en vaderlijke
nek, voor een meisje kan daar geen moederborst aan tippen’ (Mutsaers 1996: 196).
In het essay ‘Wie een kerstboom plant moet hem eerst plukken’ uit Zeepijn
verneemt de lezer dat Charlotte Mutsaers vroeger elk jaar met haar vader een
kerstboom ging kopen. Dit ritueel was voor haar erg belangrijk. De moeder was er
namelijk nooit bij, haar vader zei immers: ‘Vrouwen hebben geen benul van hout
3
en takken’ (Mutsaers 1999: 138). De kleine Mutsaers keek het hele jaar uit naar
de dag waarop ze met haar vader naar de kerstboommarkt ging: ‘Vader en dochter
verbonden door minstens twee meter weerbarstig dennegroen. Weemoed
onverklaarbaar’ (Mutsaers 1999: 139). Maar in december 1952 werd haar vader
plotseling ziek. Ze moest die keer dus alleen op kerstboomjacht. Mutsaers komt te
laat op de markt aan en moet een vijfenhalfmeterlange boom kopen. Het jaarlijkse
kerstboomritueel verandert zo in een nachtmerrie. Thuis hakt de moeder de boom
met een bijl in stukken. Andermaal gedraagt ze zich daarbij koud en afstandelijk
tegen haar dochter: ‘Ik stond klaar om haar om de hals te vallen. Ze duwde me
terug: “Je ruikt naar zweet”’ (Mutsaers 1999: 141).
De problematiek van de liefdeloze moeder en het daaraan verbonden verlies van
zelfvertrouwen bij de dochter is dus een problematiek die in Mutsaers werk opvallend
vaak ter sprake komt. Dat gebeurt vaak op indirecte, versluierde wijze. Dat is
bijvoorbeeld het geval aan het slot van Kersebloed. Mutsaers wordt daar door haar
alter ego Blanche de Crayencour geïnterviewd. Bij het lezen van het ‘gesprek’ krijgt
men de indruk dat de Crayencour Mutsaers ertoe probeert te bewegen op vrij
persoonlijke vragen te antwoorden. Zo wil ze meer weten over Mutsaers' verhouding
tot haar moeder. Mutsaers heeft echter weinig zin om daarover te praten. Ze
antwoordt dan ook niet op alle vragen, wat op het eerste gezicht nogal vreemd is
omdat ze toch in feite zichzelf interviewt. Dit wijst op haar ambivalente gevoelens:
aan de ene kant wil ze haar geheimen bewaren, aan de andere kant wil ze er ook
over praten. Zoals gezegd neemt de moeder-dochterrelatie in dit gesprek een erg
belangrijke plaats in.

3. Een lidwoord maakt het verschil: Pappa en de moeder in De Markiezin
De Markiezin bestaat uit vijfenzestig korte ‘prozaminiaturen’, die op het eerste gezicht
vrij disparaat zijn. Er zijn twee hoofdfiguren: een ‘zij’ en een ‘ik’, haar vriendin die
aan de telefoon over van alles en nog wat kletst. Aan het einde van het boek lijken
de twee vrouwen echter zozeer op elkaar dat men de indruk krijgt dat ze dezelfde
persoon zijn.
In De Markiezin worden de personages niet uitgebreid beschreven. We krijgen
slechts momentopnames. Toch slaagt Mutsaers erin een geprononceerd beeld van
de vader- en de moederfiguur te schetsen. De moeder komt duidelijk minder vaak
aan bod dan de vader. Symptomatisch is ook de naamgeving: de moeder blijft het
hele boek lang de moeder, terwijl de vader van het begin af aan ‘Pappa’ genoemd
wordt,
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wat veel vriendelijker klinkt. In het eerste stukje, ‘Hybridisch’, formuleren de ouders
elk hun levensdevies. Dat van de moeder luidt: ‘Du Sublime au Ridicule, il n'y a
qu'un pas’ (Mutsaers 1988: 13). Dit motto spreekt boekdelen. Het gaat er volgens
de moeder blijkbaar vooral om zich nooit belachelijk te maken. In een interview met
Elisabeth Lockhorn becommentarieert Mutsaers dit devies: ‘[...] zelfs al schuilt er
misschien enige waarheid in, het mag nooit je lijfspreuk worden, want dan kun je je
vleugels niet meer uitslaan en dat is niet alleen de dood voor het leven, maar ook
voor de kunst’ (Lockhorn 1996: 217-218).
De moeder staat voor orde, discipline en regelmaat, traditioneel dingen die met
het patriarchale ordeningsprincipe worden geassocieerd. Blijkbaar hebben we hier
dus met een omkering van de rollen te maken. Kenmerkend zijn de nooit stinkende
wasmand, de aparte handdoeken voor Onder en Boven en de indeling in winteren zomerjassen. Voor alles bestaat een regel. Zo trekt men in de zomer een zomerjas
aan, ook al is het erg koud. Het meisje (‘zij’) haat deze bekrompenheid en
kleingeestigheid en verlangt naar ongebondenheid en vrijheid: ‘Is het een wonder
dat zij op tien jaar snakt naar een hemelhoog oorlogsschip dat zich met zijn loodgrijze
flanken een weg breekt door de slapende stad?’ (Mutsaers 1988: 16). Heel vaak
verschijnt de moeder als spelbreker. Zo leest Pappa een leuk verhaal over paarden
voor, tot de moeder er zich mee komt bemoeien. Het eindigt altijd met ruzie. De
traumatische ervaringen met de moeder brengen de ‘zij’ volledig in de war en maken
dat ze niet meer kan slapen (Mutsaers 1988: 25). In ‘Shocking’ haalt het meisje een
wekker uit elkaar, legt de onderdelen voor zich op tafel en begint ze naar grootte te
sorteren, puur voor haar plezier. Voor deze au fond esthetische bezigheid heeft de
utilitaire moeder geen begrip. Haar reactie is typerend: ‘Zulk gelach doet echt
niemand, maar dan ook helemaal niemand plezier. Het is alleen maar shocking’
(Mutsaers 1988: 61).
Pappa is de tegenhanger van de moeder, hij is een soort van tedere anarchist.
Ook hier is er dus sprake van een omkering van de rollen: traditioneel wordt het
chaotische, irrationele gedrag van de vader met het moederlijke element
geassocieerd. De rationele, overdreven ordelijke houding van de moeder
daarentegen doet normaliter aan het vaderlijke element denken. We volgen Pappa
tot op het sterfbed, terwijl we over de dood van de moeder bijna niets vernemen.
Het motto van de vader luidt: ‘Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr’ (Mutsaers 1988: 13). De inhoud van dit devies is veelbetekenend.
Het toont namelijk aan dat de vader durf en creativiteit belichaamt, het kan de vader
blijkbaar niet schelen dat hij zich daarbij soms belachelijk maakt. Ook de
grammaticale fout (‘ihr’ in plaats van ‘sie’) is van belang: zij typeert de vader als
iemand die zich niet veel aantrekt van regels. Als niet-patriarchale man onderwerpt
hij zich met andere woorden logischerwijze ook niet aan de patriarchale orde van
de taal. Vooral in het Duits, een taal met een strak regelsysteem is zo'n grammaticale
fout een ernstige inbreuk op de regels. Ook om een andere reden is het wellicht
geen toeval dat Pappa zich een Duits motto kiest. De Pappa uit De Markiezin lijkt
namelijk sterk op de vader in Rachels rokje, die tijdens de Tweede Wereldoorlog
aan de verkeerde kant stond.
Opmerkelijk is dat de ‘ik’ in De Markiezin vele trekken van Pappa én van de ‘zij’
vertoont. Ook de ‘ik’ kijkt op een ongewone, wereldvreemde manier tegen de dingen
aan. Wanneer ze de ‘zij’ voor de eerste keer ontmoet, slaagt de ‘ik’ erin om in vijf
minuten de dertig dingen in het huis aan te wijzen die ook de ‘zij’ de mooiste vindt.
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Het is geen toeval dat zich daaronder ook het wit porseleinen kerstboompje bevindt.
Het woord ‘kerstboom’ is een van de sleutelwoorden in Mutsaers' werk, en wordt
vaak met de vader geassocieerd. Voorts kan de lezer ook vaststellen dat de vriendin,
Pappa en de ‘zij’ er alle drie nogal rare ideeën op nahouden en dat ze zich
onconventioneel gedragen. De ‘ik’ en de ‘zij’ voelen zich allebei in de huidige
maatschappij niet op hun gemak. Ze zijn bang voor de toekomst en verlangen met
een bijna obsessionele nostalgie naar het verleden.
De vriendin (‘ik’) lijkt een surrogaat voor de vader te zijn. De ‘zij’ heeft nooit
moederliefde gekend. Daarom aanbad ze haar vader, die altijd heel lief voor haar
was. Maar na diens dood is ze helemaal alleen. Alleen de vriendin aan de telefoon
kan hem een beetje vervangen. Het gemis aan moederliefde en het verlangen naar
de vader zijn dus centrale thema's in De Markiezin. Op de laatste pagina zegt de
vriendin: ‘Nu je er bent, is het net of Pappa weer leeft’. Dat klinkt natuurlijk als een
uitspraak van de ‘zij’. Zouden de ‘ik’ en de ‘zij’ dan toch dezelfde persoon zijn? Een
andere mogelijkheid is dat de ‘ik’ en de ‘zij’ in elkaar hun vader zoeken. Mutsaers
zelf schrijft daarover in Kersebloed: ‘Twee markiezinnen op een kussen, daar slaapt
de duivel al tussen, maar als elk van beiden ook nog in de ander een vader wil zien
(niet voor niets zegt de markiezin tegen de markiezin dat het net is “of Pappa weer
leeft”), dan slaapt de dood ertussen’ (Mutsaers 1990: 33). Het gemis aan liefde kan
dus noodlottige gevolgen hebben, waaronder een sterk verlangen naar versmelting.
In het laatste stukje vallen de ‘zij’ en de ‘ik’ in elkaars armen en krijgt men als lezer
de indruk dat ze samenvallen en elkaar opheffen. Versmelting is niet per se positief,
want bij het versmelten verliest men zijn eigen persoonlijkheid. Wanneer men het
op die manier bekijkt, is het einde van De Markiezin zeker geen happy-end. Het
gemis aan moederliefde kan blijkbaar nooit goedgemaakt worden.

4. ‘Steeds weer vaart op de levenszee Maris Stella met u mee’.
Elektracomplex: de moeder als eeuwig referentiepunt
Ook in de roman Rachels rokje hanteert Mutsaers de bekende oppositie van de
ordelijke, autoritaire moeder en de chaotische, tedere vader. De moeder is in
tegenstelling tot Rachel zelf aan de mollige kant. Ze draagt steeds veel te krappe
Gorray-rokken of witte jasschorten. Haar lichamelijke verschijning wordt als
weerzinwekkend beschreven. Zo is er een passage waarin vol afkeer wordt gezegd
dat het schaamhaar van de moeder uit haar onderbroek puilt. De moeder wil haar
dochter inperken en haar alle vrijheid afnemen. Symbolisch daarvoor zijn de veel
te strak gevlochten vlechtjes (Mutsaers 1994a: 19) en de veel te nauw aangenaaide
knopen (Mutsaers 1994a: 152). In de allereerste Plooi van Rachels rokje knipt de
moeder Rachels staartje af. Dat staartje staat voor haar creativiteit. Rachel is een
levenslustig meisje, maar de moeder knipt haar levensenergie en misschien ook
haar ontwakende seksualiteit af.
De vader sterft al in Plooi twee. Net als in Mutsaers' andere boeken wordt hij als
de perfecte vader voorgesteld. Erg belangrijk lijkt me in dit verband de scène op
pagina 242. Rachel Stottermaus (of de verteller of alle twee, want de twee lijken
dusdanig op elkaar dat men de indruk krijgt dat de verteller de oudere Rachel
Stottermaus is) gaat op advies van haar vriendin Lisa Hagedoorn naar een
psychiater. Die vraagt haar hoe

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

8
ze haar vrouwelijkheid beleeft en waarom ze niet toegeeft dat ze aan een
Elektracomplex lijdt.
Wat is een Elektracomplex? Een antwoord op deze vraag verschaft H.C.
Halberstadt-Freud in Elektra versus Oedipus. Psychoanalytische visies op de
moeder-dochterrelatie. De mythe van Elektra is bekend. Talrijke schrijvers hebben
zich met haar lot beziggehouden. Onder hen Sophocles, Euripides, Hugo von
Hofmannsthal, Eugene O'Neill, Jean en Jean-Pierre Giraudoux, Jean-Paul Sartre
en Gerhart Hauptmann. Een korte samenvatting van het verhaal: Elektra's moeder
Clytaemnestra heeft haar man Agamemnon vermoord. Elektra wil haar vader wreken
en brengt Clytaemnestra samen met haar broer Orestes jaren later om het leven.
Met deze moord wreekt Elektra zich op haar moeder omdat ze haar in haar kindertijd
verwaarloosd heeft. Halberstadt-Freud vraagt zich af waarom Elektra haar vader
zo idealiseert. Hij was immers zelf een genadeloze moordenaar. Hij had niet alleen
Clytaemnestra's eerste man en haar kinderen gedood, maar ook zijn eigen dochter
Iphigenia geofferd om van Artemis een gunstige wind te verkrijgen. Bovendien was
hij heel lang in Troje, zodat ze hem eigenlijk nauwelijks gekend heeft. Maar Elektra
mythologiseert haar dode vader en identificeert zich sterk met hem. Ze wil dan ook
zelf een man zijn. Haar aanvankelijke biseksuele neigingen lopen tenslotte uit in
sekseloosheid. Net als Elektra is ook Clytaemnestra alleen en verlangt ze naar een
liefdevolle moeder.
Het was C.G. Jung die in 1913 voor het eerst de term Elektracomplex hanteerde.
Halberstadt-Freud is van mening dat de Elektramythe veel beter geschikt is om de
ontwikkeling van meisjes te beschrijven dan het verhaal van Oedipus. Het
Oedipuscomplex is een van de pijlers van de psychoanalyse. Het verwijst naar de
rivaliteit met de ouder van hetzelfde geslacht en de liefde voor de ouder van het
andere geslacht. Freud had het in eerste instantie over het Oedipuscomplex bij
jongens. Het Oedipuscomplex wordt door de jongen overwonnen door het
castratiecomplex: omdat de jongen vreest door de vader gecastreerd te worden,
wendt hij zich van de moeder af en wordt hij later verliefd op een andere vrouw.
Freud moest erkennen dat men het Oedipuscomplex niet zonder meer op de
ontwikkeling van meisjes kon toepassen. Volgens hem stelt het meisje op een
gegeven moment vast dat ze geen penis heeft en ervaart ze dit als een benadeling.
Ze ontwikkelt de zogenaamde penisnijd. Omdat de moeder in de meeste gevallen
voor het ontbreken van de penis verantwoordelijk wordt gesteld, begint het meisje
zich tegen haar moeder te verzetten. Later wil ze geen penis meer maar een kind.
Het meisje wisselt volgens Freud dan ook van liefdesobject en van erogene zone.
Ze wordt verliefd op haar vader. Dit gaat gepaard met een verschuiving van clitorale
naar vaginale seksualiteit. Bij het meisje ontstaat het Oedipuscomplex dus als gevolg
van het castratiecomplex, bij de jongen is het net omgekeerd: hij overwint het
Oedipuscomplex precies door het castratiecomplex.
Deze visie op de ontwikkeling van de vrouwelijke seksualiteit is nu verouderd.
Vandaag de dag is men het in het algemeen erover eens dat de vrouwelijke
seksualiteit niet het gevolg is van penisnijd, en dat het verlangen naar een kind niet
voortvloeit uit het verlangen naar een penis maar een authentiek vrouwelijk verlangen
is. Men weet inmiddels ook dat er geen sprake is van een verschuiving van clitorale
naar vaginale seksualiteit. En ook de verandering van liefdesobject (van moeder
naar vader) is niet bewezen. Volgens Halberstadt-Freud verandert het meisje
überhaupt
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niet van object. Vrouwen blijven voor altijd gebonden aan hun eerste object: de
moeder. Het kan zelfs gebeuren dat de dochter een ‘ziekelijke’ relatie met haar
moeder overdraagt op haar eigen dochter. Voor een meisje is de situatie dus
ingewikkelder dan voor een jongen, wiens eerste object al een vrouw is. Een meisje
moet zich op een of andere manier van haar moeder distantiëren. Deze scheiding
verloopt meestal heel moeilijk. Vaak vindt ze überhaupt niet plaats Halberstadt-Freud spreekt dan van een ‘symbiotische illusie’ - of gebeurt ze te
radicaal. Ideaal is natuurlijk de gulden middenweg. In geen van de drie gevallen
echter vindt een echte objectwisseling plaats. Halberstadt-Freud schrijft: ‘Het
moederbeeld [...] of het nu wordt bemind of gehaat, is altijd aanwezig, zowel in
werkelijkheid als voor het geestesoog van het meisje’ (Halberstadt-Freud 1996: 30).
Omdat de verhouding tot de moeder zo complex en problematisch is, wordt de
vader in sommige gevallen geïdealiseerd. Van een werkelijke objectwisseling is
echter geen sprake. Volgens Halberstadt-Freud moeten vaders vaak weer
goedmaken wat er bij de moeders is misgegaan. Dochters hebben hun vader dus
heel erg nodig: hij helpt hen de problemen met hun moeder te compenseren. Kan
de vader zijn compensatierol echter niet vervullen, zoals dat bijvoorbeeld bij
Agamemnon het geval was, dan wordt het meisje twee keer teleurgesteld. Het is
mogelijk dat deze dubbele teleurstelling tot een gebrek aan zelfbewustzijn leidt en
tot problemen om een heteroseksuele relatie op te bouwen.
De Elektramythe past eigenlijk veel beter bij de ontwikkeling van meisjes dan het
verhaal van Oedipus bij de ontwikkeling van jongens. Oedipus heeft zijn vader
weliswaar vermoord, maar dat was niet zijn bedoeling. Elektra, daarentegen, heeft
haar moeder heel bewust gedood omdat ze zich als kind verwaarloosd heeft gevoeld.
Halberstadt-Freuds conclusie is dat de moeder voor een vrouw altijd het
referentiepunt blijft. Dat betekent niet dat een vrouw geen heteroseksuele relaties
kan hebben. Het betekent alleen dat de moeder of beter het moederbeeld in het
leven van de dochter permanent aanwezig is. Is dit moederbeeld negatief, dan kan
dat fatale gevolgen hebben voor de dochter.

5. ‘Er zat een aapje op een stokje / Achter moeders keukendeur...’ Rachel
Stottermaus en haar ouders
Wat heeft het Elektracomplex nu met Rachel Stottermaus te maken? Rachel heeft
haar moeder weliswaar niet vermoord, maar soms moet ze moordzuchtige gevoelens
hebben gekoesterd jegens haar moeder. De overeenkomsten tussen het verhaal
4
van Elektra en dat van Rachel zijn opvallend. Ook Rachel haat haar moeder en
hunkert naar moederliefde. En ook zij heeft haar vader niet lang gekend: hij stierf
toen ze tien jaar oud was. Hij was zo ongeveer volmaakt - als men Rachel en de
verteller mag geloven. Maar dat laatste is precies het probleem. Wat we over de
ouders van Rachel vernemen is niet objectief: de verteller heeft duidelijk partij
gekozen voor Rachel en is dan ook behoorlijk vooringenomen ten aanzien van
Rachels moeder. In het eerste hoofdstuk van Rachels rokje, bijvoorbeeld, verneemt
de lezer veel over de moeder-dochterrelatie bij familie Stottermaus. De moeder
wordt ons als een erg jaloerse, gemene en kwaadwillige vrouw voorgesteld. De
verteller wekt daarbij voortdurend
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de indruk dat de boosaardigheid van de moeder een onbetwist feit is. Zinnen als:
‘Waarom zou jij je kleine meisje eigenlijk grootbrengen, opdoffen en klaarstomen
voor kussen die je veel liever op je eigen mond terecht zag komen. Is dat niet het
summum van vrouwelijke wegcijfering en zou er geen methode zijn om een en ander
al bij voorbaat betaald te zetten, uit te sluiten, teniet te doen?’ (Mutsaers 1994a: 18)
lijken uitspraken of gedachten van de moeder te zijn. Maar in feite zijn het uitspraken
of gedachten die de verteller aan haar toeschrijft. Het is goed mogelijk dat de moeder
inderdaad zo denkt, maar zeker kunnen we dat niet weten.
Een andere overeenkomst met de Elektramythe is dat ook Rachel soms een man
wil zijn. In principe lijkt ze met haar jongenslichaam sowieso veel meer op een man
dan op een vrouw. Voor haar verlangen naar mannelijkheid bestaan verschillende
redenen. Ten eerste mythologiseert ze haar vader en identificeert ze zich sterk met
hem. Ze verfoeit haar moeder, en die is nu eenmaal een vrouw. Verder had de vader
waarschijnlijk liever een zoontje gehad. Natuurlijk houdt hij heel veel van zijn
dochtertje, maar het lijkt erop dat Rachel probeert het zoontje te zijn dat haar vader
gewild had. Veelbetekenend is in dit verband de volgende scène. Toen ze vijf jaar
oud was, ging Rachel elke dag met haar vader in het Klepelenburg wandelen. Hij
zong dan altijd: ‘Door de plassen dat het spat, broek en kousen worden nat’
(Mutsaers 1994a: 221). Op een dag zong Rachel dat rok en kousen nat worden,
omdat ze goedbeschouwd toch een meisje was. Daarop riep de vader uit: ‘Verdorie,
een zoontje zul je ook nooit van me worden’. Zij antwoordde: ‘Welles, welles, een
zoontje met een rokje aan’ (Mutsaers 1994a: 222). Het motief van de jongen die
een rokje draagt, duikt trouwens al eerder in de roman op. Douglas Distelvink was
als kleine jongen verliefd op zijn schoolvriend Wim. Rachel zegt hem dat zij Wim is,
Wim met een rokje aan (Mutsaers 1994a: 201). Douglas noemt Rachel overigens
geregeld Kareltje (de mannelijke vorm van Charlotte!), wat haar uitstekend bevalt.
Rachel kan over het algemeen beter met mannen opschieten dan met vrouwen. Ze
heeft het in een van haar talrijke telefoongesprekken met Douglas dan ook over de
verwerpelijkheid van vrouwelijke emoties en van de vrouw in het algemeen (Mutsaers
1994a: 190). Toch wordt in Rachels rokje herhaaldelijk te verstaan gegeven dat de
liefde tussen Rachel en Distelvink een onmogelijke liefde is. Waarom is dat zo?
Er zijn een heleboel redenen. Rachel slaagt er om te beginnen niet in Douglas
5
haar liefde te verklaren. Kennelijk heet ze niet voor niets Stottermaus: ze struikelt
voortdurend over haar woorden en kan niet uitdrukken wat ze voelt. Voorts blijft
Rachel per slot van rekening toch een vrouw en Douglas is nu eenmaal
homoseksueel. Hij leeft zijn homosekualiteit echter niet uit, hij is zelfs getrouwd. In
zijn opeenvolgende echtgenotes blijkt hij eigenlijk vooral zijn moeder te zoeken. De
verhouding tussen Douglas en zijn moeder was namelijk ook niet volstrekt ‘normaal’:
hij had een sterke moederbinding. Douglas zoekt in zijn vrouwen dus zijn moeder,
terwijl Rachel in hem eigenlijk alleen maar haar vader zoekt. Dat Douglas een
surrogaat voor de vader is, wordt door de dennensymboliek gesuggereerd. Rachel
associeert Kerstmis, kerstbomen en dennen met haar vader. Maar ook Douglas
6
wordt geregeld met deze sleutelwoorden in verband gebracht. Wanneer Douglas
Rachel uitlegt waarom het tussen hen niets kan worden, zegt hij: ‘[...] het kan niet
tussen ons, distelvinken houden meer van distels weet je, dennetakken steken niet
genoeg’ (Mutsaers 1994a: 295). Men zou Distelvinks afwijzing als volgt kunnen
begrijpen:
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Rachel heeft Distelvink een bepaalde rol toegewezen, die van tweede vader (cf. de
dennensymboliek). Maar Douglas voelt er weinig voor om alleen maar een
vadersurrogaat te zijn. Men kan deze zin echter ook lezen als een allusie op zijn
homoseksualiteit. Hoe dan ook, de vader heeft in Rachels leven zo'n dominante rol
gespeeld dat het simpelweg onmogelijk is hem te vergeten. De gedachte dat een
vrouw in de geliefde eigenlijk iemand anders zoekt - met name haar vader - komt
dus zowel in De Markiezin als ook in Rachels rokje impliciet aan bod.

6. De moeder als vertrouwelinge en voorbeeld
Halberstadt-Freud gaat ook in op de invloed van de moeder op de seksualiteit van
haar dochter en de manier waarop ze haar vrouwelijkheid beleeft. Ook deze theorieën
kunnen voor de interpretatie van Rachels rokje verrijkend zijn. Halberstadt-Freud
stelt dat een moeder die haar vrouw-zijn en haar seksualiteit niet positief beleeft,
dit in de meeste gevallen op haar dochter overdraagt. Meisjes hebben geen zichtbaar
geslachtsorgaan zoals jongens. Dat zorgt vaak voor een gevoel van onzekerheid.
Bovendien is de enige functie van de clitoris het ervaren van lust. De penis,
daarentegen, heeft nog twee andere functies: plassen en zaad lozen. Over de penis
wordt bovendien vaak gepraat, terwijl de clitoris meestal verzwegen wordt. Zo krijgt
een meisje al snel het gevoel dat ze zich voor haar geslacht moet schamen.
Halberstadt-Freud schrijft: ‘Het meisje neemt deze schaamte uiteraard non-verbaal
over, zeker als zij ook nog over “schaamlippen” hoort spreken’ (Halberstadt-Freud
1996: 46). Dat kinderen of pubers masturberen is heel normaal: ze ontdekken hun
eigen lichaam. Maar terwijl ouders masturbatie bij jongens vrij normaal lijken te
vinden, tonen ze zich vaak gechoqueerd wanneer meisjes dat doen en hebben ze
de neiging het te verbieden.
Ook de fysieke veranderingen van het meisje tijdens de puberteit kunnen tot
gevolg hebben dat het meisje zich voor haar lichaam schaamt in plaats van er trots
op te zijn. Het begin van de menstruatie leidt vaak tot een afwijzing van de vagina,
die als onaantrekkelijk en vies ervaren wordt. Het is in deze fase dus bijzonder
belangrijk dat de moeder met haar dochter praat over haar lichaam, haar seksualiteit
en haar vrouwelijkheid in het algemeen. Bij het meisje gaat de angst voor seksualiteit
gepaard met de angst voor een ongewenste zwangerschap. Volgens
Halberstadt-Freud (1996: 52) zijn zowel de moeder als de dochter daar altijd bewust
of onderbewust mee bezig. Ze legt uit: ‘De menstruatie herinnert het meisje eraan
dat ze aan de moederrol psychisch niet ontsnappen kan, ook al zou zij die niet
kiezen. Ze is al voorbestemd, meer dan een jongen, door het bezit van borsten en
baarmoeder. Het meisje wordt zich in de adolescentie meer bewust van het risico
met haar moeder versmolten te blijven’ (Halberstadt-Freud 1996: 82). Overigens
wordt er ook door anderen op gewezen dat het begin van de menstruatie voor elk
meisje een belangrijke gebeurtenis is en dat de reactie van de moeder daarop
cruciaal is. Eigenlijk komt dit onderwerp aan bod in zowat alle boeken die over
moeders en dochters gaan. En telkens blijkt de manier waarop de moeder over
seksualiteit praat, beslissend te zijn voor de manier waarop de dochter haar eigen
vrouwelijkheid beleeft.
De passage in Rachels rokje waar Rachel voor de eerste keer ongesteld is, spreekt
boekdelen. Rachel weet überhaupt niet wat er met haar gebeurt. Ze wil er haar moe-
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der eigenlijk niets over zeggen, maar ze is bang dood te bloeden en vertelt het haar
dus toch. De moeder begrijpt niet dat Rachel behoefte heeft aan uitleg en reageert
totaal verkeerd: ‘Grote goedheid, Rachel, als het waar is wat je me daar vertelt, dan
ben je vandaag Roodkapje geworden en wat moeten we als die zomaar in
verwachting geraakt’ (Mutsaers 1994a: 134). Ze associeert menstruatie blijkbaar in
de eerste plaats met zwangerschap. Voorts is de moeder vooral bezorgd om haar
meubels, omdat een loopse hond die vroeger al eens bevuild heeft! Rachel snapt
er helemaal niets van: ‘Er zal dus nog meer bloed gaan vloeien. Hoe kan dat en
hoe weet ze dat’ (Mutsaers 1994a: 134). De moeder geeft Rachel een oud grijs
gordeltje van haarzelf dat voor Rachel veel te groot is en dat ze met
veiligheidsspelden bevestigt. Rachel vindt het allemaal afschuwelijk en akelig. Ze
ervaart haar periode als een soort straf: ‘Op die manier laat het verband zich zo
vasthaken dat het elke ongerechtigheid zal opvangen van het kruis waaruit je bloedt.
Blijkbaar blijft het niet bij het bloeden. Het woord ongerechtigheid, het woord kruis
en het woord verband maken je zieker dan ziek, terwijl je dat niet was’ (Mutsaers
1994a: 135). Woorden als ‘ongerechtigheid’ en ‘kruis’ heeft ze wellicht bij haar
moeder opgepikt, die waarschijnlijk vaak over het vrouw-zijn en de problemen die
daarmee gepaard gaan klaagt. Het is dan ook niet verbazend dat Rachel
vrouwelijkheid met iets pejoratiefs associeert. Na haar eerste maandbloeding zegt
haar moeder immers: ‘Nu ben je een vrouw’ (Mutsaers 1994a: 135).
Dat de moeder seksueel niet aan haar trekken komt valt af te leiden uit de zin:
‘Een goeie kapitein schijnt ook te varen op de Rooie Zee, waarom, waarom heb ik
die dan nooit ontmoet...’ (Mutsaers 1994a: 136). De moeder is zonder meer jaloers
op haar dochtertje, dat nog haar hele (seksuele) leven voor zich heeft. Rachel neemt
zich dan ook voor zo'n kapitein te ontmoeten. Maar ze weet dat ze dan, anders dan
haar moeder, zeker geen witte jasschort zal aantrekken. Rachel probeert er sowieso
alles aan te doen om niet zoals haar moeder te worden. De angst om op de eigen
moeder te gaan lijken, is een wijdverspreid verschijnsel en heet matrofobie. Vaak
gaat matrofobie gepaard met versmeltingsangst: aan de ene kant wil het meisje
zich van haar moeder distantiëren, aan de andere kant verlangt ze er nog steeds
naar met haar te versmelten.
De moeder in De Markiezin vervult haar functie als informatiebron en
vertrouwelinge overigens even slecht als Rachels moeder. In het stukje ‘Ademnood’
(de titel is significant) moet het meisje met haar moeder naar een preventief
tbc-onderzoek. Daarbij ziet ze haar moeder naakt, en ze kijkt nieuwsgierig naar haar
moeders borsten. De moeder zegt haar echter dat ze niet als een idioot moet staren:
‘Over twee jaar is zijzelf een vrouw, dat valt althans te hopen, en dan zal ze wel
anders piepen. En als ze eenmaal kinderen heeft gehad dan zal ze helemaal anders
7
piepen’ (Mutsaers 1988: 47-48). Ook hier worden niet echt de mooiste kanten van
het vrouw-zijn getoond. Geen wonder dat het meisje niet van haar lichaam houdt.
De eerste ervaringen met jongens en seksualiteit zijn dan ook erg ontgoochelend.
Haar eerste orgasme heeft ze tijdens een Grieks proefwerk, orgasmes krijgt ze
voortaan bij allerlei proefwerken: ‘Ze horen bij proefwerken zoals liefde hoort bij het
hart’ (Mutsaers 1988: 84). Dat orgasmes en liefde misschien ook iets met elkaar te
maken kunnen hebben, komt echter niet bij haar op. De jongens met wie ze haar
eerste ervaringen opdoet, zijn ook niet bepaald teder en liefkozend: ‘Ha, zegt hij,
daar hebben we de passage. Bij jou hoef je tenminste geen doortocht te banen met
springstof. Nu heb ik
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je waar ik je hebben wou!’ (Mutsaers 1988: 97). In het stukje ‘Liaisons dangereuses’
wordt de ‘zij’ door een jongen gevingerd, maar veel plezier beleeft zij daar niet aan:
‘[...] de twee enorme handen [beginnen] in haar beursje rond te graaien. Het tempo
ligt veel te hoog en de nagels zijn te lang’ (Mutsaers 1988: 113). Als hij tot overmaat
van ramp ook nog zegt: ‘Ik vind je zo'n geweldige vrouw’ (Mutsaers 1988: 113)
komen bij haar weer allerlei afzichtelijke associaties met vrouwelijkheid op: ze denkt
aan dikke borsten, opengesperde dijen en ronde buiken.
Als men op de interviews mag afgaan, blijkt ook Mutsaers zelf het woord ‘vrouw’
met dergelijke associaties te verbinden: ‘Als iemand tegen mij zegt: “Ik vind je een
leuke vrouw” [...] dan denk ik meteen: wat raar dat hij er vrouw bij zegt. Ik zou nooit
tegen een man zeggen: “Ik vind je een leuke man”. Ik zou zeggen: “Ik vind je leuk!”.
Als ik al zoiets zou zeggen, want zoiets zeg ik niet gauw. [...] Trouwens, als zoiets
je wordt gezegd lijkt het wel aardig, maar tegelijkertijd wordt je gereduceerd tot je
geslacht. Maar goed, ik ben me ervan bewust dat wat ik reductie noem, voor een
ander misschien verheffing kan betekenen. Ach, misschien heb ik ook wel negatieve
associaties met het woord “vrouw”’ (Lockhorn 1996: 214). Het is niet
verbazingwekkend dat Mutsaers in hetzelfde interview niet wil antwoorden op de
vraag wat ze leuk vindt aan vrouwen. Maar ze vertelt wel iets over háár
vrouwenideaal: de klassieke amazone, niet toevallig een erg ‘mannelijke’ vrouw.
8
De amazone komt overigens geregeld in Mutsaers' werk aan bod.

7. De gepantserde amazone
Het motief van de amazone doet denken aan een thema in het boek Gekwetste
vrouw. Het genezen van de vader-dochterrelatie van Linda Leonard. Dit boek gaat
over vaders die hun dochters op een of andere manier gekwetst hebben. Zo zijn er
vaders die eigenlijk liever een zoontje hadden gehad en die proberen hun dochters
in jongens te transformeren of vaders die niet tegen de autoritaire moeder zijn
opgewassen zodat die alleen over het leven van de dochter kan beslissen. Volgens
Leonard is de vader de eerste man in het leven van de dochter. Zijn ideeën over
vrouwelijkheid zullen de hare sterk beïnvloeden. Leonard schrijft: ‘Omdat hij “anders”
is, dat wil zeggen, anders dan zijzelf en haar moeder, geeft hij tevens vorm aan
haar anderszijn, haar uniek-zijn, haar individualiteit’ (Leonard 1983: 26). Als hij een
sterk zelfbewustzijn heeft, dan zal hij dat op zijn dochter overdragen; is hij echter in
een bepaald opzicht ‘zwak’, dan kan dat noodlottige gevolgen hebben voor het
zelfvertrouwen van het dochtertje.
Leonard heeft het onder andere ook over het type van de vader die een ‘eeuwige
jongen’ is gebleven. Zulke vaders zijn meestal romantisch, inspirerend en stimuleren
de creativiteit van hun dochters. Deze typering is zonder meer van toepassing op
de vader van Rachel Stottermaus en op Pappa in De Markiezin. Het probleem met
deze eeuwige jongens is dat ze op een wereldvreemde manier tegen de dingen
aankijken en de problemen van de ‘harde’ realiteit vaak niet aankunnen. Het komt
volgens Leonard (1983: 27) vaker voor dat hun dochters te kampen hebben met
onzekerheid, instabiliteit, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, frigiditeit en een zwak
ego. Dergelijke vaders zijn meestal met een dominante vrouw getrouwd. Waarden
als discipline en
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autoriteit, die normaliter door de vader vertegenwoordigd worden, worden hier
belichaamd door de moeder, die vaak een echte tiran is. Volgens Leonard is de
kans groot dat dochters van zulke ouders eeuwig aan hun moeder gebonden blijven
en zich met haar identificeren (Leonard 1983: 30). Dat herinnert sterk aan de theorie
van Halberstadt-Freud. De overeenkomsten tussen Leonards en Halberstadt-Freuds
theorieën aan de ene kant en Mutsaers' boeken aan de andere kant zijn opmerkelijk.
Mutsaers' personages vertonen bijna alle net vermelde eigenschappen.
Meisjes kunnen volgens Leonard op verschillende manieren reageren op de
traumatische ervaringen die ze in de omgang met hun ouders hebben opgedaan.
Eén van die manieren is het aannemen van de houding van de gepantserde
amazone. Sommige meisjes die op een of ander manier door hun vader verwaarloosd
werden, identificeren zich met mannen en ‘pantseren’ zich. Dit pantser verbergt in
de meeste gevallen een gebrek aan zelfvertrouwen en een enorme kwetsbaarheid.
Aan de ene kant is dat pantser dus positief, want het beschermt, maar aan de andere
kant is zo'n pantser ondoordringbaar en dus verstikkend. Gepantserde vrouwen
geraken vervreemd van hun vrouwelijkheid en ‘normale’ relaties met mannen worden
heel problematisch.
De parallellen met Mutsaers' werk springen in het oog, vooral omdat Mutsaers
zelf nogal vaak gebruik maakt van de metafoor van het pantser. In het interview met
Elisabeth Lockhorn zegt ze: ‘Pantsers zelf zijn nooit gevaarlijk. Ze zijn hooguit
gevaarlijk omdat ze schijnen uit te nodigen er eens flink op los te hengsten, zoals
in een goed gebarricadeerd huis ook eerder ingebroken wordt dan in een
openstaande hut’ (Lockhorn 1996: 207). Op de vaststelling dat deze uitspraak bijna
een pleidooi is voor de ongepantserde mens antwoordt Mutsaers: ‘Dat kan wel
wezen, maar sommige mensen worden met een pantser geboren. Je kan het niet
helpen als je als kreeft of schildpad ter wereld komt. Dat geeft anderen nog niet het
recht om te denken dat het lekkerste hapje in jóu zit’ (Lockhorn 1996: 207). Rachel
en de ‘zij’ uit De Markiezin dragen zulke pantsers. Het is dan ook geen toeval dat
Rachel in de ‘Vierde sessie’ van Rachels rokje op een gegeven moment droomt dat
ze een kreeft met een rokje aan is. Deze kreeft staat voor een dilemma: hij moet
een trap op maar weet niet wat hem boven te wachten staat. Beneden is de tafel al
gedekt voor een lekkere lunch, en de gasten willen maar één ding: kreeft (Mutsaers
1994a: 269). Rachel weet dat haar rokje als parachute niet zou voldoen en een
pantser is voor een horde hongerige gasten geen belemmering. Het is maar een
nachtmerrie, maar de angst om verslonden te worden blijft.
Ook de Jungiaan Andrew Samuels heeft een theorie uitgewerkt over de manier
waarop vrouwen hun vrouwelijkheid beleven. Volgens Samuels (1997) is het normaal
en zelfs positief voor de dochter wanneer er tussen vader en dochter een ‘erotische’
relatie bestaat. Natuurlijk heeft hij het hier niet over incest. Met een optimale erotische
relatie bedoelt hij dat de vader zijn dochtertje complimenten maakt. Hij moet haar
tonen dat zij voor hem (en dus ook voor andere mannen) (seksueel) aantrekkelijk
is. Volgens Samuels reduceren dochters vrouw-zijn meestal tot moeder-zijn. Moeders
zeggen hun dochters vaak dat het moederschap het toppunt van vrouw-zijn is. Maar
Samuels vindt het belangrijk dat meisjes al heel vroeg begrijpen dat vrouw-zijn
talrijke facetten heeft: ‘[...] doordat de jonge vrouw zichzelf ziet als een seksueel
wezen, wat vergemakkelijkt wordt door een erotische relatie met haar vader, is ze
in staat een variatie aan psychologische levenswegen in te slaan, waarbij ze kan
genie-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

15
ten van een breed spectrum van betekenissen die inherent zijn aan het idee vrouw’
(Samuels 1997: 38). De passage in De Markiezin waarin de dochter naar de moeder
staart, maakt duidelijk dat de moeder vrouwelijkheid inderdaad zo ongeveer met
moederschap gelijkstelt (Mutsaers 1988: 47). Ook de moeder in Rachels rokje denkt
bij Rachels eerste menstruatie dadelijk aan zwangerschap, hoewel dat feit ook
begrepen kan worden als een teken dat Rachel weldra seksueel rijp zal zijn. Als
men dit doortrekt, zou men kunnen zeggen dat de vrouwelijke hoofdfiguren in
Mutsaers' werk door het optreden van hun moeders (die vrouw-zijn overwegend tot
moeder-zijn reduceren) niet in staat zijn de verschillende facetten van het idee vrouw
ten volle te beleven. Rachels vader stierf toen Rachel tien jaar oud was. Hij heeft
dus niet genoeg tijd gehad zijn visie op de vrouwelijkheid op haar over te dragen.

8. Intertekstuele allusies op de Elektraproblematiek
Er bestaan dus tal van theorieën over de moeder-dochterrelatie en de
vader-dochterrelatie. Natuurlijk leveren die in de meeste gevallen niet meer dan
sjablonen. Romanpersonages zijn veel te complex om ze in een star schema zoals
bijvoorbeeld dat van het Elektracomplex te persen. Dat is des te meer zo omdat
zowel De Markiezin als Rachels rokje talrijke postmoderne trekken vertonen, en
postmoderne personages kan men niet met behulp van een eenvoudig schema
analyseren. Toch kan het verrijkend zijn de verhouding tussen een meisje en haar
ouders vanuit zo'n theoretisch standpunt te bekijken.
Vast staat in ieder geval dat de verhouding tot de ouders in Mutsaers' werk een
cruciale rol speelt. Problemen worden er vaak in verband gebracht met de
liefdeloosheid van de moeder en de afwezigheid van de vader. Deze thematiek
wordt herhaald en gevarieerd. De analyse wordt met name interessant als men
Mutsaers' hele werk tot op heden kent. Want Mutsaers alludeert in ieder boek op
9
haar eigen leven en werk zodat een geweldig net, een betekenisvol raster ontstaat.
Dit raster bestaat uit punten en lijnen, uit lijntjes die bij eerste lectuur vrij onopvallend
zijn maar later in het oog springen.
Nemen we bij voorbeeld het personage Blanche de Crayencour, dat in
verschillende boeken van Mutsaers aan bod komt. De Crayencour is de echte naam
van de schrijfster Marguerite Yourcenar. Eén van Yourcenars boeken heet Electre
ou la chute des masques (1944). Ook Yourcenar heeft zich dus met de Elektra-mythe
beziggehouden. Door haar alter ego Blanche De Crayencour, dat door haar hele
werk spookt, en haar intertekstuele manier van werken komt de Elektraproblematiek
dus niet alleen in Rachels rokje impliciet aan bod, maar ook in Mutsaers' andere
boeken.
Een aantal van Mutsaers' schilderijen dragen de titel Leda en de zwaan. De sage
van Leda en de zwaan gaat over de mooie vrouw van de koning van Sparta die
door Zeus in de gedaante van een zwaan wordt verleid. Hierna legt Leda een ei
waaruit Polydeukes en de mooie Helene komen. In dezelfde nacht vrijt Leda echter
ook met haar man en legt vervolgens een tweede ei. Uit dat ei komen Castor en
Clytaemnestra. Leda is dus de moeder van Clytaemnestra en de grootmoeder van
Elektra. Ook al gaat het op de schilderijen om de relatie tussen Leda en de zwaan,
om het thema ‘La Belle et la Bête’, via een omweggetje duikt Elektra dus ook al in
het beeldend werk van Charlotte Mutsaers op.
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9. Er was eens...Het archetype van de gemene stiefmoeder
Rachels verhaal lijkt behalve op een mythe ook op een sprookje. Mutsaers' boeken
doen trouwens vaak aan sprookjes denken. Ook dit is wellicht geen toeval: in
sprookjes gaat het heel dikwijls over moeder-dochterrelaties. Volgens Angelika
Burger (1988) zijn de meeste sprookjes waarschijnlijk ten tijde van het conflict tussen
het matriarchaat en het patriarchaat ontstaan. Sprookjes als Vrouw Holle,
Sneeuwwitje, Assepoester en Doornroosje, maar ook mythes zoals het verhaal van
10
Demeter en Kore of van Clytaemnestra en Elektra tonen verschillende facetten
van de moeder-dochterverhouding. Jung zag in sprookjes archetypen, oerbeelden.
Een archetype is bijvoorbeeld de figuur van de heks die kinderen verslindt of Maria,
de moeder Gods. Sommige mensen projecteren een archetype (bijvoorbeeld de
boze stiefmoeder) op hun eigen moeder. Is dat misschien ook bij Rachel Stottermaus
het geval? Omdat in De Markiezin en in Rachels rokje passages voorkomen die op
sprookjes lijken en omdat Rachels rokje zelfs expliciet naar een aantal sprookjes
verwijst, lijkt het me interessant nader op het archetype van de boze stiefmoeder in
te gaan.
De boosaardige moeders in sprookjes zijn nooit de echte moeder (cf. Sneeuwwitje,
Assepoester). Dit wijst duidelijk op een taboeïsering van het probleem. Het kan
blijkbaar niet dat de eigen moeder jaloers is op haar dochtertje en haar verwaarloost.
Een ‘normale’ moeder heeft haar kind immers lief. Het is echter maar de vraag of
dat per definitie zo is. Elisabeth Badinter ondergraaft in haar boek L'amour en plus
de ‘mythe’ van de moederliefde. Mensen geloven vaak dat moederliefde iets
natuurlijks is, een soort instinct. Maar Badinter probeert duidelijk te maken dat dat
niet het geval is. Ze toont aan dat moederliefde geen biologisch of genetisch
verschijnsel is, maar een culturele constructie.
Een kenmerk van sprookjes zijn de zwart-wittekeningen. Zo is er de tegenstelling
tussen de bijzonder liefdevolle eigen moeder en de volstrekt liefdeloze wrede stief-of
schoonmoeder. De stiefmoeder in Sneeuwwitje is bijzonder meedogenloos en
kwaadaardig. Volgens Sibylle Birkhäuser-Oeri heeft de wrede stiefmoeder echter
ook een positieve functie. In sprookjes wordt niet altijd expliciet gezegd waarom de
stiefmoeder zo gemeen is. In Sneeuwwitje gebeurt dat wel: ze handelt uit jaloezie.
Ze kan niet verdragen dat Sneeuwwitje mooier is dan zijzelf. De toverspiegel zegt
haar wie de mooiste van het land is. De stiefmoeder probeert Sneeuwwitje op
verschillende manieren om het leven te brengen. Ze snijdt haar bijvoorbeeld als het
ware haar levenslucht af doordat ze haar met riemen insnoert (cf. de te nauw
aangezette knoopjes aan Rachels jas!). Verder probeert ze Sneeuwwitje met een
kam te vergiftigen. Een kam wordt normaliter gebruikt om de haren te schikken. De
haren groeien uit het hoofd en staan daarom voor de gedachten en fantasieën,
schrijft Birkhäuser-Oeri (1977: 68). De stiefmoeder vergiftigt dus eigenlijk
Sneeuwwitjes gedachten. Birkhäuser-Oeri is van mening dat Sneeuwwitje door
toedoen van haar wrede stiefmoeder een rijpingsproces doormaakt. Op een gegeven
moment lijkt het erop dat Sneeuwwitje dood is. Ze moet dus als het ware door de
dood gaan om iemand anders te worden, om haar ware identiteit te vinden
(Birkhäuser-Oeri 1977: 71). De stiefmoeder helpt Sneeuwwitje met andere woorden
een vrouw te worden. Het kwade behoort tot het rijpingsproces. Dat haar moeder
haar vervolgt en bedreigt, dwingt Sneeuwwitje tot topprestaties. Kortom, de liefdeloze
moeder fungeert als bron van creativiteit.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

17
Is Rachel niet een moderne Sneeuwwitje? Ook háár moeder is buitengewoon jaloers:
‘En wat is het ook ergerlijk van deze haren dat ze zo'n brutale rooie gloed
verspreiden, terwijl jij als rijpe vrouw, die er ook best wezen mag, te horen krijgt dat
je getooid bent als een paardebloedworst. Eerlijk gezegd: dit maakt iemand moe’
(Mutsaers 1994a: 18). Ze probeert Rachel weliswaar niet te doden, maar ze wil haar
wel in haar vrijheid beperken. In Plooi één kamt ze Rachels haar! Ze probeert haar
door middel van de kam te domineren, haar gedachten te vergiftigen. Tijdens het
kammen zingt zij een liedje: ‘Er zat een aapje op een stokje / Achter moeders
keukendeur / Hij had een gaatje in zijn rokje / Daar stak hij zijn staartje deur’
(Mutsaers 1994a: 20). Dit liedje kan Rachel nooit meer vergeten. De psycholoog
zingt het jaren later wanneer hij haar vraagt waarom ze niet toegeeft dat ze aan een
Elektracomplex lijdt. Bovendien knipt de moeder Rachels staartje af en verwondt
haar daarbij: het prille rokje zit immers vol bloed. Deze passage herinnert sterk aan
een castratie. Bovendien wordt Rachel als het ware betoverd, met behulp van de
toverformule ‘Bastacanasta’. Een andere verwijzing naar Sneeuwwitje vinden we
op pagina 154, waar Douglas beweert: ‘Samen met wit en zwart is rood een
schitterende kleur! Ik heb nooit anders beweerd. Wat is anders de kracht van
Sneeuwwitje [...]’. Is Distelvink Rachels prins? Nee, want Rachels rokje heeft in
tegenstelling tot de meeste sprookjes geen echt happy-end: tussen Rachel en
Douglas kan het niet. Maar Rachel beleeft net als Sneeuwwitje een rijpingsproces.
In het begin van de roman maken we kennis met de schuchtere Rachel S., die zich
voor haar achternaam schaamt. Maar Rachel verandert in iemand anders en na
haar metamorfose is ze zelfs een beetje trots op haar achternaam. Ze heeft haar
nieuwe identiteit gevonden: ‘Degeen die u voor u heeft is iemand anders’ (Mutsaers
1994a: 311).
Ook een ander sprookje speelt in Rachels rokje een rol: Roodkapje. We weten
inmiddels dat de moeder bij Rachels eerste menstruatie zegt dat ze nu Roodkapje
is geworden. Het is dus niet verbazingwekkend dat Rachel niet van Roodkapje
houdt. Wanneer Douglas op het debutantenbal dan ook nog met Teddy Trabant
verschijnt en tegen Rachel zegt: ‘Zeg Roodkapje, waar ga je henen, in het bos, in
het bos’ (Mutsaers 1994a: 172) wordt het Rachel te veel, ze snakt naar frisse lucht.
Ze kan niet begrijpen dat hij niet ziet dat zij de wolf is en de kogelronde Teddy
Trabant in haar kersrode straplessjurk met een kersrode stola het lamstralige
Roodkapje.

10. Verzoening op het sterfbed? Ontwikkeling van het moederbeeld in
Zeepijn
Ook in Mutsaers' meest recente boek Zeepijn komt de relatie tot de ouders aan bod.
Een zeepijn is een recht omhoog strevende pijnboom die in de buurt van het strand
staat. Pijnbomen zijn dennenbomen en dat men die in Mutsaers' werk met de vader
kan associëren weten we inmiddels. Maar de naam van deze bijzondere pijnboom
bestaat uit twee woorden die in de context van Mutsaers' werk ook weer extra
betekenis krijgen. De zee is hét symbool voor de moeder, en dat de verhouding
tussen Mutsaers en haar moeder pijnlijk kan worden genoemd is intussen bekend.
Hella S. Haasse vertaalt zeepijn letterlijk naar het Frans: mal de mer. Ze stelt
vervolgens de vraag ‘mal de mère, Charlotte?’ (Haasse 2000: 24). De titel Zeepijn
die qua vorm bij de titels van de vorige essaybundels Kersebloed en Paardejam
past roept zowel positie-
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ve als negatieve associaties op. De zeepijn staat onder andere voor de vader, voor
doelgerichte grilligheid en het eeuwige leven (cf. ‘evergreen’), maar doet ook denken
aan de pijnlijke relatie met de moeder, de eenzaamheid en de dood.
In haar ‘woord vooraf’ legt Mutsaers uit waarom ze dit boek geschreven heeft: ze
heeft in een schelpenwinkel een vis gezien waarop een dennentakje was geschilderd.
Ze wist niet wat dennentakken met de zee te maken hebben, maar de intuïtie dat
er een verband moest bestaan had ze al lang. Het hele boek is dus een speurtocht
naar de vreemde relatie tussen dennenbomen en de zee. Als men ervan uitgaat
dat de dennenboom de vader vertegenwoordigt en de zee de moeder krijgt het boek
een extra dimensie: het wordt een ontdekkingsreis naar de relatie met haar ouders,
die een ongelooflijk decisieve rol in Mutsaers' leven hebben gespeeld.
Vanzelfsprekend is het wat simplistisch om te stellen: dennenboom = vader, zee =
moeder, zeepijn = Mutsaers zelf. Het gaat hier om een aantal sleutelwoorden in
Mutsaers' werk die tal van connotaties hebben en die men niet tot één enkele
betekenis mag reduceren.
Het motief van het kerstkind en zijn moeder Maria, de Sterre der Zee, komt ook
in Zeepijn aan bod, en ook Roodkapje spookt opnieuw door het boek. Opmerkelijk
is het stuk ‘Op een haar na verdronken’. In 1948 redt Mutsaers' vader zijn dochter
van de dood in het zwembad ‘de Biltse duinen’. Maar eigenlijk heeft ze haar leven
te danken aan een dennenboom. De vader was namelijk zijn krant aan het lezen,
hij had zijn in nood geraakte dochter helemaal niet gezien, maar er viel een
dennenappel op zijn schoot en zo kon hij haar nog net op tijd redden. Enerzijds
houdt Mutsaers van het water (de zee), ze had zelfs graag een vis willen zijn, maar
anderzijds is ze bang dat het water haar zal verslinden. De dennenappel is dus de
redder in de nood. Ook hier valt het moeilijk niet aan Mutsaers' ouders te denken.
Cruciaal is de ‘verzoening’ met de moederfiguur op haar sterfbed. De moeder
heeft zoals we weten bijna nooit iets liefs tegen haar dochter gezegd. Maar op haar
laatste dag zei ze: ‘Wat zit je haar leuk’ (Mutsaers 1999: 245). Dat is op zich niet
zo bijzonder liefdevol, maar voor Mutsaers was deze gewone zin een van de mooiste
die ze ooit gehoord had. Dat het compliment van de moeder betrekking heeft op
haar haren, geeft deze zin nog een extra betekenis. In Plooi twee van Rachels rokje
kamt de moeder Rachels haar en dwingt het in twee veel te strak gevlochten
vlechtjes. Men kan (met Birkhäuser-Oeri) beweren dat de haren vaak voor de
gedachten staan. Plooi twee eindigt met de zin: ‘Maar je haar zit tenminste goed.
Zeker tot Kerstmis over een paar jaar. Tenzij er ondertussen storm opsteekt’
(Mutsaers 1994a: 21). Deze zin kan naar de moord op Rachels vader verwijzen,
die immers op Kerstmis plaatsvond. Hij herinnert echter ook sterk aan het compliment
van Mutsaers' moeder in Zeepijn. Wanneer haar moeder haar zegt dat haar haar
leuk zit, betekent dat dan misschien ook dat ze haar zelf, haar persoonlijkheid leuk
vindt? De zin zou dan zoiets als een late blijk van liefde zijn, de liefdesverklaring
van de moeder waarop de dochter haar hele leven heeft gewacht.
Vele jaren na de dood van haar ouders ging Mutsaers hun graf bezoeken op het
kerkhof Den en Rust. Ze was er al jaren niet meer geweest, maar toen ze voor hun
grafstond lag daarop een dennenappel. Mutsaers schrijft dat ze luidkeels uitriep:
‘Dat ben ik’ (Mutsaers 1999: 248). Ze vertelt vervolgens dat deze dennenappel haar
liet overlopen van liefde voor haar ouders.
In Zeepijn kan de lezer uiteindelijk de samenhang tussen dennentakken en de
zee
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navoelen. Bovendien vindt zoiets als een verzoening op het sterfbed plaats, een
moment van tedere genegenheid tussen moeder en dochter. Wie weet, misschien
is deze reconciliatie een ‘oplossing’ voor het probleem van de moeilijke
moeder-dochter-relatie in Mutsaers' werk en zal het moedermotief in de toekomst
een minder cruciale rol gaan spelen. Vast staat in ieder geval dat Zeepijn niet in de
laatste plaats door de tedere opmerking op het sterfbed erg positief eindigt: ‘Als de
zee bloeien kan, dan kan ik het ook’ (Mutsaers 1999: 254).

Adres van de auteur: Université de Liège, Département de littérature néerlandaise,
Place Cockerill 3-5, B-4000 Liège

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

20

Bibliografie
Anker 1999 - R. Anker: ‘Dennenuitbuiting, dennenverdriet, dennenhars’. In:
Het Parool, 8-11-99.
Badinter 1980 - E. Badinter: L'amour en plus. L'histoire de l'amour maternel.
Paris, 1980.
Birkhäuser-Oeri 1977 - S. Birkhäuser-Oeri: Die Mutter im Märchen. Deutung
der Problematik des Mütterlichen und des Mutterkomplexes am Beispiel
bekannter Märchen. Stuttgart, 1977.
Burger/ Seidenspinner 1988 - A. Burger und G. Seidenspinner: Töchter und
Mütter. Ablösung als Konflikt und Chance. Opladen, 1988.
Carlson 1992 - K. Carlson: Nicht wie meine Mutter. Frauen auf der Suche nach
sich selbst. München, 1992.
Carrington 1970 - D. Carrington: Letters and Extracts from her Diaries. Chosen
and with an introduction by David Garnett. With a biographical note by Noel
Carrington. London, 1970.
Van Damme 1995 - N. Van Damme: Psychoanalytisch denken over
vrouwelijkheid: Helene Deutsch. Leuven, lic.verh. 1995.
Forna 1999 - A. Forna: De mythe van het moederschap. Hoe de maatschappij
vrouwen vormt en hervormt. Amsterdam, 1999.
Franck 1979 - B. Franck: Ich schaue in den Spiegel und sehe meine Mutter.
Gesprächsprotokolle mit Töchtern. Hamburg, 1979.
Friday 1980 - N. Friday: My mother my self. Glasgow, 1980.
Gielkens 1987 - J. Gielkens: Kom met een gesis van vleugels: Leda en de
zwaan. Met dertien zeefdrukken van Charlotte Mutsaers. Utrecht, 1987.
Haasse 2000 - H. Haasse: ‘Accolade’. In: Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers.
Amsterdam, 2000, p. 23-24.
Halberstadt-Freud 1996 - H.C. Halberstadt-Freud: Elektra versus oedipus.
Psychoanalytische visies op de moeder-dochterrelatie. Amsterdam, 1996.
Hellemans 1994 - H. Hellemans: De evolutie van het vrouwelijke
Oedipuscomplex, een literatuur-studie. Leuven, Lic.verh. 1994.
Hermans/ Hoogendonk 2000 - T. Hermans en M. Hoogendonk (samenstelling):
Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers. Amsterdam, 2000.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

21
Heumakers 1999 - A. Heumakers: ‘Zonder ballast de hemel tegenmoet’. In:
NRC Handelsblad, 8-11-99.
Kast 1994 - V. Kast: Vater-Töchter, Mutter-Söhne. Wege zur eigenen Identität
aus Vater-und Mutterkomplexen. Zürich, 1994.
Kraft 1993 - H. Kraft (Hrg.): Mütter-Töchter-Frauen. Weiblichkeitsbilder in der
Literatur. Stuttgart, 1993.
Kraamer 1995 - J. Kraamer: ‘Een zee van taal. Over de markiezin’. In: Speciaal
nr. van Bzzlletin, jrg. 24, nr. 225, 1995, p. 45-48.
Lampl-de Groot 1993 - J. Lampl-de Groot: Over vrouwelijke seksualiteit.
Amsterdam, 1993.
Leonard 1983 - L. Leonard: Gekwetste vrouw. Het genezen van de
vader-dochterrelatie. Rotterdam, 1983.
Lockhorn 1996 - E. Lockhorn: ‘Gevoelens moet je hullen in een jasje van
verstand’. Interview met Charlotte Mutsaers. In: Geletterde vrouwen. 1996, p.
205-223.
Mertens 1995 - A. Mertens: ‘De giftige woorden van mevrouw Pothast’. In:
Speciaal nr. van Bzzlletin, jrg. 24, nr. 225, 1995, p. 24-31.
Mutsaers 1983 - C. Mutsaers: Het circus van de geest. Amsterdam, 1983.
Mutsaers 1985 - C. Mutsaers: Hazepeper. Amsterdam, 1985.
Mutsaers 1986a - C. Mutsaers: Hanegeschrei. Amsterdam, 1986.
Mutsaers 1986b - C. Mutsaers: Mijnheer Donselaer zoek een vrouw.
Amsterdam, 1986.
Mutsaers 1988 - C. Mutsaers: De Markiezin. Amsterdam, 1988.
Mutsaers 1990 - C. Mutsaers: Kersebloed. Amsterdam, 1990.
Mutsaers 1994a - C. Mutsaers Rachels rokje. Amsterdam, 1994.
Mutsaers 1994b - C. Mutsaers: ‘Ik sprak met dennenaalden, pijnappels en
vissen. 5. Zelfportret als kerstboom of weemoed onverklaarbaar’. In: Tirade,
jrg. 38, nr. 355 (nov.-dec.), 1994, p. 548-562.
Mutsaers 1996 - C. Mutsaers: Paardejam. Amsterdam, 1996.
Mutsaers 1999 - C. Mutsaers: Zeepijn. Amsterdam, 1999.
Oele 1986 - A. Oele: ‘Charlotte Mutsaers. Een dubbeltalent’. In: Ons Erfdeel,
Afl.: 1 jan-feb, 1986, p. 35-39.
Offermans 2000 - C. Offermans: ‘Het heilige vuur. Of: Hoe Charlotte Mutsaers
een leefbare ruimte creërt’. In: De ontdekking van de wereld. Amsterdam, 2000,
p. 125-149.
Renard 1965 - J. Renard: Poil de Carotte, Paris, 1965.
Peters 1999 - A. Peters: ‘Doelgerichte grilligheid. De eigenzinnige logica van
Charlotte Mutsaers’. In: De Volkskrant, 8-11-99.
Reugebrink 2000 - M. Reugebrink: ‘Zonder diagnose’. In: Speciaal nr. van
Bzzlletin, jrg. 24, nr. 225, 1995, p. 68-73.
Riedel 1986 - I. Riedel: Demeters Suche. Mütter und Töchter. Zürich, 1986.
Samuels 1997 - A. Samuels: Vaderbeeld. Dieptepsychologische gedachten
over vaderschap. Amsterdam, 1997.
Vandenbroucke 1998 - J. Vandenbroucke: ‘Zo steels als een zwaluw’. Interview
met Charlotte Mutsaers. In: De Morgen, 16-4-98.
Vervaeck 1994 - B. Vervaeck: ‘De lezer als rokkenjager’. In: Nieuw
Wereldtijdschrift, jrg. 11, nr. 3, 1994, p. 71-72.
Vervaeck 1999a - B. Vervaeck: ‘Geboren in een houten jas’. In: De Morgen,
30 september 1999.
Vervaeck 1999b - B. Vervaeck: Het postmodernisme in de Nederlandse en
Vlaamse roman. Brussel/Nijmegen, 1999.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

Zuiderent 1993 - A. Zuiderent: ‘Charlotte Mutsaers’. In: Kritisch lexicon van de
Nederlandstalige literatuur na 1945, 50e aanvulling, augustus 1993, p.1-11.

Eindnoten:
* Voor hun suggesties en opmerkingen bij dit artikel dank ik Per van der Wijst, François van Elmbt,
Erik Spinoy en in het bijzonder Wiel Kusters.
1 Charlotte Mutsaers is een dubbeltalent: aanvankelijk schilderde ze, maar ze kwam later tot de
vaststelling dat ze sommige dingen beter met taal dan met verf kan uitdrukken. Sindsdien werkt
ze hoofdzakelijk als schrijfster.
2 Zie in dit verband trouwens het volgende citaat uit Hazepeper: ‘De blinden, de Amerikanen, de
fox-terriërs, de schoenmakers, Napoleon, James Ensor, de dierenkwellers, de drogisten zonder
haar, de wetenschappelijke medewerkers, de paus, wie zou er eigenlijk niet willen sterven in de
omarming van zijn bloedeigen moeder?
Als een rotsblok, als een grot waarin een grote zoon kan schuilen, zo rijst de Piëta voor ons op.
Waar vinden wij, dochters, zo'n toevluchtsoord?’ (Mutsaers 1985:88).
3 Vrouwen misschien niet, maar Charlotte Mutsaers wel: haar naam betekent immers
‘takkenbossen’ of beter nog ‘van de takkenbos’. Mutsaers' naam is geformeerd met een
genitiefconstructie. Dit afstammingssignaal is in verband met de moeilijke
moeder-dochterverhouding en de positieve ervaringen met de vader van belang. In Mutsaers
zit bovendien Muts-aard. Dat Mutsaers een aardje naar haar vaartje heeft zal meteen
onmiskenbaar worden.
4 Niet alleen zijn er opvallende overeenkomsten tussen het verhaal van Rachel en dat van Elektra,
ook de twee voornamen vertonen punten van overeenkomst. De overeenstemming van de
lettercombinaties el en ra in Rachel en Elektra is zeker geen toeval. Bovendien zijn de
overblijvende ch en k verwante klanken: het zijn allebei zogenaamde velare medeklinkers. Er
is namelijk sprake van een klankverschuiving: de Duitse ch (bijvoorbeeld in Dach) komt vaak
overeen met de Nederlandse k (dak). Letterspelletjes zijn in het oeuvre van Charlotte Mutsaers
niet exceptioneel. Rachel Stottermaus is bijvoorbeeld een anagram van Charlotte Mutsaers.
Omdat de naam Rachel sterk op Elektra lijkt fungeert de naam Rachel Stottermaus dus misschien
als een indirect signaal voor het feit dat het Elektracomplex een rol in Rachels leven speelt.
Daarnaast hebben de namen Mutsaers en Stottermaus iets gemeen: beide namen bevatten een
zekere dreiging. Mutsaers betekent immers ‘takkenbossen’ en het bosje takken in Mutsaers'
familiewapen is een fascistisch symbool. Mutsaers is echter ook een ander woord voor
brandstapel en een brandstapel roept eveneens onheilspellende associaties op. Ook de naam
Stottermaus is door zijn ‘Duitse staart’ waaraan bloed kleeft geen onschuldige naam.
5 Het stotteren kan echter ook een positieve connotatie krijgen, wanneer men het hakkelen, het
stamelen met het chaotische van de vader associeert. Rachel en ook Charlotte Mutsaers
deconstrueren de taal en trekken zich niets aan van haar strenge regels.
6 Douglas is niet toevallig de naam van een naaldboom. Rachel laat aan de binnenkant van haar
dij een dennentak tatoeëren (Mutsaers 1994a: 65). Dit is als liefdesverklaring voor Douglas
bedoeld. Verder heeft ze al een bruidsboeket voor haar huwelijk met Douglas bedacht:
dennentakken met madeliefjes erdoorheen (Mutsaers 1994a: 71). Bij zijn bezoek aan Rachel
brengt Douglas leukodendron mee die lijkt op piepkleine dennenappeltjes (Mutsaers 1994a:
106). Wanneer ze hem in Amsterdam een bezoek brengt, zegt hij: ‘Eigenlijk had je best een
kerststukje voor je oude leraar mee mogen brengen’ (Mutsaers 1994a: 38). Ze praten aan de
telefoon over de overdonderende lelijkheid van Wagners Tannhäuser (Mutsaers 1994a: 190).
‘Tanne’ is Duits voor dennenboom...Aan de ene kant lijkt Douglas dus op Rachels vader, hij is
bijvoorbeeld in velerlei opzichten even chaotisch als hij. Maar Douglas heet niet slechts Douglas
maar Douglas Distelvink. En distelvinken houden veel meer van distels dan van dennentaken.
Met andere woorden, Distelvink is dus toch niet helemaal zoals Rachels vader en zal dat ook
nooit worden.
7 Het werkwoord piepen doet aan de naam Stottermaus denken. In Rachels rokje staat immers:
‘Het was tenslotte maar een Stottermaus en die piepen verkeerd’ (Mutsaers 1994a: 25).
8 Zo wordt mijnheer Donselaer in aflevering 18 van Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw verliefd
op een amazone. Rachel Stottermaus rijdt als een kleine amazone op de rug van haar vader
door de kamer (Mutsaers 1994a: 81). En ook de bekende amazone Penthesilea speelt een
belangrijke rol in Rachels rokje.
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9 Dit raster is echter niet ordelijk zoals de moeder, maar eerder grillig onvoorspelbaar zoals de
vader. De samenhang in Mutsaers' werk is dus eigenlijk een warrige, chaotische samenhang
die aan de vaderfiguur in haar boeken doet denken.
10 De mythe van Demeter en Kore is eigenlijk de tegenhanger van de Elektramythe. Kore (Grieks
voor meisje) of Persephone wordt door Hades geroofd en moet samen met hem in de onderwereld
leven. Demeter, haar liefdevolle moeder, wil haar dochter absoluut terughebben. Het verhaal
eindigt met een compromis. Twee derde van het jaar mag Persephone bij haar moeder blijven,
maar voor de rest van het jaar moet ze naar de onderwereld. De man is hier een bedreiging
voor de twee-eenheid van moeder en dochter.
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Johan Oosterman
*
De Excellente cronike van Vlaenderen en Anthonis de Roovere
Abstract - The Excellente cronike van Vlaenderen (Excellent chronicle of Flanders)
descibes the history of Flanders from the first forester named Liederic de Buc (621
A.D.) until the end of the fifteenth (or early sixteenth) century. It describes in detail
the history of Flanders under Burgundian rule and everyday life in Bruges. The
chronicle came down to us in a printed edition of 1531 and in seven fifteenth century
manuscripts. All sources name Anthonis de Roovere as the author of at least one
part of the chronicle. It seems likely that De Roovere is responsible for the years
1437 to 1482, as is stated in the printed edition as well as in several manuscripts.
There may be a relation between the annuity De Roovere received from the city of
Bruges since 1467 and the writing of this chronicle.

1. Inleiding
In 1531 verscheen bij Willem Vorsterman in Antwerpen de Excellente cronike van
1
Vlaenderen. Het is een monumentale druk die rijk is voorzien van houtsneden. Het
boek bevat de geschiedenis van Vlaanderen vanaf de tijden van Liederic de Buc,
de eerste forestier van Vlaanderen (621) en loopt door tot in 1529. Vanaf 1515 is
er sprake van een Antwerpse kroniek, alles wat daaraan voorafgaat stelt de
2
geschiedenis van Vlaanderen centraal. Hoewel het hier een kroniek van heel
Vlaanderen betreft, krijgen niet alle regio's in dit gewest evenveel aandacht. Het
perspectief is grotendeels Brugs, zeker waar het de vijftiende eeuw betreft. Allerlei
specifieke details maken duidelijk dat de auteur goed op de hoogte moet zijn geweest
met het reilen en zeilen in Brugge. In de kroniek zelf wordt Anthonis de Roovere
genoemd als auteur van een deel van de kroniek. Het is een toeschrijving die goed
strookt met de Brugse inslag van de tekst. Toch is ze niet voetstoots overgenomen
3
in de literatuur over De Roovere en in die over de Excellente cronike van Vlaenderen.
In mijn onderzoek naar het werk van Anthonis de Roovere stuitte ook ik op deze
kwestie. Er bleken meer gegevens voorhanden in vijftiende-eeuwse bronnen dan
er tot nu toe in het onderzoek betrokken zijn. In deze bijdrage zet ik ze op een rij.

2. De Excellente cronike in druk
Het begin van de Excellente cronike wordt gevormd door de Nederlandse vertaling
van de Flandria generosa, een Latijnse kroniek die ten grondslag ligt aan het
4
merendeel van de Vlaamse historiografie. In aanleg is de Flandria generosa niets
anders dan een Latijnse stamboom van forestiers en graven die Vlaanderen
geregeerd hebben. De tekst is op verschillende wijzen bewerkt en uitgebreid. De
tak die van belang is
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als voorstadium van de Excellente cronike staat bekend als Flandria generosa C.
Deze kroniek bevat de geschiedenis van Vlaanderen van 621 tot 1423 en kent
verschillende voortzettingen. De Excellente cronike bestaat waarschijnlijk uit een
Nederlandse vertaling van de Flandria generosa C die kort na 1423 moet zijn
gemaakt, aangevuld met een kroniek die een belangrijk deel van de vijftiende eeuw
5
beslaat en vanuit Brugs perspectief is geschreven. Dits die excellente cronike van
Vlaenderen is de titel van het gedrukte boek uit 1531. Wanneer ik hierna spreek
over de Excellente cronike van Vlaenderen heb ik het over het in Vlaanderen tot
stand gekomen deel van de kroniek zoals deze onder andere is te vinden in de
Vorstermandruk uit 1531 maar ook, zoals hierna nog blijkt, in enkele handschriften.
Het gedeelte van de kroniek dat betrekking heeft op de jaren 1515-1529 reken ik
niet tot de Excellente cronike van Vlaenderen. Evenmin heb ik de versies op het
6
oog waarin sprake is van een Gentse voortzetting. Als ik de Vorstermandruk uit
1531 specifiek ter sprake breng, heb ik het over Excellente cronike 1531.
In de Excellente cronike zijn voor wat de vijftiende eeuw betreft twee duidelijke
cesuren aangebracht. De eerste valt samen met de veldtocht naar Calais in 1436,
de tweede met de dood van Maria van Bourgondië in 1482. Op die plaats wordt in
de druk uit 1531 het voorafgaande door middel van een colofon expliciet afgesloten.
De typografie ondersteunt deze cesuur.
¶ Item hier mede so eyndt die Coronijcke van Vlaendren, beghinnende
van Liederick die Buck, deerste Foreestier van Vlaendren, ende voort
van allen den Foreestiers ende Graven van Vlaendren, gheduerende tot
den overlijdene van vrau Marye van Bourgoengien, eeneghe dochtere
vanden hertoge Kaerle, als ghetrauwet hebbende den edelen hertoghe
Maximiliaen, Hertoge van Oostenrijcke, des Keysers Fredericx sone, die
derde van dier name. Ghemaeckt meest sint der Calis reyse by Anthonis
de Roovere, den edelen Rethorisijn ende Musichien, verghift van Gode
met vele diveersche scientien ende gracien, wiens siele God wille
7
ontfarmen, ende alle die ghene die dese Coronijcke lesen sullen. Amen.
De kroniek is volgens de bovenstaande tekst vanaf 1436 tot aan de dood van Maria
van Bourgondië voor het grootste deel (meest) geschreven door Anthonis de
Roovere.
De Excellente cronike houdt niet op met de dood van Maria van Bourgondië.
Vanaf de uitvaart van Maria van Bourgondië tot aan 1515 is er sprake van een in
Brugge te situeren voortzetting, waarin bijvoorbeeld de Brugse opstand tegen
Maximiliaan gedetailleerd wordt beschreven. De auteur van deze voortzetting is niet
bekend, al is wel verondersteld dat hij geïdentificeerd kan worden als de Brugse
rederijker Andries de Smet, die ten onrechte ook wel voor de auteur van de gehele
8
kroniek is gehouden. De Smet maakt zijn naam bekend in de Excellente cronike
wanneer hij vertelt over het landjuweel in 1496, de grote rederijkerswedstrijd die in
Antwerpen werd gehouden. ‘Ick Andries die Smet die dit screef als ghenouchte
hebbende in die Retorijcke, track van Brugghe [...] tAntwerpen, ende sacht al diesser
9
of ghebuerde.’ De Brugse Heilige Geestkamer was afwezig tijdens de wedstrijd in
Antwerpen. Om te weten wat andere rederijkerskamers op de planken brachten,
werd Andries de Smet als ‘verspieder’ naar Antwerpen gestuurd.
10
De Smet was een prominent lid van de Brugse kamer. Ook vóór 1482 heeft hij
zijn sporen nagelaten in de tekst uit de Vorstermandruk. De duidelijkste ingreep
komt voor in de beschrijving van de bruiloft van Karel de Stoute en Margareta van
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York in 1468. Tijdens het banket op de avond van zondag 3 juli worden gerechten
opgediend in scheepjes.
Ende ten fijne datter noch memorie sy langhe tijt vander voorseider
triumphe, so staet in sommeghe coronijcken een schip ghemaeckt inder
manieren also dat toe ghinck. Ende noch vintmen in sommeghe kercken
eeneghe vanden selven schepen in wesene, want ic, Andries die Smet,
die dit screef, hebbe een sien staen voor die langhe moeder Gods in Sinte
11
Salvatorskercke in die stede van Brugghe.
De Smet vertelt hier dat in sommige kronieken een afbeelding voorkomt van een
scheepje zoals ze gebruikt werden bij het banket. Bovendien, zo weet hij te melden,
zijn enkele van die scheepjes nu nog te zien in Brugse kerken. Waarschijnlijk dateren
de aanvullingen van De Smet uit de jaren negentig van de vijftiende eeuw.
Vermoedelijk heeft hij de tekst over de jaren voor 1482 slechts hier en daar van
toevoegingen voorzien.

3. De handschriften
De Excellente cronike is niet alleen bewaard in de druk uit 1531 maar ook in
verschillende handschriften. Zeven dateren nog uit de vijftiende eeuw. Een daarvan,
handschrift Douai, Bibliothèque Municipal, 1110, bevat een afbeelding van een
scheepje. Daarop doelde Andries de Smet toen hij schreef ‘so staet in sommeghe
coronijcken een schip ghemaeckt’. Het is daarom goed eerst naar dit handschrift te
kijken, alvorens de andere zes ter sprake te brengen.
Het handschrift uit Douai bevat de integrale tekst van de Excellente cronike tot
1482. Het is rijk voorzien van illustraties en bevat bovendien een omvangrijke
voortzetting en talrijke zestiende-eeuwse aantekeningen in de marge. Het handschrift
vertoont sporen van intensief gebruik. Behalve de marginale notities, die vaak een
samenvatting geven van de vijftiende-eeuwse tekst en soms aanvullingen daarbij,
zijn er ook diverse correcties, vooral waar het namen van personen en plaatsen
12
betreft. Ook heeft het handschrift een zestiende-eeuwse inhoudsopgave die
correspondeert met een eveneens zestiende-eeuwse foliëring. Vermoedelijk vervangt
deze een contemporaine foliëring. Inhoudsopgave, marginale notities en voortzetting
zijn in een en dezelfde hand geschreven.
Uit de inhoudsopgave valt af te leiden dat de codex niet integraal bewaard is
gebleven. De tekst is ongeschonden, maar een aantal bladen met kaarten van de
13
Nederlanden, Vlaanderen, Henegouwen en Zeeland is verloren gegaan. Verder
bevatte het handschrift een ‘Prophetie ende voorzegghinghe van tlandt van Vlaendre
ghevonden te Brugghe int clooster ten Eechoutte’, betrekking hebbend op
gebeurtenissen in 1468. Het moet hier gaan om de profetie over de toekomst van
Vlaanderen die omstreeks 1400 werd opgesteld door Lubert Hautscilt, abt van de
Eechoutabdij. Ook uit een ander handschrift is bekend dat deze profetie werd
14
toegepast op gebeurtenissen in 1468.
De hiervoor aangehaalde passage in de gedrukte kroniek over het auteurschap
van De Roovere dateert niet pas van 1531 maar komt al voor in het
15
laat-vijftiende-eeuwse handschrift Douai, Bibliothèque Municipal, 1110:
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Afbeelding 1. Handschrift Douai, Bibliothèque Municipale, 1110, f. 21r. Slot van de
inhoudsopgave. Geschreven door Jacob van Male.
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Hier mede zo hendt de Cornike van Vlaenderen beghinnende van
Liederic de Buc toten overlidene van Marye van Bourgogne eeneghe
dochtere van hertoghe Karle als ghetrauwet hebbende den hedelen
hertoghe Maximiliaen van alle de forestiers ende graven die oyt gheweist
hebben ghemaect sichtent de Calis Reyse meest by Antheunis de Rovere.
Ghescreven bijder hand van Jacop van Malen. Ende was begonnen inden
Thor van Bourgogne anno lxxxv ende vulscreven den xxvsten dach van
16
octobre te Brugghe anno xc by my f. Jacob van Male.
De interpretatie van dit colofon is niet helemaal zonder problemen. Duidelijk is dat
Jacob van Male in 1485 is begonnen met het afschrift. Hij deed dit in het
17
Bourgondische kasteel (den Thor van Bourgogne) te Sluis. Het werk is vijf jaar
later voltooid in Brugge door f. Jacob van Male, dat wil zeggen de zoon van Jacob.
En al zou men kunnen denken dat hier om twee kopiisten gaat, er moet wel sprake
zijn van één persoon: Jacob, de zoon van Jacob van Male. De gehele codex is
duidelijk door één kopiist geschreven. Wel bevat hij een gedeelte in cursiva, terwijl
het overgrote deel in hybrida is geschreven. Er is echter geen enkele aanwijzing
18
dat de overgang in schrifttype samenvalt met een wisseling van kopiist. Jacob van
Male schrijft de kroniek tweemaal toe aan De Roovere: in het hierboven aangehaalde
19
colofon en in de aanhef van het handschrift (afbeelding 1).
De tekst in het handschrift uit Douai loopt grotendeels gelijkop met die in de druk
20
uit 1531. Toch zijn er vooral in het gedeelte tot 1436 diverse verschillen. Meest in
21
het oog lopend zijn de korte gedichten die Jacob van Male heeft genoteerd. In het
handschrift wordt het begin van een nieuw bewind steeds gemarkeerd door een
portret van de aantredende forestier of graaf. Dit portret is bovenaan een kolom
geplaatst, waardoor er vaak in de voorafgaande kolom ruimte overschiet. Deze
vrijblijvende ruimte is gebruikt om een gedichtje te noteren. Soms betreft het spreuken
van enkele regels, dan weer een strofe van een rederijkersgedicht (onder meer van
22
De Roovere) en soms gaat het ook om min of meer afgeronde korte gedichten.
De tekst in handschrift en de druk is met name voor de periode 1436-1482 (het
gedeelte dat aan De Roovere wordt toegeschreven) vrijwel gelijk. Soms ontbreken
in de druk enkele specifieke details zoals namen, die mogelijk van minder belang
werden geacht toen de kroniek ter perse kwam. Verder zijn er in het handschrift
23
kleine lacunes die te wijten kunnen zijn aan slordigheid van de kopiist. Een enkele
keer betrappen we hem op bewuste ingrepen. Zo noteerde hij op f. 307rb de
24
overlijdensdatum van een familielid, een gegeven dat naderhand is doorgehaald.
Al bij al zijn de verschillen gering. De ingrepen van Andries de Smet, die in de druk
enkele keren zo nadrukkelijk op de voorgrond treedt, zijn dus beperkt van omvang.
Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de Excellente cronike van Vlaenderen
na 1485 nog ingrijpend is herzien.
Het handschrift-Douai is na voltooiing door Jacob van Male nog voorzien van een
voortzetting die werd geschreven door Rombout de Doppere. Hij was secretaris van
Gillis de Baerdemaker, hulpbisschop te Brugge van het bisdom Doornik. Volgens
de aanhef betreft het hier het derde boek van De Dopperes kroniek, die de jaren
25
1488-1490 bestrijkt. De voortzetting zelf heeft echter ook betrekking op de jaren
1482-1488. Hoe dit precies zit verdient nader onderzoek. Hier beperk ik me tot de
26
simpele constatering. Met deze voortzetting zitten we opnieuw in kringen van
Brugse rederijkers. Rombout de Doppere was net als Andries de Smet lid van de
Brugse Heilige
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Geestkamer. Hij was betrokken bij de overeenkomst die in 1489 werd gesloten
27
tussen deze kamer en de Drie Santinnen, de tweede rederijkerskamer in Brugge.
In de stadsbibliotheek van Brugge bevinden zich twee handschriften met de
Excellente cronike van Vlaenderen. Eén daarvan, handschrift 436, is tot op heden
28
vaak over het hoofd gezien. De codex is geschreven door twee kopiisten. De eerste
29
schreef vanaf het begin tot en met folium 117v, waarna er twee bladen ontbreken.
Hij was gevorderd tot 1440. Aan het begin van de kroniek schreef hij een
inhoudsopgave die doorloopt tot aan de dood van Maria van Bourgondië. Hiermee
worden zijn bedoelingen duidelijk. Hij was van plan de gehele kroniek tot aan de
dood van Maria af te schrijven. En al is hij niet verder gekomen dan 1440, zijn legger
moet de volledige tekst van de kroniek hebben bevat. Vermoedelijk bevatte dit
voorbeeldhandschrift ook een inhoudsopgave. In elk geval heeft de kopiist van het
Brugse handschrift zijn inhoudsopgave achter elkaar door geschreven, zonder de
paginanummers in te vullen. Pas naderhand zijn in deze voltooide inhoudsopgave
verwijzingen naar folia in het handschrift genoteerd. Aan het slot van de
inhoudsopgave wordt De Roovere als auteur genoemd (afbeelding 2):
Maximiliaen, skeysers sone van Roome, was de xxxiiste grave van
Vlaenderen van zijns wijfs weghe vrau Marye, de dochtere vander
hertoghe Karle. Ende hadden te gadre drie kijnderen, te wetene Philips,
Margriete ende Fransoys. De welke Maximiliaen regierde tlant zoo
heerlicke tot den overlijdene van Marye van Bourgogne, ende ooc daer
naer, waer of dat desen bouc van cornijcken maer mencioen maect dan
tot den overlijdene van Marye van Bourgogne. Ghemaect by Anthuenis
30
de Rovere, alst blijct Folio
Waarschijnlijk is het eerste deel van dit Brugse handschrift het oudst bewaarde met
de Excellente cronike. Een expliciete datering ontbreekt, maar het papier waaruit
31
het eerste deel van de codex bestaat werd in 1483 in Damme gebruikt. In of kort
na dat jaar moet de kopiist aan het werk zijn gegaan. Deze eerste kopiist heeft zijn
werk niet afgemaakt.
Een tweede kopiist heeft de draad opgenomen, al was hij niet meer van plan de
kroniek voort te zetten tot in 1482. In een aanvulling op de inhoudsopgave schrijft
hij over zijn voornemens:
Men moet weten dat desen bouc niet varder mencioen maect dan tot
den overlidene vanden hertoghe Philips van Bourgogne, hoe wel dat in
dese tafle staet van hertoghe Karle, van vrau Marye als maecht zijnde
ende van den hertoghe Maximiliaen als grave van Vlaenderen van zijns
wijfs weghe. Maer sy also dat yement wille hebben het naervolghende
ghemaect bij der handt van Anthuenis de Rovere, een maetsenare, tote
overlidene van Marye van Bourgogne, ondersoucket hij zalt wel vinden
32
int langhe. Nota
Zelfs van het plan om te eindigen met de dood van Filips de Goede is weinig
33
terechtgekomen. De tweede kopiist is slechts gevorderd tot in februari 1466. Hij
houdt op als het belangrijkste deel van De Rooveres kroniek nog moet komen. Hij
moet zich daarvan bewust zijn geweest en wijst zijn lezers erop dat het vervolg van
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De Rooveres kroniek te vinden moet zijn voor wie zich enige moeite getroost. Op
deze manier bevestigt hij nogmaals het auteurschap van De Roovere.
Behalve aan het einde van de inhoudsopgave, heeft de tweede kopiist ook elders
sporen nagelaten in het deel dat zijn voorganger schreef. De kopiist die het eerste
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Afbeelding 2. Handschrift Brugge, Stadsbibliotheek, 436, f. 4r. De linkerkolom bevat het
slot van de inhoudsopgave; de rechterkolom bevat resp. een colofon, een strofe uit
Gruuthusegedicht 10 en een tweeregelige spreuk en is geschreven door Jacob van Male
(de tekst in de eerste kolom zou ook van zijn hand kunnen zijn).
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deel van handschrift 436 schreef, heeft op diverse plaatsen ruimte open gelaten,
naar mag worden aangenomen met de bedoeling dat daar illustraties zouden komen.
De tweede kopiist, kennelijk ontevreden met dit overschot aan lege ruimte, heeft
34
een deel hiervan gevuld met korte gedichten. Het gaat ten dele om dezelfde
gedichten die ook in het handschrift uit Douai staan. Maar de verwantschap tussen
beide handschriften blijkt nog groter.
Het schrift in beide codices komt op vele punten overeen. Horizontale lijnen en
diagonale lijnen onder een hoek van ongeveer negentig graden bepalen het
schriftbeeld in sterke mate. De vorm van de r en de manier waarop deze letter
ligaturen vormt met bijvoorbeeld de voorafgaande t, f of e is in beide codices identiek,
terwijl ook de vorm van de z en de g overeen komt. Verder zijn in beide handschriften
op dezelfde wijze regelvullingen, initialen en (spaarzaam) penwerkversieringen
35
aangebracht. De tweede kopiist van het Brugse handschrift is dezelfde als de
kopiist van het handschrift uit Douai: Jacob van Male.
De handschriften Brussel, KB, 13073-74 en Brugge, SB, 437 zijn nadrukkelijk met
36
elkaar te verbinden. Zij zijn op identieke wijze verlucht: het aantreden van alle
forestiers en graven wordt gemarkeerd met een wapenschild, en in het laatste deel
van de kroniek, de regering van Maria van Bourgondië betreffend, zijn ze geïllustreerd
met vrijwel identieke tekeningen. Ook de tekst in beide handschriften is vrijwel
identiek. Het is daarbij niet duidelijk of de twee handschriften op één legger zijn te
herleiden, ofwel dat het ene handschrift een afschrift is van het andere. Deze
mogelijkheid is de meest waarschijnlijke. Toch valt vooralsnog niet uit te maken wat
het voorbeeld is geweest en wat de navolging. Vergelijking van diverse passages
maakt duidelijk dat er zo goed als geen verschillen zijn.
Het Brusselse handschrift is geschreven door drie kopiisten en werd, zo blijkt uit
het colofon, voltooid ‘up den kersavent anno M CCCC LXXXV’. Anthonis de Roovere
wordt als auteur genoemd. Het colofon vertoont grote gelijkenis met dat in het
37
handschrift-Douai. Toch bevat het ook weer gegevens die in andere handschriften
ontbreken. Zo meldt de kopiist van dit handschrift dat De Roovere niet alleen de
kroniek schreef en metselaar was, maar bovendien dat hij ‘een groot Retoroysien’
was. Aan het begin van dit handschrift zijn diverse bladen verloren gegaan. Ook in
het Brugse handschrift 437 ontbreken bladen, maar nu aan het eind van de codex.
De kroniek breekt hier dus voortijdig af, waardoor onbekend is of het een colofon
heeft gehad. Rekening houdend met de grote gelijkenis tussen de twee handschriften
is het echter aannemelijk dat dit het geval is geweest.
In drie handschriften van hooguit enkele jaren na de dood van De Roovere staat
een colofon waarin zijn naam als auteur van de kroniek voorkomt (terwijl dit in een
vierde handschrift (Brugge, SB, 437) eveneens het geval moet zijn geweest). De
colofons in deze handschriften lijken op elkaar, wat op een gemeenschappelijk
voorbeeld wijst. Toch zijn er ook verschillen. Ze laten zien dat De Roovere niet louter
een naam was die werd meegekopieerd, maar een bekende auteur over wie men
iets wist te melden: dat hij metselaar was, of rederijker, of dat hij in 1482 was
overleden. Kort na de dood van De Roovere moet de kroniek als afgeronde tekst
zijn beschouwd.
In de hiervoor besproken codices werd De Roovere in een colofon als auteur
genoemd. In handschrift New York, Pierpont Morgan Library, M. 485 verschijnt zijn
38
naam op een andere plaats. De codex moet in de late jaren tachtig zijn geschre-
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ven voor een opdrachtgever wiens portret op f. 355r is afgebeeld. Vermoedelijk was
39
hij een lid van de Brugse familie Hueribloc, en mogelijk was hij een geestelijke. Dit
handschrift bevat de kroniek van Vlaanderen over de jaren 1420 tot 1477. Aan het
begin is er tekstverlies door ontbrekende bladen. Onduidelijk is hoeveel er verloren
is gegaan en dus ook of dit handschrift oorspronkelijk begon bij Liederic de Buc.
Aan het slot is er geen tekst verloren gegaan: de dood van Karel de Stoute (met
nasleep) vormt het bedoelde einde van de kroniek. Net als enkele van de hiervoor
besproken handschriften is het voorzien van diverse illustraties. De tekeningen in
al deze handschriften worden wel aan één kunstenaar toegeschreven, iets waarvan
ik niet overtuigd ben. Dat ze in elkaars directe omgeving vervaardigd zijn, staat
natuurlijk wel vast: de betreffende handschriften zijn in de jaren tachtig vervaardigd
40
in Brugge of directe omgeving.
Het handschrift-New York sluit grotendeels aan bij de tekst die we in de hiervoor
besproken handschriften aantreffen. Toch is er reden juist deze bron eens goed te
bestuderen. De samensteller van deze versie van de kroniek van Vlaanderen meldt
namelijk dat hij niet alleen gebruik heeft gemaakt van de Excellente cronike maar
ook van een andere bron. Op f. 210rv staat een uitweiding over paus Pius II die
41
ontbreekt in de Excellente cronike. Deze passus eindigt met ‘aldus maect mensioen
den bouc van Fasciculus Temporis.’ Het Fasciculus temporum verscheen voor het
eerst in 1474 in druk bij Werner Rolevinck. Een jaar later verscheen de Nederlandse
42
vertaling in Leuven. Hoe uitvoerig in het handschrift uit New York gebruik is gemaakt
van het Fasciculus verdient nader onderzoek; hier volstaat de constatering dat dit
43
het geval is. Iets verderop laat de samensteller zich opnieuw in de kaart kijken:
‘Item als de voors. paeus comme was tot Anchona so starf hij daer, alzo de ystorye
van Anthuenis de Roovere mencioen maect’ (f. 213v). Het verhaalde over paus Pius
blijkt, bij vergelijking met de tekst in het handschrift-Douai, ontleend te zijn aan de
44
Excellente cronike. De samensteller van de tekst in het handschrift-New York
verwijst naar de Excellente cronike als de Ystorye van Anthuenis de Roouere. Het
is opnieuw een aanwijzing dat deze kroniek bekend was in Vlaanderen en dat De
Roovere gold als de auteur van een deel ervan.
In vijf handschriften uit de vijftiende eeuw wordt Anthonis de Roovere de auteur
genoemd van een gedeelte van de Excellente cronike. Het vroegste, handschrift
436 uit de Brugse Stadsbibliotheek, dateert waarschijnlijk uit 1483, de vier andere
zijn binnen vijf jaar daarna te dateren. Niet al deze handschriften zijn trouwens
geheel onafhankelijk van elkaar: Handschrift Brugge, 436 is voor een deel gekopieerd
door Jacob van Male, die tevens het handschrift in Douai afschreef, en handschrift
Brugge 437 is legger of afschrift van het Brusselse handschrift. Niettemin kunnen
we met recht spreken van een vroege en veelvuldige bevestiging van De Rooveres
auteurschap. Zo lang er geen zwaarwegende aanwijzingen zijn voor het tegendeel,
kunnen we de Excellente cronike voor de jaren 1436-1482 betitelen als Ystorie van
Anthuenis de Roovere, in navolging van het handschrift in New York.
Behalve de vijf hiervoor besproken handschriften, zijn er twee andere met de
Excellente cronike die eveneens uit de late vijftiende eeuw dateren. Ook hierin komt
de naam van De Roovere voor, zij het op een minder opvallende wijze: in een
acrostichon in een van de jaardichten.
De jaardichten, ook wel incarnacioenen geheten, vormen een opvallend element
in
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de Excellente cronike. Twee-regelige versjes, waarin het jaartal van de genoemde
gebeurtenis verscholen zit, zijn gebruikelijk in kronieken. In de Excellente cronike,
maar ook al in de Flandria generosa C zijn er diverse opgenomen zowel in het Latijn
als in het Nederlands. Maar het soort gedichten dat tussen 1465 en 1482 in de
45
Excellente cronike veelvuldig voorkomt, wijkt sterk daarvan af. Ze zijn langer - vaak
tien tot twintig verzen - en veelal in een uiterst complexe rederijkerstaal geschreven.
Het eerste duidelijke voorbeeld van zo'n gedicht, geschreven naar aanleiding van
de dood van Filips de Goede, is niet alleen illustratief omdat alle kenmerken van
het genre hier duidelijk aanwezig zijn, maar is bovendien van belang omdat het
expliciet aan De Roovere wordt toegeschreven. In de druk uit 1531 gaat aan het
gedicht dit opschrift vooraf: ‘¶ Dit es tIncarnacioen vanden overlijdene vanden edelen
hertoghe Phelips. Anno M CCCC ende LXVIJ ghestelt vanden eerweerdeghen rethorisijn
Anthonis die Roovere salegher ghedachten’ (f. 130v). Desondanks verwerpen
Lemaire en Rouzet het auteurschap van De Roovere in hun bespreking van deze
druk. Ze schrijven over het gedicht: ‘Die tekst is [...] in geen van de drie 15de-eeuwse
handschriften van deze kroniek te vinden. Wij zijn dan ook geneigd dit gedicht als
een latere inlassing te beschouwen.’ Anders dan gemeld staat dit gedicht wél in
een van de vier (!) aan hun bekende handschriften. Maar bovendien staat het in
46
twee andere vijftiende-eeuwse handschriften met de kroniek. In geen van deze
bronnen staat het opschrift waarin De Roovere als auteur wordt vermeld. Bij nader
toezien blijkt echter dat de auteur zijn naam heeft verwerkt aan het slot van het
acrostichon, waarin achtereenvolgens de naam van de hertog, het jaar en de plaats
van overlijden zijn te lezen: PHELIPPUS DUX BURGUNDIE MCCCCLXUII IN BRUGGHE. In
de twee laatste verzen volgen dan een R en een O, waarbij die laatste letter het
begin vormt van het woord ‘Overe’, zodat hier ROvere te lezen valt. Ook elders in
de kroniek staan incarnacioenen waarin het acrostichon op dergelijke wijze gelezen
moet worden. Een bevestiging van deze leeswijze is te vinden in het hiervoor reeds
besproken handschrift in Douai en in handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
132 A 13. Alle letters van het acrostichon zijn er met rode inkt geschreven, inclusief
47
het gehele woord ‘Overe’. Ook in handschrift Parijs, Bibliothèque National, Néerl.
48
106 staat het gedicht op de dood van Filips de Goede. Daar is het acrostichon
echter niet opvallend gemarkeerd.

4. Een korte kroniek
Niet alleen zijn er zeven handschriften met de Excellente cronike waarin de naam
van De Roovere voorkomt, er is bovendien een korte kroniek waaraan zijn naam
verbonden is. Deze kroniek verhaalt over de gebeurtenissen rond het huwelijk van
Karel de Stoute en Margareta van York in juli 1468, en heeft als titel ‘De blyde
incompste van vrauw Margriete van Yorck, trauwende met hertoghe Carel van
Bourgondien, grave van Vlaendren, met de bruyloft, spelen ende tournoyen binnen
49
de stadt van Brugghe.’ De tekst van deze korte kroniek is uitvoeriger dan het relaas
50
over deze gebeurtenissen in de Excellente cronike. Vergelijking maakt duidelijk
dat de tekst in de Excellente cronike een bekorte versie is van de tekst zoals we die
kennen uit het zelfstandig overgeleverde kroniekje. Die zelfstandige tekst eindigt in
het enig bekende
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handschrift met de woorden Explicit A. Roovere 1468. Op grond hiervan kan Anthonis
de Roovere als auteur worden beschouwd.
Lievens heeft deze toeschrijving echter aangevochten en besluit dat waarschijnlijk
51
alleen het afsluitende gedichtje van vier regels van De Roovere is. Ik ben het hierin
niet met Lievens eens en ik ben niet overtuigd door zijn argumenten contra het
auteurschap van De Roovere. Ik laat ze hier kort de revue passeren.
o

1 ) Lievens meent dat een auteur zijn eigen tekst nooit zal ondertekenen met
Explicit A. Roovere 1468. Wel zou een kopiist een eigen afschrift zo kunnen signeren.
Lievens houdt er daarom rekening mee dat De Roovere de kopiist is geweest. Omdat
het handschrift zo goed als zeker van na De Rooveres dood dateert is die
mogelijkheid gevoegelijk uit te sluiten. Ik zie bovendien niet in waarom een latere
kopiist een tekst van De Roovere niet zou kunnen hebben toeschrijven met deze
formulering, terwijl elders (in een handschrift van omstreeks 1600) bijvoorbeeld
52
gedichten van dezelfde auteur worden besloten met finis per Roovere.
o

2 ) Er zijn namen van edelen verhaspeld of apert fout. Lievens neemt aan dat De
Roovere dergelijke fouten niet zou maken. In de eerste plaats sluit ik niet uit dat De
Roovere, die niet tot de inner circle van de adel behoorde, op dit gebied fouten
maakte (hij was tenslotte geen heraut). Maar bovendien is het goed mogelijk dat er
ook bij het kopiëren fouten zijn ontstaan.
o

3 ) Frequent gebruik van het woord voirsseid is volgens Lievens ondenkbaar bij
een literaire auteur. Hij gaat hiermee echter voorbij aan het feit dat het gebruik van
dit woord eigen is aan het genre van de kroniek. Hetzelfde zien we in het werk van
contemporaine Franstalige literatoren. Zo zien we in de Mémoires van Olivier de La
53
Marche herhaaldelijk woorden als ladicte en ledit.
o

4 ) Gebruik van Franse namen voor de maanden zou er op wijzen dat de kroniek
uit het Frans is vertaald. Als deze namen al een directe invloed van een Frans
voorbeeld verraden, hoeft dit nog niet te betekenen dat we met een integrale vertaling
te maken hebben (in elk geval is het geen vertaling van een van de bewaard
gebleven Franse teksten). Over het auteurschap zegt het m.i. helemaal niets.
o

5 ) In de kroniek staat hoe een leeuw tijdens een van de banketten van tafel naar
tafel loopt, met op zijn rug een scaepherdinne, houdende inde hand eene costelicke
banniere metter wapene van Borgonjen. Het herderinnetje is volgens Lievens niet
op haar plaats in de vijftiende eeuw - ‘Zou dit elitaire milieu in 1468 aan zo'n boers
meisje de wapens van de heer toevertrouwen?’ - en hij wijst op het feit dat de druk
54
uit 1531 te zelfder plaatse over cheraphinne spreekt. Het verslag van de
Bourgondische hofauteur Olivier de La Marche is wat betreft de entremets tijdens
de banketten veel uitvoeriger dan het verslag van De Roovere. Niet vreemd want
La Marche was belast met de organisatie hiervan. Hij schrijft: ‘laquelle bergiere
55
tenoit en sa main une grande banniere de Bourgoingne. Het is duidelijk dat de
hoge heren hun wapen wel toevertrouwden aan het gewone herderinnetje. De
toeschrijving aan De Roovere in het enige handschrift met deze kroniek uit 1468 is
serieus te nemen. Ik zie vooralsnog geen valide bewijzen voor het tegendeel.
Dat De Roovere deze tekst schreef hoeft niet te verwonderen. Uit de stadsrekeningen
van Brugge is bekend dat hij een belangrijke rol speelde bij de voorbereiding van
de festiviteiten. Hij is betrokken geweest bij de togen die werden opgericht bij de
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intocht van Margareta. En juist op dit punt is zijn kroniek veel uitvoeriger dan alle
56
andere bronnen. Het verschil met het verslag van La Marche is juist hier opvallend.
De Roovere pakt flink uit bij de beschrijving van de togen en hij besteedt daarbij de
meeste woorden aan hetgeen de poorterij ten beste geeft. Precies voor die toog
57
ontvangt hij een betaling van meer dan veertien pond groten.

5. Besluit
Anthonis de Roovere is een van de belangrijkste Nederlandstalige auteurs uit de
vijftiende eeuw. Hij schreef gedichten en toneel, en heeft bovendien een omvangrijke
kroniek op zijn naam staan. Met deze constatering is lang niet het laatste woord
gesproken over de Excellente cronike van Vlaenderen. Inhoudelijk onderzoek,
waarbij volop aandacht zal moeten zijn voor het toetsen van de getrouwheid van
de kroniek, is van groot belang voor wie deze kroniek wil gebruiken als belangrijke
bron voor de geschiedenis van vooral Brugge in de Bourgondische tijd. Voorts
dienen de verschillende getuigen van deze tekst te worden vergeleken, omdat het
daardoor mogelijk wordt nauwkeuriger te bepalen wat van De Roovere is en wat
aan latere bewerkers valt toe te schrijven. Een globale vergelijking doet vermoeden
dat de verschillen voor de jaren 1466 tot 1482 betrekkelijk gering zijn. Ook is een
onderzoek naar het bronnengebruik van groot belang. De Roovere zal ten dele
geput hebben uit eigen waarneming, maar heeft bovendien gesteund op de meest
diverse mondelinge en schriftelijke bronnen. Sommige daarvan laten zich vrij
makkelijk aanwijzen, andere zullen vermoedelijk altijd verborgen blijven. Verder
moet de vraag gesteld worden waarom De Roovere deze kroniek schreef en vanuit
welke optiek. Er zou wel eens samenhang kunnen zijn met het jaargeld dat hem in
1466 werd toegekend. Tenslotte is een nader onderzoek van de voortzettingen van
deze kroniek gewenst, alleen al omdat twee daarvan aantoonbaar het werk zijn van
leden van de Brugse Heilige Geestkamer waarvan ook De Roovere lid was.
De Excellente cronike van Vlaenderen is een belangrijke en uiterst rijke bron die
nauwelijks bekend is en zowel in het onderzoek naar de vroege rederijkerij (in het
bijzonder De Roovere) als in dat naar de Bourgondische geschiedenis vaak over
het hoofd is gezien. De tekst is omvangrijk en een goede editie ontbreekt. Dat mag
echter geen belemmering zijn dit grote werk van De Roovere de plaats te geven
die het toekomt.
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* Veel van het werk aan dit artikel is gedaan tijdens mijn verblijf aan het NIAS te Wassenaar
(1997-1998). Met dank aan Wim Blockmans, Els Kloek, Gerard Nijsten en Frank Willaert die
eerdere versies van hun kritiek hebben voorzien. De spelling van de citaten uit de handschriften
en de druk met de Excellente cronike is genormaliseerd wat betreft het gebruikt van de u/v/w
en i/j.
1 Dits die excellente cronike van Vlaenderen. Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531. Exemplaren
bevinden zich te Amsterdam, UB; id. Rijksmuseum; Antwerpen, SB (2 ex.); id. Museum Plantijn
Moretus (1 of 2 ex.); id. Ruusbroecgenootschap; Brugge, SB (3 ex.); Brussel, KB (2 ex.); Chicago,
Newberry Library; Den Haag, KB (3 ex. waarvan een van de KNAW); id. Museum van het Boek;
Gent, UB (5 ex.); 's-Hertogenbosch, Capucijnen; Leuven, UB (voor 1914); Londen, BL; Middelburg,
PB; Parijs, BN (2 ex.); Utrecht, UB. De huidige verblijfplaats van de ex. Nordkirchen, BA; Wenen,
FLF en J. Borms, Scheveningen in NK is onbekend. Het door mij geraadpleegde exemplaar is
Den Haag, KB, 1084 B 15. W. Nijhoff & M.E. Kronenberg: Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. dl. 1. 's-Gravenhage, 1923, p. 241-242 (nr. 659). Er komen binnen de enig bekende
druk verschillen voor. Zie W. Waterschoot: ‘Het Landjuweel te Antwerpen in 1496. Enkele teksten
en hun interpretatie’. In: Jaarboek De Fonteine 1980-1981 dl. 2, p. 61.
2 Het Antwerpse deel begint met een titelpagina en de foliëring begint opnieuw. Toch zijn de twee
delen codicologisch niet zelfstandig: in het colofon aan het einde van deel 2 wordt het geheel
aangemerkt als Excellente cronike van Vlaenderen. Bovendien omvat de inhoudsopgave beide
delen. Het kroniekje over de jaren 1515-1529 vormt ook het besluit van Van Brabant die excellente
cronike [...]. Antwerpen, Jan van Doesborch, 30 juni 1530 (Ex. Den Haag, KB, 226 A 20). De
Vlaamse kroniek is echter uitvoeriger. Vgl. bijv. Excellente cronike 1531 (dl. 2), f. 3vb met Van
Brabant 1530, f. 284rb.
3 De Rooveres auteurschap is vooral in twijfel getrokken in C. L[emaire] & A. R[ouzet]: ‘62: Dits
die excellente cronike van Vlaenderen’. In: Karel de Stoute. Tentoonstelling georganiseerd naar
aanleiding van de vijfhonderdste verjaring van zijn dood. Onder red. van P. Cockshaw, C. Lemaire
& A. Rouzet. Brussel, 1977, p. 165-167; R. Lievens, ‘De blijde inkomst van Margaretha van
York’. In: Vlaanderen 31 (1982), p. 171-173; en Isabella van Portugal. Hertogin van Bourgondië,
1397-1471. Catalogus. Onder red. van C. Lemaire & M. Henry. Brussel, 1991, p. 126 (nr. 34)
en p. 165 (nr. 59). Belangrijke oudere publicaties over de kroniek zijn Bibliotheca Belgica.
Bibliographie générate des Pays-Bas. Fondée par Ferdinand van der Haeghen. Rééditée sous
la direction de Marie-Thérèse Lenger. Tome IV: M-R. Bruxelles, 1964, 913; V. Fris: ‘Ontleding
van drie Vlaamsche kronijken’. In: Handelingen van de Maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde te Gent 3 (1898), p. 135-153; V. Fris: ‘La Chronycke van den lande ende
Graefscepe van Vlaenderen de Nicolas Despars’. In: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire
e

4

5

6
7
8
9
10

11
12

13

5 serie dl. 11 (1901), p. 556-565; G.C. van 't Hoog: Anthonis de Roovere. Amsterdam, 1918,
p. 1-41 en 241-257.
Zie hierover Fris: ‘Ontleding’ (n. 3), p. 140-141 en Narrative Sources (databank van de vakgroep
geschiedenis van de Rijksuniversiteit Gent. Bereikbaar via de internetpagina van de UB Gent:
www.lib.rug.ac.be).
Een daarvan werd vroeger ten onrechte toegeschreven aan Jan van Dixmuide. Het is een
anonieme kroniek over de jaren 1420 tot 1436 of 1440. In enkele handschriften loopt de tekst
tot 1436, in andere tot in 1440. Een daarvan is het nu verdwenen handschrift-De Smet, dat in
1856 werd uitgegeven. De druk uit 1531 komt voor de periode tot 1440 vrijwel overeen met de
tekst van dit laatste handschrift. Zie Fris: ‘Ontleding’ (n. 3), p. 142 en inleiding tot de editie: J.-J.
De Smet: ‘Laetste deel der kronyk van Jan van Dixmude, naer een hs. uit de boekery van den
uitgever’. In: dez. Recueil des Chroniques de Flandre, tome III. Bruxelles, 1856, p. 31-109.
Een representant van deze versie is uitgegeven door Ph. Blommaert & C.P. Serrure, Kronyk
van Vlaenderen van 380 tot 1467. 2 dl. Gent, 1839-1840.
Excellente cronike 1531, f. 225v.
Een overzicht van diverse opvattingen dienaangaande geeft Van 't Hoog 1918, 245-246.
Excellente cronike 1531, f. 282va
Eduard de Dene noemt Andries de Smet in zijn Testament Rhetoricael (Eduard de Dene:
Testament Rhetoricael, dl. 1. Uitgegeven door W. Waterschoot & D. Coigneau. Gent, 1976.
Jaarboek De Fonteine 1975, dl. 2, p. 43. Zie over De Smet verder M. Vandecasteele: ‘Het
Antwerps rederijkersfeest van 1496: een onderzoek der bronnen’. In: Jaarboek De Fonteine
35-36 (1985-1986), p. 152-153.
Excellente cronike 1531, f. 140vb.
Zie bijv. aanvullingen op f. 28va, 30rb, 34vb en correcties op f. 30vb, 38rb, 42vb, 48ra. Of deze
correcties aan de druk zijn ontleend, verdient nader onderzoek. In elk geval was het handschrift
nog weer later in bezit van iemand die een exemplaar van de druk had. Hij noteerde op f. 21r:
‘Dese Cronijcke van Vlaenderen [...] is de selve die in drucke uitghegaen is Ick hebbe die in mijn
bibliotheque’.
Deze kaarten bevonden zich op f. 1 (‘Alvooren zalmen bevijnden de Caerte van alle de
Nederlanden ghemaect naer de conste van Cosmographie up de mate vander cleenen voet’);
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f. 21 (‘De caerte van Vlaendre up de zelve mate’); f. 80 (‘De caerte van Henegauwe up de cleene
voet naer de conste van cosmographie’); f. 158 (‘De caerte van Zeelant up de cleene voet
ghemaect naer de conste van cosmographie’).
Zie M. Smeyers: ‘Lubert Hautscilt, abt van de Brugse Eeckhoutabdij (1393-1417). Over
handschriften, planeten en de toekomst van Vlaanderen’. In: Academia Analecta. Mededelingen
van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Klasse der Schone Kunsten 55 (1995) nr. 1, p. 80-95. Zie over de verwijzing naar het hs. waar
eveneens deze toepassing op 1468 voorkomt, p. 81. Zie ook J. Oosterman, ‘Het rekenboek
geopend. De laatste dingen in de vroege Brugse rederijkerslyriek’. In: Queeste 7 (2000), p.
145-146.
Over dit handschrift: Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des
départements. tome VI: Douai. Paris, 1878, p. 735; Fris, ‘Ontleding’ (n. 3), p. 139; Van 't Hoog:
Anthonis de Roovere (n. 3), p. 246-249; C. L[emaire]: ‘46: Kroniek van Vlaanderen van de eerste
forestiers tot 1481’. In: Karel de Stoute. (n. 3), p. 139-140.
Hs. Douai, BM, 1110, f. 415v.
Op f. 156rb schrijft Van Male over dit kasteel en is het bovendien afgebeeld.
Het schrift is op f. 125r-167r cursief, verder hybrida. Diverse gedichten en citaten in het gehele
handschrift in textualis.
Maximiliaen skeysers zone van Rome was de xxxijste Grave van Vlaenderen van zijns wijfs
weghe Vrau Marye eeneghe dochtere vanden hertoghe Karle Ende hadden te gadere drie
kinderen te wetene Philips Margriete ende Fransois maer Fransois die starf jonc. Ende Philips
worde Grave van Vlaenderen. also andere Corniken wel bewijsen zullen. na den overlidene van
zijnder moedere te zijnen jaren commende Waer of dat dezen bouc gheen menscioen en maect
Niet van voordere dan toten overlidene van Marye van Bourgogne ghemaect meest sichent de
Calis Reyse by Anthuenis de Roovere een maetsenare de welke versciet van deser weerelt XXI
in maerte Anno M CCCC. LXXXI te Brugghe (Hs. Douai, f. 21r). De datum van De Rooveres
overlijden die Van Male hier geeft is strijdig met het feit dat hij de kroniek voortzet tot en met de
dood van Maria van Bourgondië op 27 maart 1482 (n.s.), en wijkt bovendien af van de datum
van 16 mei 1482 die in de Rethoricale Wercken is vermeld.
De verschillen zijn bijvoorbeeld zeer opvallend waar het de bruiloft van Filips de Goede en
Isabelle van Portugal in 1429/1430 betreft.
Verschillende van deze gedichten zijn uitgegeven door A. Ricour: ‘Anthonis de Roovere, poète
de Bruges au XVe siècle’. In: Bulletin du Comité Flamand de France 1 (1857-1859), p. 347-355.
Zie hiervoor J. Oosterman, ‘Het rekenboek’ (n. 14) en J. Oosterman, ‘Het poëzie-album van
Jacob van Male.’ (in voorbereiding).
Vgl. bijv. Excellente cronike 1531, f. 185rb ‘Item up dyen selven dach so wasser een rijc man
overgheleet ende ghepijnt ter begheerte vanden commune’ met Hs. Douai, f. 342va ‘Item den
zelven dach zo was dheer Jan Barbasaen over gheleet ende ghepijnt ter begheerten vanden
commune’; en vgl. Excellente cronike 1531, f. 185vb ‘Item binnen den selven avende warender
noch twee oock ter hallen ghehaelt, waer of deen was here van Cortwijc in Scotlant’ met Hs.
Douai, f. 343rb ‘Item binnen den zelven avende so waren ooc ter halle ghehaelt Meer Jan de
Baenst ende meer Anxcelmus Adoorne, heere van Cortwijc in Scotlant’.
‘Ende up den zelven dach [Sint Jansdag (=24 juni) 1451] zo starf Jacop van Malen f. Jans de
timmerman wiens ziele God ghenadich zij. Ghescreven tot eender ghedinckenesse voor mijn
kijnderen.’
Op f. 417r in hs. Douai staat: ‘Discours ende memorie gheextraneirt uut den originalen bouck
ghenaempt den derden bouck ghescreven ende gheregistreirt bij Roelant [sic] de Doppere,
secretaris ende scriba van meester Gillis de Baerdemakere, bisscop van Sarepten ende
suffragaen vanden bisscop van Dornicke.’ De Doppere schreef een kroniek in vier boeken. Het
grootste deel hiervan is slechts in een Latijnse vertaling bewaard gebleven. Het handschrift-Douai
is de enige bron waarin iets van de Nederlandse tekst staat, een gegeven dat in het onderzoek
naar De Doppere nauwelijks is opgemerkt.
Over de kroniek van De Doppere Fris: ‘La Chronycke van den lande’ (n. 3), 556-565; H. Dussart:
Fragments inédits de Romboudt de Doppere decouvert dans un manuscrit de Jacques de Meijere.
Chronique brugeoise de 1491 à 1498. Brugge, 1892. Verder vertaalde hij de Latijnse beschrijving
van Anselms Adornes reis naar Jeruzalem in het Nederlands. Hierover E. Feys: ‘Voyages
d'Anselme Adornes au Mont Sinaï et à Jérusalem’. In: Annales de la Société d'Émulation 41
(1893), p. 135-222.
Over De Doppere, zie H. Vander Linden: ‘Doppere (Romboud ou Rumoldus DE)...’. In: Biographie
Nationale 30 (Suppl. 2), Brussel, 1959, kol. 340-342. Over deze overeenkomst Spelen van
Cornelis Everaert. Uitgegeven door J.W. Muller & L. Scharpé. Leiden, 1920, p. VIII-X.
Over dit handschrift A. De Poorter: Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Publique de la
ville de Bruges. Gembloux/Paris, 1934. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de
Belgique vol. II, p. 491-492; Van 't Hoog: Anthonis de Roovere (n. 3), p. 249-250.
In de contemporaine foliëring worden f. 128 en 129 overgeslagen.
Hs. Brugge, SB, 436, f. 4ra.
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31 Zie Briquet 2989 (op de f. 1-117). Het tweede deel van dit hs. bevat twee watermerken. Het
eerste, een P-watermerk, is vooralsnog niet te situeren. Het tweede, dat betrekkelijk vooraan in
het tweede deel voorkomt (f. 132-137) sluit aan bij een groep watermerken waarvan er een is
aangetroffen in Brugge tussen 1483 en 1494 (Briquet 8580). Met dank aan Ludo Vandamme
van de stadsbibliotheek te Brugge die me hierbij zeer behulpzaam is geweest.
32 Ibidem, f. 4rb.
33 Het slot correspondeert met Excellente cronike 1531, f. 129ra. Het Brugse hs. breekt af juist
vóór de intocht van Karel de Stoute tijdens het carnaval van 1466. Bij deze gelegenheid verzocht
hij een jaargeld toe te kennen aan De Roovere.
34 De gedichten zijn uitgegeven door A. Dewitte: ‘Dertig puntdichten uit de 16e eeuw, Brugge
1555?’ In: Biekorf 81 (1981), p. 111-117. Ten onrechte dateert Dewitte deze gedichten in de
zestiende eeuw.
35 De regelvullingen, initialen etc. komen trouwens ook voor in het eerste deel van het Brugse
handschrift, wat duidelijk maakt dat dit eerste deel verre van voltooid was toen Jacob van Male
het ter hand nam.
36 Over hs. Brussel, KB, 13073-74: J. Van den Gheyn & E. Bacha: Catalogue des manuscrits de
la Bibliothèque Royale Belgique. Tome neuvième: Histoire de Belgique (histoire particulière):
Flandre, Hainaut, Liége, Limbourg. Luxembourg et Namur. Bruxelles, 1909, p. 76 (nr. 6173);
Lemaire: ‘46: Kroniek van Vlaanderen’ (n. 15). Over hs. Brugge, SB, 437: V. Fris: Essai d'une
analyse des Comentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae) de Jacques de
re
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Meyere. 1 partie: Examen des sources des Annales Flandriae. Gand, 1908, p. 208-212; De
Poorter: Catalogue (n. 28), p. 492-493; Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen
te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw. Brugge, 1981, p. 81-82 (nr. 10).
¶ Hier mede zo hent de Cornijcke van Vlaenderen beghinnende van Lyederic de Buc Toten
overlijdene van Marye van Bourgogne hertoghe Karels dochtere Als ghetrauwet hebbende den
hedelen hertoghe Maximiliaen skeysers sone Ende was vulhent up den kersavent Anno M CCCC
LXXXV de welke ghemaect heift sichtent De Calis tmeeste dheel by Anthonis de Ruvere, een
maetsenare Ende was een groot Retoroysien. (Hs. Brussel, KB, 13073-74, f. 401v).
Lemaire: ‘46: Kroniek van Vlaanderen’ (n. 15); P.E. Webber & J.C. Prins: Medieval Netherlandic
Manuscripts in the Pierpont Morgan Library New York. Brussels, 1991. Archief- en
Bibliotheekwezen in België, extranummer 39, p. 65-70.
Lemaire: ‘46: Kroniek van Vlaanderen’ (n. 15), p. 140.
Over deze tekeningen die aan ‘The Master of the Bruges Chronicle of Flanders (School)’ worden
toegeschreven, G. Dogaer: Flemish Miniature Painting in the 15th and 16th Centuries. Amsterdam,
1987, p. 119, alwaar ook verdere literatuur.
Op f. 210r eindigt een passage over de Heilig Bloedprocessie te Brugge in 1457 die ook voorkomt
in hs. Douai, BM, 1110, f. 247rab. Het hs. in Douai vervolgt met de dood van koning Karel van
Frankrijk. In het hs. New York komt dit ook aan bod, maar pas nadat twee andere zaken aan de
orde zijn gekomen. Het ene gaat over paus Pius II, zoals hierna ter sprake komt. Daar vooraan
staat een berichtje dat betrekking heeft op Brugge, en dat doet vermoeden dat de samensteller
van deze kroniek goed bekend was met Brugse gebeurtenissen: ‘Item int jaer LVII up den dach
van sint Jacob ende sint Cristoffels in hoymaend zo was ofte te broken ende algheruumt Fransoys
Dooms huusen ende daer of eene plaetse ghemaect omme den hoosterlinghen ende heet nu
der Oosterlinghe plaetse’ (f. 210r).
De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Brussel, 1973,
p. 148-153 (nr. 74).
Eerste verkennend onderzoek doet vermoeden dat dit vooral in de beschrijving van de eerste
decennia vanaf 1420 het geval is.
Zie hs. Douai, f. 247v.
Het vroegste wat langere incarnacioen dateert van 1461. Verder is er een gelijksoortig gedicht
uit 1465 naar aanleiding van een processie, al is dat geen jaardicht. Beide hebben nog niet de
poëtische complexiteit die we tegenkomen in diverse gedichten vanaf 1467. Na 1482 bevat de
kroniek nog één zo'n jaardicht, die tot de minder complexe specimina behoort.
Lemaire & Rouzet: ‘62: Excellente cronike’ (n. 3), p. 166. Het betreft Douai, BM, 1110, f. 254v
(bekend aan Lemaire en Rouzet), Den Haag, KB, 132 A 13, f. 294r en Parijs, BN, Néerl. 106, f.
326r-v.
Excellente cronike 1531, f. 130v.
Ook in dit handschrift zijn korte gedichten ingevoegd. Zie hierover uitvoerig (met een uitgave
van de teksten), A.M.J. van Buuren (ed.), Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van
Henrick Eckert van Homberch [...]. Hilversum, 1998, p. 163-169.
‘Huwelijksplechtigheden van Karel van Bourgondië en Margaretha van York’. Uitgegeven door
W.G. Brill. In: Kronijk van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht 22 (1886), p. 17-71.
Handschrift Leuven, UB, 20.
Voor een vergelijking van deze tekst met de bekorting in de Excellente cronike, zie Van 't Hoog:
Anthonis de Roovere (n. 3) p. 234-237.
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51 Lievens: ‘De blijde inkomst’ (n. 3), p. 172-173: ‘De naam van De Roovere slaat [alleen] op het
auteurschap van het onmiddellijk voorafgaande carnacioen, een genre waarin hij zich intens
had bekwaamd; later werd dit auteurschap ten onrechte uitgebreid tot de hele Blijde Inkomst en
nog later tot een groot gedeelte van de Excellente Cronike.’
52 Zie J.B. Oosterman: ‘Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en
plaatsbepaling’, in: Jaarboek De Fonteine 1995-1996, p. 105, nr. A36.
53 Zie hierna n. 55.
54 Lievens: ‘Blijde inkomst’ (n. 3), 172.
55 Mémoires d'Olivier de La Marche, maitre d'hotel et capitaine des gardes de Charles le Téméraire.
Uitgegeven door H. Beaune & J. D'Arbaumont. Tome troisième. Paris, 1885, p. 136.
56 In de Excellente cronike 1531, f. 137v-138v beslaat het verslag van de inkomst bijna vijf
kolommen, en tien togen worden beschreven. Olivier de La Marche is veel sneller klaar. In een
van de twee verslagen van zijn hand beschrijft hij slechts de eerste twee togen. De overige vat
hij samen in de volgende zinsnede: ‘et ainsi s'entretenoient les histoires au propoz, jusques l'on
vint devant l'hostel de monseigneur.’ (Mémoires d'Olivier de La Marche (n. 55), p. 115). Het
tweede verslag is op dit punt uitvoeriger. Alle togen worden genoemd waarbij de Latijnse
opschriften eveneens worden vermeld (Ibidem, p. 101-103). Toch zijn de beschrijvingen veel
beknopter dan die van De Roovere.
57 Zie A. Viaene: ‘Anthonis de Roovere, stadsdichter van Brugge, 1466-1482’. In: Ad Harenas.
Gedenkboek van de jubelviering Sint Lodewijkscollege. Brugge, 1960, p. 364 en M.P.J. Martens:
Artistic Patronage in Bruges Institutions, ca. 1440-1482. Ann Arbor, 1992, diss. Santa Barbara,
University of California, doc. 82 (p. 484-488), m.n. p. 485
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Johan Gerritsen
De vogelnaam kalkoen en andere etymologica
Abstract - Like English turkey, Dutch kalkoen reflects early confusion of the American
bird with the Guinea fowl already known to the Ancients. The nautical term barring
(‘spare spars, their repository, more generally: lumber’), is derived from Malay
barang, (‘belongings’). The term mafje for the 25-cent piece reflects its being the
successor to the Dutch shilling, originally six stivers, but set at 5½ in 1692 and hence
known as maffe schelling (maf = ‘silly’). The explanation of Pierlala as the Dutch
name Pier plus la-la seems questionable, the earliest occurrence in the Dictionary
of the Dutch Language (WNT) presently known (1668) using the French form: Pierre
la la.

1. Kalkoen
De vraag waarom de kalkoen ‘kalkoen’ heet houdt etymologen al heel lang bezig.
Het probleem is niet de oorsprong van de naam, of zelfs maar van de vogel, maar
het conflict tussen die twee. De vogel komt uit Midden Amerika, en heet in 1524
voor het eerst in Europa te zijn ingevoerd, uit Florida. De naam komt van de
zuidwestkust van het Voor-Indische schiereiland, en wel van de stad Kalikoet (Calicut)
aan de Malabarkust in Kerala, die bij ons al direct na 1500 een paar maal te boek
1
staat als Calcoen. De grondvormen voor de benaming zijn samen te vatten als
Kal(i)koetsche/Kalkoensche haan/henne; kalkoen als enkele naam voor de vogel
2
is voor het eerst gesignaleerd in 1628. De manier waarop maakt overigens duidelijk
dat de auteur, Dirk Pietersz. Pers, er op rekende dat zijn publiek met de vogel bekend
was, en dat de naam dus al ouder is. Denkelijk was de vogel niet zo zeldzaam meer
als in de jeugd van Adriaen Coenensz Schilperoort, die in 1578 vertelde dat de
‘Kalkoetschen Haen’ eerst in zijn tijd bekend werd, en dat men in zijn jeugd in Holland
3
een oortje gaf om er een te mogen bekijken. Maar hoe komt nu een Amerikaanse
vogel aan een Voor-Indische naam?
Het lijkt vreemd, maar het antwoord is simpel. Voor het Engels (waar de kalkoen,
ogenschijnlijk al net zo vreemd, turkey heet) is het overeenkomstige probleem al
meer dan driekwart eeuw opgelost. We hebben te maken met twee vogels. Vóór
4
de kalkoen het alleenrecht kreeg op de naam turkey behoorde die aan het parelhoen.
Het parelhoen, om zijn gespikkelde (Portugees: pintado) veren ook bekend als
poelepetaat, is een Afrikaanse vogel, met een oorspronkelijk habitat van de kust
van Guinee tot in Numidië. Het is al vóór onze jaartelling in de antieke wereld
ingevoerd, maar lijkt er wel betrekkelijk schaars gebleven. Varro vertelt dat ze om
die reden veel geld kostten, al zal ook wel meegespeeld hebben dat ze monogaam
zijn. Lekker waren ze wel, maar het was duur eten. Om hun Afrikaanse afkomst
stonden ze bekend als Gallina Africana; maar we vinden ze ook als Meleagris, en
die naam heeft in de taxonomie tot vandaag toe stand gehouden; we zullen zo zien
hoe
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en waarom. Aangezien Columella, in de eerste eeuw, verschil aangeeft in de kleur
5
van hun lellen (rood in Meleagris, blauw in Gallina Africana), veronderstelt men ook
wel dat er in de oudheid twee van de diverse variëteiten van het parelhoen in het
6
Romeinse rijk in omloop zijn geweest. Hun botjes zijn bij opgravingen tot in Britannië
gevonden, maar met de val van het Rijk zijn ook de parelhoenders weer verdwenen.
Toen de Hollandse zeevaarders ze tegenkwamen in Kalikoet, waar de Portugezen
ze uit Afrika heen hadden gehaald, waren de Kalkoense hoenderen zo een nieuwe
ervaring. Al net als zo'n kwart-eeuw later de Amerikaanse vogel, waren ze goed
eetbaar en lieten ze zich goed transporteren. Men zou er van de Malabarkust dus
enkele mee terug genomen kunnen hebben, en die niet allemaal opgegeten, maar
daar is niets van bekend, en in het licht van wat volgt ligt het ook niet zo voor de
7
hand: waarschijnlijker heeft men ze daar gezien, en er thuis van verteld. En
vervolgens verscheen de kalkoen ten tonele. De haan was duidelijk opvallend: hij
was de enige van het nu geïmporteerde viertal die zijn staart kon opzetten, zoals
een pauw dat ook, maar mooier, kon. Daarom in goed Latijn: gallopavo, de
hoenderpauw. Voor Adriaen Schilperoort en kornuiten was er een mooi spektakel
bijgekomen, maar de geleerde wereld bekeek de zaak preciezer, en kende haar
auteurs. Dat wordt heel duidelijk bij Conrad Gesner in zijn enorme Historia Animalium.
In het derde deel, over de vogels, 1555, besteedt hij een bladzij of drie aan Meleagris,
niet vanwege het belang van de vogel, maar omdat hij al zijn voorgangers moet
citeren en bespreken om te bepalen welke van de bekende vogels dat toch wel mag
zijn. Tenslotte houdt hij het er op dat het Indische hoen, dat in het Engels henne of
Genny en in het Spaans gallina morisca wordt genoemd, de klassieke Meleagris
is: Gallinas Indicas uulgò dictas Meleagridum speciem esse iudico. Dat hij nooit een
parelhoen gezien had is zeker. Dat kent hij van het fraaie plaatje dat hij van de haan
afbeeldt, en dat hij, samen met een beschrijving, van de Engelsman John Caius
gekregen had. Hij weet verder te melden dat Aloysius Cadamustus, die over West
Afrika heeft geschreven, zegt dat de Afrikaanse hoenders, de Meleagrides van de
Grieken, die tegenwoordig pharaonis aves genoemd worden, en uit het oosten
plachten te worden gehaald (turkey!), in Senegal en Niger bij troepen rondlopen.
Ook voor de kalkoen heeft hij een plaatje van de haan. Deze vogel wordt door
de Italianen gallina d'India genoemd, door de Spanjaarden pavòn de las Indias,
door de Fransen poulle d'Inde, door de Duitsers ein Indianisch oder kalekutisch,
oder Welsch hun, en door de Engelsen a kok of Inde; hijzelf geeft om diverse redenen
de voorkeur aan gallopavo.
Maar in datzelfde jaar 1555 vinden we ook een ander plaatje, met liefst drie
kalkoenen, bij Pierre Belon du Mans, in zijn Histoire de la Nature des Oyseaux. Hij
heeft bovendien een al even keurig plaatje van het Parelhoen, en uit zijn beschrijving
blijkt ook dat hij de vogels kent, en dat ze in Frankrijk es maisons des grands
seigneurs heel niet zeldzaam zijn. Daar kan de verwarring bij hem dus niet zitten.
Maar wat bij hem nog veel duidelijker is dan bij Gesner, is dat het probleem niet
zozeer bij de vogels als wel bij de klassieke auteurs ligt. Dat er vogels uit de nieuwe
8
wereld zijn geïmporteerd weet hij wel: de Poulle de la Guinee, zegt hij, wordt ook
wel Perdris de terre neufue genoemd. Wat hij niet weet is dat kalkoenen alleen uit
Amerika komen, parelhoenders alleen uit Afrika. Net zo citeert Gesner, bij de kalkoen,
Gilles' De gallo peregrino: Is quem ex nouo orbe deportatum uidi. Maar wat Belon
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en Gesner beiden heel goed weten is dat de klassieken er ook twee kenden: Gallina
Africana en Meleagris. Columella heeft het verschil aangegeven: Gallina Africana,
ook wel Numidica, had rode lellen, Meleagris blauwe. Het is dus duidelijk, zegt
Belon, dat Gallina Africana het parelhoen is, en dat dat in het Frans Poulle de la
Guinee zou heten is logisch, want Numidië ligt aan de Middellandse Zee, en Guinee
aan de Oceaan, waar de Portugezen en zo ze halen. En dus, zegt hij, als hij
vervolgens aan de kalkoen begint (de twee horen kennelijk bij elkaar, en worden
daarom, zoals ook nu nog, direct of vrijwel direct na elkaar besproken), dus hebben
diegenen zich vergist, die zeggen dat de Ouden de Cocs d'Inde niet kenden. Varro,
Columella en Plinius laten duidelijk zien dat ze in hun tijd even gewoon waren op
een Romeinse pachtboerderij als nu op een Franse. Als Gallina Africana dus de
poelepetaat is (wat klopt), dan moet Meleagris de kalkoen zijn. Met zijn premissen
is daar geen speld tussen te krijgen, maar de conclusie is wel precies het tegendeel
van die van Gesner. Gesner houdt overigens nog een slag om de arm: er zou nog
een vogel in het spel kunnen zijn die wij niet kennen. Maar de kern van de zaak is
simpel: men had twee vogels, en men had twee (stel) namen, en die moesten bijeen
horen.
Hoe zit dat nu bij ons? Het WNT heeft zich pas laat om het vinden van vroegste
voorbeelden bekommerd, en er is dus wellicht nog veel moois te vinden. De lexica
zijn, zoals we meteen zullen zien, betrekkelijk laat, maar er is één citaat dat in
oorsprong wel eens heel vroeg zou kunnen zijn. Dit staat bij Reygersberch, 1551,
en luidt:
Int selue iaer [1528] quam een schip van Ziericzee in zeelant die
Wielinghe inne, ende dese schipper was genaemt Anthonis muloc, hi
hadde met zijn schip bide anderhalf iaer op zijn reyse geweest, hy hadde
in een nyeu lant geweest in Affrica, ghenaemt Caput viride, daer noyt
eenige schepen wt dese landen inne geweest hadden, ende hi bracht
zijn schip vol souts ende wijnen, hi hadde daer meer souts gecocht om
eenen ducaet, dan hi in Bayen oft Bretaingnen copen soude om .xi.
ducaten, dit scip brochte die eerste Calcoetsche hoenderen in zeelant.
Dese schipper tooch weder tiaer daer na metten Brandaris die hier voren
[juni 1528] verbrant geweest hadde, ende weder vermaect was in zeelant
9
op Aremuen na Spaengien, maer hi en quam noyt weder.
Ewoud Sanders, in zijn Geoniemenwoordenboek, 1995, 111, wil Muloc naar de
Kaapverdische Eilanden hebben laten varen, en daarna kalkoenen uit Spanje
meenemen. Dat is mogelijk, maar de hele teneur van de mededeling lijkt eerder te
zijn dat hij ze uit het ‘nyeu lant...ghenaemt Caput viride’ had gehaald. Het lijkt ook
meer op het Kaapverdische vasteland (‘in Affrica’) dan op de eilanden. Kaap Verde
is de westelijkste punt van Afrika, in het huidige Senegal, en vormt de noordelijke
begrenzing van de kust van Guinee. Uit West-Afrika meegebrachte Calcoetsche
hoenderen moeten dan, net als die in Kalikoet zelf, Guinea-fowl, parelhoenders zijn
geweest. In het Kaapverdische achterland kwamen ze van nature, en volgens
Cadamustus ook in grote aantallen voor; op de Kaapverdische Eilanden zijn ze
trouwens al vroeg door de Portugezen ingevoerd. Kalkoenen zullen daar in die tijd
niet geweest zijn: vanwege de heersende winden liep de scheepvaartroute terug
uit Amerika via de Azoren, net iets noordelijker dan de Straat van Gibraltar. Columbus
zelf heeft ze in 1493 ontdekt. Op grond van deze import heeft Muloc zich ook een
uitkomende kalkoenkop in blauw, met rode lellen, als helmteken bij zijn wapen
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rassend zijn als de eerste Nederlander die het thuisland van het parelhoen bezocht,
zou zijn teruggekomen met kalkoenen. De benaming ‘calcoetsch hoen’ zal hier
eerder de oorspronkelijke betekenis hebben, en slaan op het parelhoen.
De vraag die we nu ten aanzien van het Nederlands nog kunnen stellen is waarom
niet het parelhoen maar de kalkoen nu ‘kalkoen’ heet. Dat wordt nergens duidelijker
dan bij Hadrianus Junius, de Haarlemse dokter die in zijn Nomenclator van 1567
zo'n beetje alle realia van zijn wereld benoemde, en dus onze hoenders niet links
kon laten liggen. Hij deed dat dan ook niet, en het is alleen maar jammer dat het
WNT niet de moeite heeft genomen hem in extenso te citeren. Het had wellicht veel
inkt bespaard:
Gallina Meleagris Varroni. Numidica guttata Martiali, quae in plumis
nigrantes rhombos habet, in ijsque aspersas albas guttulas. Pharaonis
auis hodie vocitatur. B. Dootshoofdekens. quòd capita earum depilia,
cadauerum craniis non absimile sint. H. Galina morisca. AN. Henne off
genny.
Gallina Africana Colu. Numidica, Afra Horat. gallina Indica. marem
pauonem Indicum vocant, gallopauum Gesnerus. AL. Indianisch oder
Kalekuttisch oder welschhun, B. Calkoensche oft Turcsche henne.
G. Geline ou poulle d'Inde, ou d'Africque. IT. Gallina d'India. H. Pauon de
las Indias. ANG. Kok off Inde.
Hoe Junius hier precies aan komt is niet direct duidelijk; het kan resultaat van eigen
studie zijn, zij het dan wel allereerst studie van de auteurs. De enige moderne auteur
die hij noemt is Gesner. Maar ook Martialis (Epigr. III.58.15, maar niet XIII.45) en
10
Horatius (Ep. II.53) worden er bij gehaald. Belon wordt niet genoemd. De moderne
namen voor de kalkoen komen, met uitzondering van de Nederlandse, uit Gesner,
het Duitse riedeltje zelfs wel heel duidelijk. Voor het Frans zijn Geline en d'Africque
toegevoegd. Ook die voor het parelhoen berusten op Gesner, die hier geen Duitse
of Franse namen geeft; de Nederlandse naam Doodshoofdeken is interessant; hij
komt evenmin als Dodoens' ‘Perdrijs of Velthoen van Barbarijen’ voor dezelfde
11
vogel in het WNT voor, hoewel, zoals we nog zien, Kiliaan hem heeft opgenomen.
Het opvallende zijn echter de gelijkstellingen met de primaire klassieke auteurs,
want die kloppen noch met Gesner noch met Belon. Belon had twee rijtjes: Gallina
Africana, & Numidica, en Latin: Poulle de la Guinee, en Francoys voor het Parelhoen;
Meleagris en Grec, Gibber en Latin, Coc d'Inde en Francoys voor de kalkoen.
Overeenkomstige rijtjes voor Gesner zouden moeten luiden: Gallina Africana sive
Numidica, Meleagris, Pharaonis avis voor het parelhoen; gallopavo zonder verdere
klassieke gelijkstellingen voor de kalkoen. Op Junius' benamingen voor het Parelhoen
is niets aan te merken; de toegevoegde beschrijving laat ook duidelijk zien dat hij
weet over welke vogel het gaat. Maar de klassieken kenden er twee, en Junius ook.
Er moest dus een klassieke kalkoen zijn. Wat was dan logischer dan, net als Belon,
maar toch weer wat anders, de klassieke en de moderne vogels gelijk te stellen?
En dus wordt Gallina Africana de kalkoen, en wordt Gallina Numidica zelfs in tweeën
gesplitst: guttata en ongemarkeerd. Het is dan logisch om Horatius' Afra hier ook
te plaatsen, en aangezien de kalkoen uit Indië komt zijn de gallina Indica en pavo
Indicus hier ook op hun plaats.
Kijken we nu enkele jaren later, namelijk in 1599, bij Kiliaan. We vinden dan,
schrik niet, drie vogels:
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Doods-hoofdeken. Gallina Meleagris, Numidica guttata: auis Pharaonis:
cuius caput depile cadauerum craniis simile. 93a.
Kalkoenschen oft kalekutschen haen. Pauo Indicus, pauo Gallicus,
Gallopauus. 220b. kalkoensche hinne. Gallina Indica, Afra, Africana,
Numidica, Gallica. 220b.
Het parelhoen is, gezien Junius, geen probleem, maar de kalkoense haan en hen
zijn nu apart opgenomen en ongelijk benoemd. Bij de haan wordt het vermogen de
staart op te zetten in alle namen benadrukt, maar afgezien van Kalikoet pronkt hij,
in hoofdzaak althans, met eigen veren. De hen, die het genoemde vermogen
ontbeert, pronkt met die van het parelhoen, waarmee ze zo gemakkelijk is te
verwarren: het is het gewone klassieke rijtje, waar alleen Indica is bijgekomen. Dit
effect wordt nu nog versterkt in Kilianus Auctus, 1642, dat voor goed begrip Franse
benamingen toevoegt:
Doots-hoofdeken. Gallina Meleagris, Numidica, guttata; avis Pharaonis.
Poulle d'Inde. 97a
kalkoen/kalkoensche of kalekutsche haen. Pavo Indicus, pavo Gallicus,
Gallo pavus. Cocq d'Inde. 229a
kalkoensche hinne. Gallina Indica, Afra, Africana, Numidica, Gallica.
Poulle d'Inde. 229a
De naam kalkoen is er bijgekomen, zij het alleen voor de haan, maar drie van de
vier heten nu Poulle d'Inde: beide hennen, en de parelhaan. Ook bij deze lexicograaf
gaat het om variëteiten van één vogel. En als Linnaeus, die ze toch wel uit elkaar
houdt, de burgerlijke stand opmaakt wordt dus de kalkoen Meleagris gallopavo, en
de poelepetaat Phasianus (of, acht jaar later, Numida) meleagris. Weliswaar had
de in 1703 overleden Perrault al gesteld dat de Meleagris der Ouden het parelhoen
was, maar nog in 1778, Linnaeus' sterfjaar, lezen we bij Chomel, die dit vermeldt:
‘Niettegenstaande word van alle andere Autheuren, gelijk Linnaeus er dien
12
geslagtnaam aan toepast, de Kalkoen voor den Meleagris der Romeinen gehouden’.
Het zal er dus toch wel op neerkomen dat twee elkaar niet ongelijke, verwante
vogels, ingevoerd van verre, pas goed uit elkaar gehouden zijn toen het onomastisch
te laat was. Terugkijkend op een eeuw waarin Amsterdamse lieverdjes ooit denappels
nog eikels noemden hoeft ons dat niet echt te verbazen. Het zou zeker mooi zijn
als verdere gegevens (zoals over het voorkomen, bij ons, van beide vogels) het
beeld wat zouden afronden, maar wat er op de achtergrond gespeeld heeft is wel
duidelijk. Betrekkelijk kort na elkaar verschenen er twee vogels, kennelijk van
dezelfde soort, die bovendien zoveel op elkaar leken dat ze, voor wie ze niet bij
13
elkaar ziet, in rust niet direct te onderscheiden zijn. Eén kwam uit Indië, en Indië
strekte zich uit van, laat ons zeggen, de Indus tot Florida. De aarde was al geruime
tijd rond, Magellaans Victoria was er al omheen gevaren, en (Voor-)Indië was al
voor de Romeinen geen terra incognita. De kunst was om er te komen, en dat was
wat de Portugezen hadden bereikt, en waar andere naties gevolgd waren.

2. Barring
Met dit woord, een scheepsterm voor (1) het waarloos (dat wil zeggen reserve-)
rondhout en (2) de plaats waar men dit bewaart, wist het WNT destijds niet goed
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raad en het heet dus, heel verstandig, ‘van onbekende afkomst’. Voor de genoemde
betekenissen wordt evenwel geen voorbeeld gegeven; in plaats daarvan worden
we ingelicht over twee bijbehorende spreekwijzen, door de dikke van Dale, wat
gemoderniseerd, nog steeds als voorbeelden overgenomen: ‘Wat een barring!, wat
een rommel, wat eene menigte van allerlei door elkander’ en ‘Hij ging met zijne
gansche barring van boord hij vertrok met pak en zak’. De lezer die ooit in Indië
geweest is hoeft nu niet verder te lezen: we hebben duidelijk het Maleise barang,
door van Dale in het Nederlands gebruik verklaard als ‘bagage, spullen’, en in het
Maleise gebruik met allerlei termen te complementeren om aan te geven om welke
spullen het gaat: barang gelap [= duister] smokkelwaar; barang makanan etenswaren;
enzovoorts Maar ook voor de thuisgebleven Nederlanders hoefde het woord al lang
geen mysterie meer te zijn. Al in 1927 gaf de Linschoten-Vereeniging in deel 29 van
haar Werken het Journaal uit van De eerste Nederlandsche Transatlantische
R

S

Stoomvaart in 1827 van Z M Stoompakket Curaçao, met op blz 17 de tekst:
‘...zonden de waarloze voorsteng en bramsteng naar de wal uithoofde deze te veel
2
barring ) op 't dek maakte’ en op bladzij 161 de bijbehorende noot 2: ‘Onder de
barring verstaat men de zware jukken, meest tusschen de fokke- en groote mast
geplaatst, met al het waarlooze rondhout dat daarop werd geborgen. Hier wordt 't
woord barring gebruikt in den zin van losse goederen die men in een of anderen,
niet verstuwden vorm, medevoert. Ook in het Maleisch is daarvoor de naam barang
gebruikelijk. Naar algemeen gevoelen is 't bovenbedoelde woord barring daarvan
afkomstig.’ Het schip was een stoomschip met zeilvermogen, en had die
reservestengen dus niet zo hard nodig.
Zo eenmaal op het spoor gezet is het niet meer verwonderlijk als men op een
andere plaats (een kleine twee eeuwen vroeger - maar dat is niet ongebruikelijk dan de door het van Dale EWB gegeven datum 1808), het woord vindt in zijn
algemene betekenis, en zo mag vermoeden dat het waarloos rondhout eerder
afleiding dan oorsprong zal zijn:
Denselfden ditto [10 aug. 1622], werden gesonden 2 jongens van den
Tommagon Monononnangh out 7 a 8 jaeren, brengende siri pinang,
clappusnooten ende andere barring barringh om ons daermede te
vereeren, [...] (Journael...op de reyse naer den Mataram...1622 (de Jonge,
IV, 303, zet er voor de goede orde nog een noot bij dat dit Maleis
barang-barang is).)

3. Mafje, maffie
Het WNT citeert dit woord, nu normaliter een kwartje, als maffie uit Cartouche, 1731,
in de betekenis ‘zesthalf’, dat wil zeggen een munt ter waarde van 5½ stuiver. Het
heet Bargoens te zijn, en de ‘etymologie is niet bekend, doch verg. onder Mal (II)
de uitdrukkingen malle schelling en mal zesje, beide voor: zesthalf, naast maf,
synoniem van gek’. Daarmee slaat, zo lijkt het, het WNT de spijker precies op zijn
kop: het heeft alleen de depreciatie buiten beschouwing gelaten.
Na de invoering van de decimale gulden (muntwet van 28. IX. 1816; de oude en
nieuwe munten waren nog goed 25 jaar naast elkaar in omloop) was het kwartje (5
stuivers) de ten opzichte van de zesthalf meest nabijliggende munt, en dat de naam
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maffie van de ene op de andere zou zijn overgegaan is dus niet zo opmerkelijk.
En als munt, in de portemonnee, was het maffie eigenlijk een schelling (ten tijde
van de Republiek 6 stuivers), maar met de munthervorming van 1692 werd de
waarde van deze munt op 5½ stuiver vastgesteld. Dit nu kan de namen (maffe
schelling, malle schelling en, misschien nog veelzeggender, mal zesje [6=5½!]) heel
wel verklaren.

4. Pierlala
Uit Pier (I) [de eigennaam] en la-la! De benaming van een kluchtig persoon, wiens
de

avonturen bezongen worden in een lied, dat reeds in de 17 E. populair was. Sedert
is de naam in verschillende toepassingen in gebruik gekomen. 1) Als held in het
bekende lied. ‖ Pier la la lag in de kist (opgegeven als Voys), in V. RUSTING 1, 344.
Komt hier al by, aenhoort dees klucht: het is van Pierlala....'t Is al van Pierlala, sa,
sa! in V. DUYSE, O. Ned. Lied 1160. Pierelala lei in de kist, al met zijn billetjes bloot;
4

en niemand die het beter wist, of Pierlala was dood, bij V. VLOTEN, Bakerr. 38. Later zijn op Pierlala verscheidene andere liederen gemaakt; zie V. DUYSE, a. w.
1164 en 2737. (WNT)
Op grond hiervan geeft het van Dale Etymologisch Woordenboek een datering 1693,
namelijk die van de voys bij van Rusting. Dit is overeenkomstig de politiek van dit
woordenboek om alleen gedrukte bronnen te citeren, maar de voys werd zo in 1693
16
bekend verondersteld, en een juistere datering zou dus zijn vóór 1693. Dat dat
terecht zou zijn laat zich in ons geval eenvoudig bewijzen: Pierlala was al zeker een
kwart eeuw eerder bekend. Op 17 december 1668, in Amsterdam, ondertekent een
zekere N.N., die gemeenlijk wordt opgelost als Ysbrant Vincent, een opdracht,
gericht aan Dirk Buysero, vóór zijn vertaling van Lubin, ou le Sot vangé (1662) van
de Franse acteur-toneelschrijver Raymond Poisson. Van deze laatste, zo lezen we,
had Buysero namelijk een ander stuk vertaald. In Vincents vertaling, nu, in het
Nederlands Pefroen met'et schaapshooft geheten, komt in het zeventiende toneel
een lied van Pierlala voor, dat er aldus uitziet:
I.
Och vrienden hoort naa dit gerucht,
Want Pierre la la is doot,
Hy is gesturven om de klucht,
Maar hy heeft gants geen noot;
Hy schrikte van een wonder ding,
Doen hy des nachts te Ronde ging,
Den armen Pierre la la, den armen Pierre la la.
II.
Hy viel van achteren op zijn gat,
En brak zijn breet geweer;
Want Pierre la la was vol en zat,
Iaa wel ik doe my zeer.
O my! wat krijgh ik daar een schrik,
En datelijk in een ogenblik;
Zoo stierf ons Pierre la la, zoo stierf ons Pierre la la.
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Blijkens het titelblad is het stuk op d'Amsterdamsche Schouwburg gespeeld, en het
is regelmatig herdrukt, tot er in 1746 zelfs een vervolg is verschenen dat te boek
17
staat als het eerste toneelstuk over elektriciteit.
Is het nu zo dat Pierlala's carrière in het Nederlands is begonnen met de vertaling
en opvoering van Lubin, ou le Sot vangé? Ook al niet: het moet nog eerder geweest
zijn. Bekijken we namelijk het Franse origineel, dan blijkt dat Pierlala daar helemaal
niet in voorkomt, zo min trouwens als in enig ander werk uit Poissons Oeuvres. Het
corresponderende toneel is daar het vijftiende, en het daar gezongen liedje ziet er
als volgt uit:
Ah, le bon vin!
Tu as endormy ma mere,
Mais jamais, jamais,
Toure, loure, loure, loure,
Mais jamais, jamais,
Tu ne m'endormiras.

Noch qua inhoud, noch qua metrum heeft dit iets met het Nederlands te maken, en
we moeten dus aannemen dat de vertaler (die het stuk zo volledig vernederlandst
heeft dat de Franse oorsprong alleen nog uit de opdracht blijkt) gewoon een bestaand
Nederlands liedje in de plaats van het Franse gezet heeft. Zo vervangt hij ook het
Franse ‘He quoy donc? la grande nouvelle!’ uit het tiende (bij hem veertiende) toneel
door ‘Welk een Oene’, terugziende naar de codificatie van een al ouder gebruik in
Jan Vos' klucht uit 1642, maar zo het geval wil (op de slot-e na) weer geheel bij de
18
tijd.
Tenslotte verdient het nog opmerking dat we hier niet enkel de, op dit moment,
vroegst bekende verschijning van Pierlala hebben, maar dat deze vroegste
verschijning, in een volstrekt vernederlandst stuk, een ondubbelzinnig Franse spelling
hanteert. We mogen ons dus met recht afvragen of het eerste element wel de naam
Pier is en niet veeleer het Franse Pierre, waar ook het er op volgende la, la goed
bij zou passen. De vraag kan dus worden aangescherpt, maar het juiste antwoord
nog niet gegeven.

Adres van de auteur: Troelstralaan 97, NL-9722 JH Groningen

Eindnoten:
1 R. van der Meulen in TNTL 70 (1952), p. 281-2.
2 Volgens de tweede druk van het Van Dale Etymologisch Woordenboek komt de vogelnaam al
in 1503 voor, maar dat is verwarring met de plaatsnaam. Dat men deze vorm uit 1503 denkt af
te leiden van één uit 1528 maakt dit gelukkig zonneklaar, ook voor de argeloze lezer. De
dateringen in dit woordenboek, nu ook grotendeels overgenomen in de dertiende druk van het
Groot Woordenboek, zijn een verhaal op zich.
3 WNT s.v. Kalikoetsch. Zie voor een overeenkomstig citaat over beide vogels OED s.v.
Guinea-cock:‘...outlandish birds called Ginny cocks and Turky cocks...before the yeere of our
Lord. 1530. they were not seen with us.’
4 OED s.v. Turkey-cock: ‘In the 16th c. synonymous with Guinea-cock or Guinea-fowl, an African
bird known to the ancients (the μελεαγρίς of Aristotle, meleagris of Varro and Pliny), the American
bird being at first identified as or treated as a species of this. The African bird is believed to have
been so called as originally imported through the Turkish dominions; it was called Guinea-fowl
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when brought by the Portuguese from Guinea in West Africa.’ - Ook bij ons komt de kalkoense
hen als Turksche henne voor; of hier werkelijk aan Turkije gedacht moet worden of dat het eerder
iets is als ons moderne gebruik van Turk, generiek voor allochtone moslims, kan men zich
afvragen.
Na emendatie van galeam tot paleam, zoals Gesner terecht al opmerkt. Dat het bij de klassieke
auteurs om parelhoenders gaat lijdt op grond van de beschrijvingen, met name van hun
gespikkeldheid, geen enkele twijfel.
Zo bevat in de volgende eeuw Suetonius' opsomming van de vogels die Caligula bij strikte
toerbeurt offerde: flamingo's, pauwen, korhoenders, numidicae, meleagrides, fazanten, ook twee
variëteiten van het parelhoen. Alle dure delicatessen staan hier op een rijtje.
Bij gebrek aan precieze gegevens moeten we hier onderstellend te werk gaan. Er zijn al vroeg
Hollanders in Kalikoet geweest, maar dat was aan boord van Portugese, niet van Hollandse
schepen.
De nieuwe wereld, of althans de novus orbis is aanvankelijk niet beperkt tot Amerika maar omvat
al de nieuw ontdekte gebieden die aan de Ouden onbekend waren. Zo geeft Johannes Huttichius:
Novus Orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum, 1532, eerst de reis van Cadamustus
naar Afrika en pas dan die van Columbus naar Amerika. In de editie 1536-7 komen daar de
Molukken bij. In het Nederlands heet het werk zo (in een vertaling uit het Duits van 1563) Die
nieuvve vveerelt der Landtschappen ende Eylanden, die tot hier toe allen ouden
weerelt-bescrijveren onbekent geweest sijn. Maer nu onlanx vanden Poortugaloiseren ende
Hispanieren, inder nedergankelijke zee gevonden.
Jan Jansz. Reygersberch: Dye Cronijcke van Zeelandt, Antwerpen, 1551, S1.
Wat hier met ‘marem’ bedoeld wordt is niet duidelijk: het is geen zelfstandig woord, het past bij
geen der door hem vóór in het boek genoemde autoriteiten, en een tweede voorbeeld lijkt er
niet te zijn.
Bij zijn behandeling van de Kievitsbloem, nu Fritillaria meleagris L. Het WNT geeft onder
Barbarijsch wel een citaat uit 1598 met Barbarische Hoenderen, zonder echter aan te geven
dat het hier om poelepetaten gaat. Bij van Neck, 1599, komen ze voor als Indiaensche hoenderen.
In Holland, zegt hij, zijn ze eerder van de Kaapverdische Eilanden ingevoerd.
N. Chomel: Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig en konst-woordenboek, 2e druk, door
J.A. de Chalmot, 1778, 2600b, s.v. Poule Peintade.
De aanleiding die mij er toe bracht dit eens op te schrijven was dat mijn vrouw vertelde hoe ze
een toom parelhennen voor kalkoense hennen had aangezien, en ik haar kon troosten dat ze
lang de eerste niet was.
Het Van Dale Etymologisch Woordenboek, minder verstandig, denkt het af te leiden van het
Engelse barring, wat alleen al gezien het gebruik van dat woord (barring accidents we'll be there
by twelve zonder ongelukken...) lijkt uitgesloten. De dertiende druk van het Groot Woordenboek
neemt dit over met het jaartal 1808.
Vgl. de woordspeling Bearix in NRC Handelsblad van 14 mei 1998, 1a, voor de 2-Euro.
Hetzelfde zou, om overeenkomstige reden, moeten gelden voor alle in laatste instantie aan
woordenboeken ontleende dareringen, ofwel men zou moeten signaleren dat een datering niet
op een vrije tekst berust.
De electriciteit; of Pefroen met het schaeps-hoofd ge-electriseerd. Dit is weer veertig jaar vóór
de vroegste datering van elektrisch door van Dale (mogelijk nog iets meer: van Moerkerken
dateert dit stuk op 1743). Ook hier, evenals boven bij de kalkoen, moeten we er toch wel van
uitgaan dat woord en begrip al gangbaar waren. Het vroegste Nederlandse boek erover verscheen
in 1735.
Hoewel het hier om een niet-afgeleid en niet-samengesteld en ook nog zeer gangbaar erfwoord
gaat, dat in de twaalfde druk van van Dale is opgenomen, ontbreekt dit woord toch in het EWB.
Het is bij lange na niet het enige.
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Ingrid Glorie
Wat is er geworden van Adriaan van der Hoop Juniorszoon?
Een voetnoot bij de geschiedenis van het Zuid-Afrikaanse toneel
Abstract - Books on the history of Afrikaans drama generally refer to the activities
of a certain Dutchman, Adriaan van der Hoop Juniorszoon. In Dutch literary history,
however, this Van der Hoop Juniorszoon is virtually unknown. Who was he and why
did he write such venomous poems about the alleged shallowness, hypocrisy and
bigottry of the Afrikaners? Retracing the steps of a forgotten author against the
backdrop of postcolonial relationships between South Africa and the Netherlands.

Inleiding
In het tweede deel van zijn dissertatie over het Zuid-Afrikaanse toneel vermeldt
F.C.L. Bosman dat ‘Thespis’, de eerste rederijkerskamer aan de Kaap, werd opgericht
door een Nederlander, Adriaan van der Hoop Juniorszoon. De kortstondige
activiteiten van deze rederijkerskamer en het verblijf van Van der Hoop in Zuid-Afrika
zijn redelijk goed gedocumenteerd. Dat is merkwaardig, omdat diezelfde Adriaan
van der Hoop Juniorszoon (1827-1863) in eigen land vrijwel volledig in de
vergetelheid is geraakt. J. te Winkel is de enige geschiedschrijver van de
1
Nederlandse literatuur die hem expliciet vermeldt. ‘Evenmin als hij de wilskracht
had, zijne studiën te Leiden te voltooien, evenmin bezat hij den ernst, die vereischt
wordt om dichter van eenigen betekenis te worden,’ aldus Te Winkel (1927: 220).
Wie was Adriaan van der Hoop Juniorszoon? Wat dreef hem in 1858 naar de
Kaap, en waarom is hij er twee jaar later weer als een dief in de nacht vertrokken?
Een speurtocht naar een ‘verloren dichter’.

1. Biografische informatie
Dat de naam Van der Hoop veel lezers niet geheel onbekend in de oren zal klinken,
komt doordat ónze Van der Hoop ‘de zoon van de meer bekende dichter Adriaan
van der Hoop jr.’ was (Knuvelder 1959: 355).
Van der Hoop Junior (1802-1841) is vooral blijven voortleven als schrijver van
het byroniaans-romantische toneeldrama De renegaat (1835). Hij woonde in
Rotterdam, was groothandelaar van beroep en leidde typisch het bestaan van een
man uit de gegoede burgerij. Tegelijkertijd was hij volgens Huygens (1965) echter
‘een onevenwichtig mens, ijdel en eerzuchtig, een romantisch vat vol
tegenstrijdigheids of, zo men wil, een gespleten persoonlijkheid’; dit beeld wordt
door andere auteurs beves-
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tigd. Als schrijver was hij zeer productief. Té productief zelfs, volgens sommige
contemporaine critici. Zo modern als hij was in zijn opvattingen over literatuur, zo
conservatief was hij in zijn politieke en godsdienstige ideeën. Huygens maakt verder
melding van een geheim, een compromitterend voorval dat een donkere schaduw
over zijn laatste levensdagen zou hebben geworpen. Van der Hoop Jr. raakte aan
de drank en stierf al op 39-jarige leeftijd.
Hoewel het gevaarlijk is om de levensloop van de vader rechtstreeks met die van
zijn zoon in verband te brengen, is het misschien toch goed om het hierboven
geschetste beeld van Van der Hoop Jr. bij het lezen van het vervolg van dit artikel
in gedachten te houden. Wat we weten over Juniors literaire positie werpt in ieder
geval een nieuw licht op de emotionele wijze waarop Juniorszoon zijn vader altijd
heeft verheerlijkt en hem tegen allerlei reële en denkbeeldige critici heeft verdedigd.
Het leven van Adriaan van der Hoop Juniorszoon lijkt al even tragisch te zijn
verlopen als dat van zijn vader. Die indruk krijgen we tenminste bij het lezen van
het herdenkingsartikel dat Arnold Ising bij zijn dood aan deze ‘verloren dichter’
3
wijdde.
Adriaan van der Hoop Juniorszoon werd, zo vertelt Ising, reeds vroeg door zijn
vader in de letterkundige wereld binnengeleid en ‘maakte [...] al verzen toen hij
naauwelijks schrijven kon’. Van der Hoops moeder, ‘aan wie hij steeds met weemoed
denken bleef’, was vroeg gestorven. Dit verlies zou een noodlottige uitwerking op
zijn verdere levensloop hebben gehad: ‘Had zij hem ter zijde gestaan, welligt zou
hij met meer wijsheid zijn levenspad bewandeld hebben.’ Ook zijn vader was hem
al jong ontvallen.
Als student in Leiden werd de ouderloze knaap meegesleurd door een
‘maalstroom’, die hem tenslotte noopte om Leiden te verlaten en zich in Den Briel
te vestigen, waar hij in alle rust zijn rechtenstudie weer kon oppakken en zich op
het kandidaatsexamen kon voorbereiden. Even leek het goed te gaan: Van der
Hoop werkte hard en waande zich ‘gelukkig en bekeerd’. Hij verloofde zich zelfs,
maar de verbintenis zou geen standhouden; het verbreken van de verloving bracht
hem, volgens Ising, ‘een wond aan 't harte toe [...], die nog lang bloeden bleef’. Na
terugkeer in Leiden verviel Van der Hoop binnen de kortste keren weer ‘in zijne
vorige uitspattingen, totdat hij eindelijk, van kwaad tot erger gekomen, zijn heil aan
4
andere kusten zoeken ging’.
Van der Hoop blijkt al in 1854, en misschien zelfs eerder, met de gedachte te
hebben gespeeld om naar het buitenland te gaan. In dat jaar verscheen bij uitgeverij
Roelants te Schiedam zijn bundel Verspreide gedichten. ‘Een verzameld werk, nu
al?’ hoort de jonge dichter zijn lezers denken, en hij haast zich om in een ‘naschrift’
de vraag te beantwoorden, nog voordat iemand hem heeft kunnen stellen:
De, toch al door mij gerekte, Academie-tijd spoedt voor mij ten einde,
nog weinige maanden en ik hoop mij, als regtsgeleerde werkdadig te
bewegen en een nieuw levenstijdperk in te treden [...]. Ik wilde een
merkpaal in mijn leven oprigten, op het oogenblik, dat ik weldra Europa
voor langen tijd denk te verlaten; ik wilde mijne vrienden eene gedachtenis
achterlaten aan die jeugd, waarin wij zoo menig schoon uur, rijk aan
vriendschap en kunstgenot hebben gesmaakt. (Van der Hoop 1854:
154-155)
De dichter betwijfelt het, of hij in de toekomst nog veel poëzie zal schrijven; niet in
de vergeestelijkte wereld van literatuur, maar in een leven vervuld van eerlijke arbeid
hoopt hij voortaan de ware poëzie te vinden.
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Uiteindelijk zou het nog tot 1857 duren voordat Van der Hoop Nederland
daadwerkelijk verliet. Over het verblijf aan de Kaap vernemen we bij Ising niets
anders dan dat Van der Hoop er ‘eenigen tijd’ vertoefde en toen naar het vaderland
terugkeerde, nog steeds in de hoop om ooit zijn studie te voltooien. Het mocht
evenwel niet zo zijn:
Hij zwierf rond, dan hier, dan daar, verkocht, even als vóór zijn vertrek
naar Afrika, zijn pen en talent, en kwijnde eindelijk weg in een vergeten
hoek, waarheen hij vertrokken was met de altijd weêr bij hem opdoemende
hoop om zich te herstellen en te beteren.
Uit een brief van Van der Hoop aan de bevriende dichter J. Hilman komen we nog
te weten dat hij in het voorjaar van 1861 was verhuisd naar ‘een goede achterkamer’
in Overschie, ‘waar men een fatsoenlijk mensch durft ontvangen’
(manuscriptenverzameling UvA, 81d). Hij overleed in Heusden op 13 februari 1863,
slechts zesendertig jaar oud.

2. Literatuuropvatting
2.1. Functie van literatuur
‘Intusschen, onder al dat zwieren en zwerven, ja zelfs onder al de ellende, waaraan
hij soms, 't zij dan ook door eigen schuld, was blootgesteld, bleef hij de poëzy
beoefenen,’ schrijft Ising, ‘en, 't geen karakteristiek was, hoe verder hij zelf van 't
regte pad afweek, des te meer ook ging hij in zijn verzen moraliseren, de deugd en
godsvrucht vereeren. Zijne poëzy was zijn goede kant gebleven en hij wachtte zich
bijna altoos zijne Muze door 't slijk te slepen.’
In zijn eigen tijd werd Van der Hoop Juniorszoon als dichter vooral gewaardeerd
om zijn Daguerréotypen. Met de titel lijkt de auteur te suggereren dat zijn
‘daguerréotypen’ het logische vervolg waren op de Camera Obscura van Hildebrand
uit 1839. De daguerreotypie was een fotografisch procédé, vernoemd naar de
uitvinder, de Fransman Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), waarbij voor
het eerst lichtbeelden uit de camera obscura op zilveren platen werden vastgelegd.
Van der Hoop gebruikte dit begrip ter aanduiding van zijn berijmde schetsen
waarin hij, aldus Ising, ‘het eenvoudig huiselijk leven op den voet betrapte en naief,
dikwijls komisch, zelfs nu en dan met humor wedergaf’. Onderwerpen die in de
eerste bundel Twaalf daguerréotypen aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld een
verloving, een huwelijksreis, het eerste kind en het twaalfde kind, kinderloosheid,
de voorjaarsschoonmaak, het inmaken van groente en fruit, een dagje vissen en
5
het studentenleven. De eerste bundel Daguerréotypen zou in 1851, 1852 en 1869
herdrukt worden. In 1853 verscheen bovendien een bundel Nieuwe daguerréotypen.
Naast de ‘daguerréotypen’ verwierf Van der Hoop bekendheid als dichter van
kinderpoëzie met een didactisch, moraliserend en vermakelijk karakter. Voorbeelden
hiervan zijn Uit de dierenwereld (ca. 1850), Kinder-poezy: mijmeringen en lessen
uit het kinderleven (ca. 1855), het ABC-boek Hoe men zijn brood verdient (1855),
Bedorven kinderen (1856) en Gedichtjes op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsfeesten
en gebeden voor de jeugd (1857). Ook leverde Van der Hoop bewerkingen van
bestaande verhalen, zoals De gelaarsde kat, of hoe de marquis van Carabas een
groot en rijk heer werd (1856) en De
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nieuwe Moeder de Gans en de gouden eieren (1857). Uit het feit dat al deze titels
één of zelfs meer keren werden herdrukt, blijkt wel dat Van der Hoop met zijn versjes
voor kinderen in een wezenlijke behoefte voorzag.
Wat Van der Hoop met zijn ‘daguerréotypen’ en zijn kinderpoëzie voor ogen moet
hebben gestaan, wordt duidelijk uit het programmatische gedicht ‘Roeping’, gedateerd
‘'s-Gravenhage, Februarij 1854’ (Van der Hoop 1854: 150-153). Het werd geschreven,
verklaart de dichter in zijn aantekeningen bij de Verspreide gedichten (p. 163), om
als inleiding te dienen wanneer hij tijdens letterkundige bijeenkomsten zijn
‘daguerréotypen’ moest voordragen. Hij wijst op het grote belang van de slotregel:
‘'t Welbegrepen huislijk leven / Is de bron van staatsgeluk’.
Het vers verder toe te lichten zal wel onnoodig zijn; het buitengewone
debiet aan de Daguerréotypen te beurt gevallen, heeft mij, tot mijne innige
vreugde doen zien, dat mijn volk mij hierin begrepen heeft en onder den
luchtigen vorm den ernst der gedachten heeft gevoeld. (p. 163)
In zijn uitwerking van het begrip ‘huiselijk leven’ betoont Van der Hoop zich in
‘Roeping’ een typische exponent van het Biedermeier in de Nederlandse kunst:
‘Moedervreugde, vaderwellust, / Ongekrenkte huwlijksmin, / En die heiligste aller
banden, / 'T HEILIG SNOER VAN 'T HUISGEZIN’, ‘Deugdzame ouders, brave
kindren, / Aan des Heeren Wet getrouw’ en ‘Eigen hof en eigen haardsteê, / Vrij in
huis, vrij in 't geloof’ (p. 152-153).
Van der Hoops verering van de edele eenvoud van het dagelijks leven sloot aan
bij de ‘cultus van het eenvoudige’ die in Nederland, naar Europese begrippen, laat
had ingezet. Volgens G.J. Johannes (1997: 10) werd ‘het eenvoudige’ pas rond
1818 ‘een kernpunt in beschouwingen over kunst en cultuur’. Daarna zou de poëzie
van het Hollandse binnenhuisje, bijvoorbeeld bezongen door Tollens, Beets en De
Génestet, tientallen jaren een niet weg te denken element in de Nederlandse
literatuur blijven; hier zou pas met het optreden van de Tachtigers verandering in
komen. Van der Hoops gedicht ‘Roeping’ maakt duidelijk dat de aandacht voor
huiselijke thema's minder beperkt was dan het onderwerp misschien zou doen
vermoeden: ‘staatsgeluk’, dát is het belang dat achter al die kneuterigheid schuilgaat
(zie ook Johannes 1997).

2.2. Aard van literatuur
Ook buiten de Daguerréotypen om had Van der Hoop volgens Ising, die hier de
mening van Van der Hoops tijdgenoten verkondigt, af en toe iets aardigs geleverd,
maar verder waren er toch ook vele gedichten ‘waarbij hij zich zeer alledaagsche
onderwerpen en versleten toestanden tot stof koos, en die zich alleen laten lezen
om den gemakkelijken vorm waarin ze gegoten zijn.’ Juist die gemakkelijkheid in
6
het versificeren ziet Ising als een bewijs van Van der Hoops talent. Het had de
jonggestorven dichter echter ontbroken aan genoeg ‘geestkracht, die het talent en
het gevoel waarmee de natuur hem kwistig bedeeld zou hebben, in goede banen
had kunnen leiden’.
Naast de Daguerréotypen en de poëzie voor kinderen schreef Van der Hoop een
aantal gelegenheidsgedichten, waarvan een deel polemisch getint was. De titel
verraadt vaak al waar het gedicht over gaat: In den nieuwen Rotterdamschen
Schouwburg: uitboezeming en opwekking (1853), Drie dichterlijke uitboezemingen
na de lezing der laat-
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ste brochure en nadere bekomen inlichtingen ter zake der verhouding tusschen
Jonkh. R.L. van Andringa de Kempenaer en Koning Willem II (1853), Een zang des
tijds, bij het eindigen van de zomervacantie en de bestaande verdeeldheid, aan de
Utrechtsche studenten toegewijd (1855), enzovoort, enzovoort. Verder schreef Van
der Hoop een bundel prozaschetsen, leverde hij een aantal vertalingen (Heine,
Dumas en Carpenter) en trad hij op als redacteur van een bloemlezing Leidse
studentenpoëzie.
Méér nog dan het hierboven al besproken ‘Roeping’ geeft het gedicht
‘Geloofsbelijdenis’ uit 1847 een beeld van de literatuuropvatting die aan Van der
7
Hoops optreden als schrijver en redacteur ten grondslag ligt. Het gedicht, een
eerbetoon aan zijn in 1841 gestorven vader, heeft het karakter van een
beginselverklaring. De zoon komt eruit tevoorschijn als een bewonderaar van de
vader, gestorven vóór hij de kracht en schoonheid van diens zangen goed en wel
had kunnen begrijpen. In Juniorszoons herinnering is de vader blijven voortleven
als iemand voor wie het leven ‘niets dan lijden’ (p. 4) was, maar die zich als
kunstenaar, ondanks kritiek en miskenning, toch steeds was blijven inzetten voor
schoonheid, godsdienst, vorst en vaderland. Dit is het voorbeeld dat de zoon wil
navolgen, ook al is hij zich bewust van zijn eigen beperkingen: waar een ‘vuurvlam’
in zijn borst had moeten branden, flakkert slechts een ‘kwijnend vonkje’ (p. 4). Toch
zal hij steeds ‘oorspronklijkheid in vorm en wezen’ (p. 7) nastreven. Dus nooit
gekunstelde verzen schrijven ‘waar 't hoofd, en niet het hart in deelt’ (p. 6), steeds
de goede smaak in het oog houden, geen beroemde dichters klakkeloos navolgen
en ook geen goede sier maken met aan de Franse, Engelse of Duitse literatuur
ontleende vondsten.
Zijn vaders levenslot heeft hem geleerd dat een dichter weinig begrip kan
verwachten: ‘...den dichter wacht miskenning, / Meer dan roem en menschengunst’
(p. 10), maar dit zal Juniorszoon niet afschrikken, ‘hoe 'k van rondsom mij zie
bespringen’ (p. 5). Het verlies van zijn ouders heeft de jonge dichter gelouterd. De
tijd dat hij indruk wilde maken met een ‘hollen treurtoon’ en ‘ingebeeld verdriet’ (p.
8), is voorbij: ‘'k Ben oud van hart, schoon jong van jaren, / In vreugde jong, in
zielsmart oud’ (p. 9). Nu put hij troost uit vriendschap, poëzie en godsdienst en ziet
hij hoopvol uit naar de dag waarop hij door een huwelijk de vreugde van het
gezinsleven, die hem door de dood van zijn ouders was ontnomen, zal terugvinden.
‘Roeping’ (1854) illustreert de verscheurdheid van de dichter in zijn opvattingen
omtrent het dichterschap. Ziet hij het namelijk enerzijds als taak van de dichter om
God te verheerlijken en het roemrijke nationale verleden en het huiselijk leven te
bezingen, anderszijds wordt het dichterschap hier, méér dan in ‘Geloofsbelijdenis’,
voorgesteld als een onbedwingbare kracht, de ‘vonk van 't genie’ en ‘een stemme
van God’ die door wereldse machten niet kan worden gesmoord, die de dichter
steeds aanspoort tot ‘hooger ontwikkeling’ en hem roept tot ‘edeler doel’.
Volgens Adriaan van der Hoop Juniorszoon hóórde trammelant bij het
kunstenaarschap. Zoveel had zijn vaders leven hem wel geleerd en Juniorszoon
had zich vast voorgenomen om zijn vaders voorbeeld nooit te beschamen. Hij
droomde van een veilig, burgerlijk leven, maar was in de eerste plaats een
non-conformist, voor wie trouw aan ‘de vonk van 't genie’ en de ‘stemme van God’
zwaarder wogen dan maatschappelijke acceptatie.
Aan dat vonkje genialiteit en die stem van God ontleent Van der Hoop Juniorszoon
bovendien zijn schijnbaar grenzeloze zelfvertrouwen. (Een zelfvertrou-
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wen waarvoor de basis mogelijkerwijs werd gelegd in zijn bevoorrechte jeugd,
temidden van de literaire jet-set van zijn tijd.) Hij is ongeveer vijfentwintig jaar oud
als de Daguerréotypen verschijnen; toch meent hij zijn tijdgenoten al allerlei
levenswijsheden te kunnen meegeven, en datzelfde geldt natuurlijk in nog sterkere
mate voor de kinderpoëzie. Daarnaast heeft hij over allerlei maatschappelijke
kwesties een uitgesproken mening. Die mening debiteert hij met grote
8
voortvarendheid, in niet mis te verstane bewoordingen - en bij voorkeur in druk. Hij
staat niet open voor debat, maar verdedigt, wanneer hij daartoe wordt uitgedaagd
of wanneer hij denkt dat men hem onvoldoende begrijpt, zíjn opvattingen met een
stroom van argumenten. Ook de aantekeningen achterin de Verspreide gedichten
geven onbedoeld de indruk dat de dichter wel erg overtuigd was van het
belangwekkende van alles wat hij te melden had. Het is deze constante neiging om
zichzelf te verantwoorden waarmee hij het grote gebaar dat hij lijkt na te streven,
voortdurend weer ontkracht.
Hoewel de Daguerréotypen en sommige gedichten voor kinderen hoge
verwachtingen wekken, zit Van der Hoop Juniorszoon zichzelf in de weg; noch een
heroïsch kunstenaarschap (zoals dat van zijn vader in zijn ogen was geweest), noch
een eenvoudig en arbeidzaam burgermansbestaan lijkt voor hem weggelegd. Niet
in Nederland - en nog minder in het veel conservatievere Zuid-Afrika.

3. ‘Thespis’
Na een zeereis van zeven weken arriveerde Van der Hoop op 16 oktober 1857 met
het schip de ‘Joan’ in Tafelbaai. Al op 3 november voltooide hij De Hollandsche taal,
Een zang voor onze dagen, dat als zelfstandige publicatie zou verschijnen. Hierin
uit hij zijn vreugde over het feit dat hij op ‘deez’ vreemden grond’ de Nederlandse
taal springlevend aantreft en spoort hij zijn Zuid-Afrikaanse ‘broeders’ aan om ervoor
te waken dat het Nederlands niet door het Engels wordt verdreven. Eveneens in
1857 verscheen Twaalf kinder-gedichtjes, aan de Kaapsche jeugd opgedragen, een
voortzetting van de belerende rijmpjes waarvan Van der Hoop Juniorszoon ook in
Nederland al verschillende bundels had gepubliceerd. In januari 1858 aanvaardde
Van der Hoop een betrekking aan het Gymnasium van dominee G.W.A. van der
Lingen en vestigde hij zich in Paarl.
Op 23 juni 1858 richtte Van der Hoop samen met twee andere Nederlandse
immigranten, J.H. van Enter en P. Wiegman, de rederijkerskamer ‘Thespis’ op. In
1858 telt Nederland ongeveer zeventig rederijkerskamers; in de jaren daarna zal
het fenomeen tot een ware rage uitgroeien (Van den Berg 1993: 421). De zinspreuk
van ‘Thespis’ luidde Per aspera ad astra, ‘Door hard werken naar de sterren’. Van
der Hoop trad op als voorzitter, Van Enter als secretaris en Wiegman als
commissaris. Bosman (1980: 454-455) vermeldt dat Van der Hoop tijdens de
oprichtingsvergadering - bijgewoond door ongeveer dertig mensen, onder wie
dominee Van der Lingen - een toespraak heeft gehouden over de betekenis die
voordrachtskunst kan hebben voor een goed begrip van en waardering voor literatuur,
over de heilzame invloed van literatuur op de maatschappij en over de oorsprong
van de naam ‘Thespis’. Van der Hoop besloot zijn toespraak met de wens dat de
kamer ‘'n nuttige “uitspanning” vir die jong meisies van die dorp en opvoedingsmiddel
in die welsprekendheid vir die
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studente van die Gymnasium’ zou betekenen. Er werden gedichten voorgedragen
van Van Lennep, Ten Kate en Van der Hoop Junior. De voorzitter droeg ook een
eigen gedicht voor, speciaal voor deze gelegenheid geschreven.
Waarschijnlijk bevond ook de Kaapse dichter J. Suasso de Lima zich onder de
aanwezigen. Op 8 juli publiceerde Het Volksblad een gedicht van zijn hand, waarin
hij de komst van ‘Thespis’ bejubelde.
De verdere ontwikkeling van ‘Thespis’ kunnen we volgen aan de hand van
verslagen in Het Volksblad. De eerste openbare vergadering vond ruim een maand
na de oprichtingsvergadering plaats, op 28 juli 1858. Tijdens deze vergadering kon
de voorzitter (Van der Hoop dus) melden dat de gouverneur van de Kaapprovincie
het bestuur van ‘Thespis’ audiëntie had verleend en het erelidmaatschap had
aanvaard. De werkende leden droegen gedichten voor, waaronder enkele van
‘Neerlands puikdichters’. Veel bijval kreeg vooral een leerling van het Paarlse
gymnasium, J.F. Celliers, de vader van de latere dichter Jan F.E. Celliers.
De tweede vergadering vond plaats op 1 september 1858. De zaal, meldde Het
Volksblad op 9 september, was versierd met lichtjes en bloemen; daarnaast werd
de bijeenkomst extra luister bijgezet door de ‘talrijke opkomst der dames’. Er werden
gedichten van Cowper en Byron voorgedragen, alsook ‘stukjes die stof tot vrolijkheid
opleverden’ zoals ‘De Vloek’ van Bilderdijk en de ‘Volksliedjes’ van Greb. Van der
Hoop opende en sloot de vergadering, net zoals hij dat in Nederland vaak had
gedaan, met ‘eenige fraaije dichtregelen’. En een maand later waren de
belangstellenden opnieuw van heinde en verre toegestroomd, zodat Het Volksblad
op 12 oktober 1858 kon schrijven:
Hoe jong ook, neemt de kamer steeds in bloei toe, enz.; hare stichting
mag eene gelukkige gedachte genoemd worden, wij vernemen dan ook
dat er op andere plaatsen dezer kolonie reeds ijverig werk gemaakt wordt
dit loffelijk voorbeeld te volgen.
In dit nummer van Het Volksblad stond ook de door hemzelf geschreven lofzang
op de poëzie afgedrukt die Van der Hoop bij de opening van de vergadering had
voorgedragen.
Maar na de derde ‘groote maandelijksche vergadering’ werd het rond ‘Thespis’
plotseling angstwekkend stil. Bosman:
Nog word in Oktober melding gemaak van die openbare eksamen van
die Gymnasium en verskillende liedere by die geleentheid met woorde
van Van der Hoop en musiek deur die bekende musikus van Paarl, J.S.
de Villiers, gesing. Maar dis ook die laaste wat ons van Van der Hoop
hoor. Hy is kenlik hierna terug na Holland - einde 1858, of begin 1859.
(Bosman 1980: 455)

4. ‘Terug’
Van der Hoop Juniorszoon is inderdaad teruggekeerd naar Nederland, zij het wat
later dan Bosman veronderstelde. In 1860 verscheen bij uitgeverij Hoog & Trenité
in Rotterdam Van der Hoop Juniorszoons Terug. Een lied. Blijkens een aantekening
op de laatste bladzij is dit gedicht geschreven ‘aan boord van de Athens, van de
Kaap de Goede Hoop naar Engeland, November-December 1859’.
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In een kort voorbericht, gedateerd ‘Rotterdam, Januarij 1860’, verklaart de schrijver
dat dit lied, ‘op mijne terugreize naar het vaderland geschreven’, eigenlijk als opmaat
tot een nieuwe verzencyclus had moeten dienen, ‘tusschen welke en mijn vroeger
uitgegeven poëtischen arbeid een gansch nieuwe dichtbundel ligt, over welks
openlijke verspreiding ik het met mij-zelven nog niet eens ben’. Deze bundel zou
dus op ‘misschien minder onder het onmiddellijk begrip liggende uitdrukkingen’ uit
Terug een verhelderend licht kunnen werpen, ‘hoewel hij niets tot het eigenlijk geheel
afdoet’.
Het gedicht is opgebouwd uit twaalf genummerde strofen van wisselende lengte.
Het enthousiasme in aanmerking genomen waarmee, zoals we gezien hebben, Van
der Hoop Juniorszoons bemoeienissen met de Paarlse rederijkerskamer ‘Thespis’
begroet waren, wekt de heftigheid waarmee de dichter zijn gedicht aanvangt, enige
verwondering op:
Goddank! De zee: ik adem vrij;
't Is Waarheid, 'k ben het land ontvloden,
Waar rust heerscht - ja, als bij de dooden,
En kalmte als in een woestenij.
[...]
Naar 't land, voor mij vol van ellenden,
Wil 'k ook niet meer mijn oogen wenden,
Ik gun 't geen blik tot afscheidsgroet.
Een blik daarheen, waar hij moest kwijnen
In schande en slavernij, terug?
Zou ik 't dan, pas een land ontvloden,
Waar...maar geen schimp of weeklagt nut.
Vaartwel, gij, onbegraven dooden! Ik heb mijn lijkwade afgeschud. (p. 7-8)

Aan God, die hem altijd heeft behoed en bijgestaan en die hem ook op deze eenzame
tocht vergezelt, vertelt de dichter (vanaf strofe 5) hoe hij, ‘arm van hoop, de trek
naar 't leven / Meer dan ter helft reeds uitgebluscht’ het vaderland had verlaten en
‘rust gezocht aan vreemde kust’ (p. 12). Onderweg voelde hij zich soms geprikkeld
om het roemrijke verleden van Nederland als zeevarende natie en de grootsheid
van de oceaan te bezingen, maar hij weigerde aan deze drang toe te geven: ‘Want
't eenigst toch, wat ik bedoelde, / Was immers rust, rust en niets meer?’ (p. 130).
Zijn latere ervaringen hebben de dichter evenwel het verkeerde van deze wens
doen inzien. Indirect geeft de dichter in de zesde strofe al commentaar op de
mentaliteit die hij in Zuid-Afrika zou aantreffen, een mentaliteit waar hij op
verschillende manieren mee in botsing zou komen en die hem uiteindelijk zou nopen
om naar Europa terug te gaan:
Rust! - Is dan rust een telg van de aarde,
Is niet des levens wachtwoord: STRIJD;
Aan trage lusteloosheid gewijd?
Zichzelv' zijn werkkring uit te bannen,
Verdrukkend geestdrift en gevoel,
Nooit AL zijn krachten in te spannen,
Met eindvolmaking als het doel,
Zichzelv' verstompend tegen 't prikklen
Van al het menschlijke in den mensch,
Heeft ooit een leven eenige waarde
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Zijn zielegaven niet te ontwikklen Al te onnatuurlijk is die wensch;
Dat is zijn menschenrang vergeten,
Dat, spotten met het hoogst gebod
Dat moet een zwart vergrijpen heeten
Aan 't IK, zijn broedren en zijn God,
Dat laadt een last ons op 't geweten,
Waar zelfbedrog vergeefs meê spot. (p. 14)

Achteraf (strofe 7) is de dichter God dankbaar, omdat Hij hem een ‘arbeid’ in het
leven heeft gegeven; door alle ‘dwaasheid’ die hij (aan de Kaap) bij het vervullen
van die taak ontmoette, kon hij ‘de droefheid’ die hem ‘om zooveel leeds’ (mogelijk
doelt Van der Hoop hier op het verlies van zijn ouders) steeds was blijven
achtervolgen, eindelijk van zich afschudden. Hij is ook blij dat God zijn werk steeds
heeft gezegend en, ‘waar ik andren zag verflaauwen, / Mij voor vertraging heeft
behoed!’ De tegenwerking die hij soms ondervond, was ook maar ‘schijnbaar’:
‘welligt wordt zóó van 't verleden / Ligtzinnigheid en schuld geboet!’ (p. 15)
Maar hulde en dank Hem bovenal,
Dat menschenvrees mij niet deed wijken
En ik, in wat me als pligt mogt blijken,
Stond in 't uur der beproeving pal,
Dat 'k niet de waarheid heb verzwegen,
Al ging 'k daardoor een droef verschiet,
Een toekomst, ligt vol nooddruft, tegen,
Wis vol miskenning en verdriet;
Want, schoon 't mij tijdelijk goed kon geven
En 't blij vooruitzigt van misschien
Een zoeten wensch vervuld te zien,
'k Heb boven alles mij verheven;
En wat ook naar belangzucht zweemt
Of huichelarij, is me immer vreemd,
En ik mijzelv' getrouw gebleven. (p. 15-16)

Het beeld dat hij hier van zichzelf schetst, roept onmiddellijk Juniorszoons verering
voor zijn vader in gedachten; deze was immers óók zijn idealen trouw gebleven
toen hij door zijn tijdgenoten werd miskend en verguisd. Het is alsof Juniorszoon
zijn eigen wederwaardigheden verklaart en rechtvaardigt door ze voor te stellen als
een herhaling van wat zijn vader is overkomen.
Wat is het toch, dat de dichter aan de Kaap zó tegenstond, dat hij, na ‘een bloedig
zelfbekampen [...] / Van donkeren twijfel werd verlost’ (p. 17)? In paragraaf 6 en 7
zullen we op basis van historische gegevens proberen vast te stellen, wat er zich
concreet heeft afgespeeld. Maar in strofe 8 vinden we - in algemene termen - een
deel van het antwoord.
'k Zag vroomheid huichlen, deugdzin liegen,
En wolven in een lammren vacht
De blanke eenvoudigheid bedriegen
En maken ware deugd verdacht.
Tot eigen schâ heb 'k ondervonden,
Hoe zij geleerdheid en verstand
Den blinddoek stout voor de oogen bonden
En maakten zóó hun doel verpand.
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Toen gruwde ik van die onverlaten,
Psalmzingend voor een open raam,
Gebeden prevelend langs de straten,
Ontheiligers van Christus naam.
Dat bent, zich naar den Heiland heetend,
Maar 't eenig, 't groot geheim vergetend,
Dat in de leer diens Heilands huist;
Dat bent, in kouden vorm geketend,
Dat zich het oordeel Gods vermetend,
Miljoenenmaal den Christus kruist;
Dat de eer der hoogste magt durft kwetsen,
God niet als aller goedheid bron,
Maar als een wrevelig dwingeland schetsen,
Die TEN VERDERVE scheppen kon.
Toen werd mij 't bedehuis des Heeren
Een kweekschool voor 't gebroed der hel,
De bijbel, dien zij driest onteeren,
Scheen me aller plagen troeble wel,
En wat die uitverkoomen leren,
Bleek mij bedrog en woordenspel. (p. 17-18)

Zelfs de hem omringende natuur, toch ‘zoo onbegrijpelijk schoon’, kon hem geen
afdoende troost bieden - ‘De schepping met het schepsel viel’ (p. 18) - en ook de
kunst bood geen soelaas, omdat deze een afspiegeling was van de leegte die hij
in de hem omringende werkelijkheid ervoer: ‘Geschilderd vuur, geen echte gloed’
(p. 19). Op dat moment realiseert de dichter zich dat hij, door zich te onttrekken aan
het volle leven dat hij in zijn vaderland had geleid en aan deze vreemde kust
doelbewust de rust op te zoeken, deze teleurstelling met mensen, natuur en kunst
zelf over zich heeft afgeroepen.
De dichter geeft toe dat hij even heeft gespeeld met de gedachte aan zelfmoord,
maar dit bleek toch geen reële optie. Hij stelt de mensen gelijk aan soldaten en, ‘zij
't op een verloren post, / Toch mag men die post niet eer verlaten, / Eer dat men
wél is afgelost’ (p. 20). Gaandeweg groeit het besef dat zijn bestaan een doel heeft:
hij is een strijder voor God, met een duidelijk afgebakend levenspad, gekenmerkt
door naastenliefde en zuivering door het gebed. Voor wie zo leeft, is zelfs de dood
geen bedreiging, en zijn ‘priesterheerschappij en vonden / En huichlarij’ (p. 22) te
onbelangrijk om zich erdoor uit het veld te laten slaan. Het verblijf in Zuid-Afrika is
een tijd van inkeer en loutering geweest, maar nu vindt God dat het tijd is geworden
om terug te keren: ‘Maak u op; keer weder, / Maar d'ouden mensch, ga, leg dien
af!’ (p. 23). De laatste regels lijken bedoeld om de Nederlanders die Van der Hoop,
de gesjeesde student die in eigen land niet meer te handhaven viel en die het nu
ook in Zuid-Afrika verbruid lijkt te hebben, liever zouden zien gaan dan komen, de
wind uit de zeilen te nemen:
En denk, wie u ook tegenstreven,
Daar, waar de Schepper heeft vergeven,
Daar treft der scheps'len oordeel niet! (p. 24)

5. Waarheid en kunst. Schetsen en Fantazieën
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Na Terug verschenen van Van der Hoop Juniorszoon nog slechts het pamflet Eerbied
voor 't bosch! Een kreet van verontwaardiging (1862) en Waarheid en kunst.
Schetsen en
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fantaziën (1862; in 1867 opnieuw uitgegeven onder de titel Laatste gedichten),
alsmede enkele heruitgaven van eerder werk. Hij overleed, zoals we reeds gezien
hebben, in 1863. Een complete dichtbundel die een verhelderend licht zou werpen
op zijn overhaaste vertrek uit Zuid-Afrika, waar in het voorbericht bij Terug op wordt
gezinspeeld, is dus nooit gepubliceerd. De enige twee gedichten waarin het verblijf
aan de Kaap verder nog een rol speelt, zijn terechtgekomen in Van der Hoops laatste
bij zijn leven verschenen dichtbundel, Waarheid en kunst uit 1862.
In het gedicht ‘Eene ontmoeting bij de Kaapstad’ (p. 125-129) vertelt de dichter
hoe hij op een voorjaarsdag de stad verliet en op zijn wandeling door Wijnberg, één
van de zuidelijke voorsteden, een stoet ruiters voorbij zag gaan. Slechts één persoon
in dit modieuze gezelschap trekt zijn aandacht, maar merkwaardigerwijs besteedt
de dichter meer regels aan de beschrijving van het vurige paard van deze persoon
dan aan die van de amazone die het paard berijdt. Terwijl Van der Hoop in de drie
aan het paard gewijde strofen zijn virtuoze taalbeheersing de vrije teugel geeft,
komen we uit de twee strofen over de vrouw alleen te weten dat zij er ‘betoovrend
[...], rein en poëtisch schoon’ uitzag. Bij de dichter gekomen houdt de vrouw haar
paard even in, bloost, lacht en gaat er dan weer vandoor. Als ze wegrijdt, wordt de
dichter door het opspattende slijk besmeurd. Voor de dichter is dit een teken, dat
deze dame zijn werk ‘met smaak’ heeft gelezen, en dat troost hem over het
modderbad.
Bij deze vrouw - hoe vreemd en vernederend de ontmoeting ook verloopt - lijkt
de dichter dus een gevoel van herkenning, van geestverwantschap te ervaren. Het
tegendeel is waar bij het tweede - en voor ons interessantere - gedicht, ‘Betty’ (p.
131-140). Betty is, in het gedicht, de naam van een aan de Kaap opgegroeid meisje,
dat in de dichter de hoop op ware liefde laat herleven. Of Van der Hoop werkelijk
verliefd is geraakt op een Zuid-Afrikaans meisje en het gedicht dus op biografische
feiten is gebaseerd, wie zal het zeggen? Voor de interpretatie van het gedicht is
kennis van de precieze toedracht in elk geval niet essentieel, want het gedicht kan
ook gelezen worden als een uiting van Van der Hoops frustratie over de
oppervlakkigheid, de hypocrisie en het gebrek aan oprechte kunstzin in Zuid-Afrika,
dat ook in Terug uit 1860 naar voren is gekomen.
Tot zijn teleurstelling moet de dichter namelijk vaststellen dat Betty totaal niets
van kunst weet of begrijpt. Ze is nog nooit door een toneelvoorstelling, een gedicht
of een muziekstuk ontroerd of in vervoering gebracht. Deze ongevoeligheid is het
gevolg van het feit, dat zij aan de Kaap is opgegroeid:
Hier dweept de maagd niet met de zangen,
Die ruischten in Germanjes koor;
Zij mag aan Körners lier niet hangen,
Of leenen Schillers harp het oor.
Geen Lamartine sleept haar mede
Op 't rein, het lyrisch dichtgebied,
En spreekt tot haar van liefde en vrede Ach! Duitsch of Fransch - zij leerde 't niet.
En, hoe men England na wil apen
In stugheid, taal en modezwier,
Helaas! Zuid-Afrika blijft slapen,
Klinkt Groot-Brittanjes Koningslier.
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En wie Longfellow dacht te ontmoeten
Of Carpenter of Tennyson,
Met spotternij zal hij het boeten,
Dat hij zo dwaas iets wanen kon.
Men hoort, ja, van Da Costa spreken,
En soms ook van Ten Kate en Beets,
Maar 't is om enkle van hun preêken,
Die men meest bij gerucht kent, steeds;
Doch van dier goddelijke gaven,
Waar 't hart een zuivre weelde uit schept,
Waaraan heel Holland zich mag laven,
Wordt nooit één enkel woord gerept.
De bloem der Dichtkunst kan niet tieren
In 't rijk van domme huichlarij;
Waar men dat wangedrogt durft vieren,
Vlugt de Engel van de Poézij. (p. 135-136)

Ondanks de warme gevoelens die hij voor Betty koestert en de indruk dat die
gevoelens ook beantwoord worden, is de dichter er toch van overtuigd dat zijn
kunstenaarshart gebroken zou worden wanneer hij zou trouwen met een meisje dat
geen waardering voor kunst zou hebben. Omdat Betty niet, net als hij ‘een kind van
Euroop’ (p. 138) is, vreest hij dat ze hem niet zou kunnen begrijpen wanneer hij
haar gedichten zou voorlezen, haar zijn onorthodoxe ideeën over godsdienst zou
vertellen, haar deelgenoot zou maken van zijn diepste zielenroerselen en niet alleen
de goede, maar ook de duistere kanten van zijn persoonlijkheid aan haar zou
openbaren. Omdat ook in Terug de meeste problemen lijken te ontstaan uit een
verschil in godsdienstbeleving, is het misschien goed hier te vermelden dat de
dichter in ‘Betty’ een pantheïstisch Godsbeeld lijkt te suggereren (‘Hoe 'k ook Gods
Naam uit Zijn Schepping kan spellen’, p. 138) en vooral: dat hij God voorstelt als
een liefhebbende en zaligmakende Vader, en niet als een vreesaanjagend
Opperheerser wiens wegen ondoorgrondelijk (‘raadselen’, p. 138) zijn.
Het inzicht dat een verbintenis met een Zuid-Afrikaans meisje zoals Betty (aan
wie hij verder alleen maar lieftallige eigenschappen toeschrijft) hem nooit gelukkig
zou maken, laat de dichter besluiten om naar Europa terug te keren. Door zijn
vreugde over die beslissing lijkt ook de natuur onmiddellijk op te leven. Even denkt
de dichter nog dat de natuur hem er misschien toe wil verlokken, toch te blijven. Als
er werkelijk iemand was die hem zó zou missen dat de natuur voor haar alle
schoonheid verloor, dan zou het hem niet moeilijk vallen om te blijven: ‘Dáár vindt
mijn ziel haar vaderland, / Waar zij haar weêrhelft vond’ (p. 140).
Hier eindigt het gedicht. In de tekst vinden we geen aanwijzing dat de dichter, de
spreker in het gedicht, wél aan de Kaap is gebleven. Het ligt voor de hand om aan
te nemen dat hij, net als Van der Hoop zelf, naar Europa is teruggekeerd. Dat zou
betekenen dat hij verwachtte dat Betty wel over haar liefdesverdriet zou heenkomen:
ze zou niet wegkwijnen, de natuur zou voor haar niet voorgoed alle schoonheid
verliezen. En dát, zo lijkt de stilte na de laatste strofe te suggereren, is dan opnieuw
een indicatie van de oppervlakkigheid van de gevoelens die de Kaapse samenleving,
waardoor Betty gevormd is, typeert.
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6. De Nederlandse kinderemigratie
Wat kan er gebeurd zijn, waardoor Van der Hoop Juniorszoon zich zó teleurgesteld
voelde in de mentaliteit van de Kapenaars die hij ontmoette? Welke rol speelde de
geloofsbeleving hierbij, die hij in Terug zo nadrukkelijk voorop stelde en die ook in
‘Betty’ even werd aangestipt? En kampten andere Nederlandse immigranten met
dezelfde problemen of hadden zij minder moeite gehad om in de Zuid-Afrikaanse
samenleving te integreren?
Naar ik heb kunnen nagaan, is Van der Hoop Juniorszoon in zijn korte verblijf
aan de Kaap tenminste twee keer bij een conflict betrokken geweest. Omdat hij nu
eenmaal vóór alles een schrijver was, vocht hij deze conflicten grotendeels in het
openbaar uit, net zoals hij dat in Nederland gewend was geweest. In het eerste
geval, de kwestie-Bart Ketting, door middel van ingezonden brieven in De
Zuid-Afrikaan, en in het tweede, zijn botsing met dominee Van der Lingen, in de
vorm van een pamflet, dat hij kort voor zijn terugkeer naar Nederland in Kaapstad
zou laten drukken. In deze paragraaf en de volgende zullen beide conflicten kort
uiteengezet worden.
Onder de passagiers van het schip waarmee Van der Hoop in oktober 1857 in
Kaapstad was aangekomen, bevonden zich zesenvijftig jongens en veertien meisjes
die deel uitmaakten van de zogenaamde ‘kinderemigratie’.
Deze kinderemigratie, een initiatief van de Nederlandse predikant O.G. Heldring
en de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray Jr., had tot doel om veertien- tot
achttienjarige kinderen uit Nederlandse achterstandsmilieus naar de Kaap te sturen
en ze daar uit te besteden bij wie daar maar belangstelling voor had. Van hun
weldoeners zouden de kinderen voedsel en kleren krijgen, plus de mogelijkheid om
een vak te leren.
Op 31 augustus 1856 vertrok het Nederlandse schip ‘Zaltbommel’ vanuit Rotterdam
naar de Kaap. Aan boord bevonden zich drieëntwintig jongens en acht meisjes die
uitbesteed zouden worden in en rondom Kaapstad, en nog eens vijfenveertig jongens
en twaalf meisjes met als eindbestemming Graaff-Reinet. De kinderen stonden
onder toezicht van een zondagsschoolonderwijzer en zijn vrouw. Het schip arriveerde
op 16 november 1856 in Tafelbaai, waar de eerste groep kinderen van boord ging.
Over het lot van de kinderen die in Graaff-Reinet werden ondergebracht, is niets
bekend. Over de kinderen die in en rondom Kaapstad werden uitbesteed staat
evenwel vast dat ze, in de woorden van Jan Ploeger, ‘baie voldoening geskenk het’
(Ploeger 1985: 13).
Nu de opzet zo wonderwel leek te slagen, volgden er meer zendingen kansarme
Nederlandse jongeren. De tweede lichting kwam op het schip ‘Joan’, dat dus ook
de gesjeesde Leidse student-auteur Adriaan van der Hoop Juniorszoon naar de
Kaap bracht. Hierna volgden er nog verschillende zendingen; om hoeveel jongeren
het precies gaat, kan door gebrek aan gedetailleerde opgaven helaas niet worden
vastgesteld (Ploeger 1985: 15).
Gaandeweg begon er in Zuid-Afrika echter een gevoel van irritatie jegens
Nederlanders te ontstaan en daarnaast liep ook de behoefte aan jonge werkkrachten
terug. Een belangrijke factor in de omslaande stemming jegens de Nederlanders
aan
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de Kaap was een incident waarbij Adriaan van der Hoop Juniorszoon direct betrokken
was. Eén van de jonge immigranten van het eerste uur was de achttienjarige
Amsterdammer Bart Ketting. Deze was met de ‘Zaltbommel’ naar de Kaap gekomen
en te werk gesteld bij P.J. Wahl op Papendorp (nu Woodstock). Op 16 mei 1858
was Ketting bij zijn meester weggelopen. Zijn werkgever gaf opdracht om hem te
arresteren en toen hij gevonden was, werd hij, vastgeketend aan een niet-blanke,
overgebracht naar de gevangenis van Paarl, het dorp waar Van der Hoop onderwijzer
was.
Deze gang van zaken was voor Van der Hoop en een drietal andere Nederlandse
immigranten, J.H. van Enter, H.J. Wiegman en P.C. Willems, aanleiding om een
ingezonden brief naar de redactie van De Zuid-Afrikaan te sturen, waarin ze
9
protesteerden tegen Kettings arrestatie. Aanvankelijk leek het erop dat de redactie
de brief zou plaatsen. Op 17 juni 1858 verscheen er echter een berichtje in de krant,
waarin de redactie verklaarde dat zij dit stuk ‘aangaande de mishandeling van
zekeren Hollandschen jeugdigen Emigrant’ niet zou plaatsen, omdat de inhoud
ervan ‘geheel bezijden de waarheid’ was.
Zodra dit berichtje hen onder ogen kwam, stelden de vier teleurgestelde
Thespiaden een korte advertentie op voor twee veelgelezen Nederlandse kranten,
De Nieuwe Rotterdamsche Courant en Het Algemeen Amsterdamsch Handelsblad,
waarin zij de zaak-Bart Ketting kort uiteenzetten. Zij verklaarden dat ze zich
gedwongen voelden om zichzelf in de ogen van Nederlandse lezers te
rechtvaardigen.
De advertentietekst moest in ijltempo worden opgesteld, omdat de mailboot naar
Europa al de volgende avond zou vertrekken. Toch vond Van der Hoop ook nog tijd
10
voor een lange brief voor Nederland. Deze brief is vooral interessant, omdat hij
wat meer inzicht geeft in Van der Hoops leven, de eerste maanden na zijn aankomst
aan de Kaap.
Negen maanden zijn er verloopen, sedert ik in Afrika voet aan wal zette,
en het zal wel niemands verwondering wekken, dat ik mij in den eersten
tijd van mijne aankomst, alleen met mijne eigene toekomst kon bezig
houden. Dikwijls had echter reeds aan boord van het Barkschip Joan,
waarop ik de overtogt gedaan heb, de zaak der landverhuizing uit
Nederland naar de Kaapkolonie, een ernstig onderwerp mijner
overdenkingen uitgemaakt, waar ik des te gereeder aanleiding toe vond,
omdat onder mijne reisgenooten zeventig emigrerende knapen en meisjes
waren.
Dat ik niet alles van de lichtzijde beschouwde, dat zouden mijne eerste
vertrouwelijke brieven naar het vaderland kunnen bewijzen, waarin ik
toen reeds het voornemen te kennen gaf, zoowel over het leven aan
boord, als omtrent de toekomst der jeugdige Emigranten vrijmoedig mijne
gedachten openbaar te maken; dan, ik ontving uit Holland telkens
welgemeende en ernstige waarschuwingen, om mij met die zaak niet in
te laten, daar men er aldaar ten hoogste mede ingenomen was, en dat
er stapels brieven ter lezing [waren], in welke de jonge landverhuizers
hunnen tegenwoordigen toestand hemelhoog verhieven. Ik haalde daarbij
medelijdend de schouders op en bedacht: dat die brieven onder den
invloed van vrienden, weinige dagen na hunne aankomst, onder den
indruk der nieuwheid geschreven, minder dan niets bewezen, maar
onvergefelijke nalatigheid, laauwheid, waarover ik berouw en schaamte
gevoel - ik zweeg; het scheen echter bestemd te zijn, dat ik mijn woord
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in deze zaak niet zou mogen terug houden; nu eens kwam mij een
landgenoot omtrent de tusschen hem en zijn dienstheer bestaande
overeenkomst raadplegen, dan weder werden mij klagten over
verwaarloozing en slechte behandeling van jonge Emigranten ter oore
gebragt tot dat ik eindelijk het zelfverwijt niet langer verdragen kon, en
naar aanleiding van zeker voorval het stil zwijgen verbreken wilde.
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Van der Hoop meende dat hij het aan zijn faam als schrijver en zijn aanzien als
docent aan het Paarlse Gymnasium verplicht was, om in deze zaak de pen op te
nemen. Binnen enkele weken, beloofde hij, zou er in Nederland een boekje
verschijnen waarin hij zijn visie op de kinderemigratie uiteenzette. Deze publicatie
is er, net als Meester en slaaf (zie noot 8) en de in het voorwoord bij Terug genoemde
dichtbundel over Zuid-Afrika, echter nooit gekomen.
Op 12 juli reageerde P.J. Wahl, de dienstheer van Bart Ketting, zelf. Hij verklaarde,
ten eerste, dat hij de advocaat, die door Van der Hoop c.s. was aangesteld om te
onderzoeken of Wahl de jongen werkelijk had mishandeld, alle medewerking had
verleend en dat deze had moeten concluderen dat Wahl geen enkele blaam trof,
hetgeen hij ook aan zijn opdrachtgevers had overgebracht en dat het, ten tweede,
onwaar was dat het de commissie was geweest die had besloten om de jongen bij
hem weg te halen, maar dat hijzelf afstand van hem had gedaan. In moderne
begrippen: omdat de arbeidsverhoudingen toch al onherstelbaar geschaad waren.
Ten slotte prijst Wahl het besluit van de redactie van De Zuid-Afrikaan, omdat deze
uit ‘eerlykheid en zelfstandigheid’ heeft besloten het ‘laster en onwaarheid’
bevattende stuk van de Thespiaden niet te plaatsen.
Op 15 juli laten de Thespiaden voor het laatst van zich horen. Hun brief is
gedateerd op 9 juli, wat betekent dat ze de brief van Wahl toen nog niet hadden
gelezen. Het viertal rechtvaardigt zich nog eens door te verklaren dat ze niet uit
eigenbelang hebben gehandeld, maar slechts het lot van hulpeloze kinderen voor
ogen hebben gehad; ze kondigen aan dat ze nu alle informatie die ze hebben - ook
over andere misstanden, de zaak-Bart Ketting was slechts één van de vele gevallen
- zullen overdragen aan belanghebbenden in Nederland en ze verzoeken de
Zuid-Afrikanen te wachten met oordelen totdat alle feiten op tafel liggen; tenslotte
verzoeken ze om in het vervolg verschoond te mogen blijven van anonieme
schotschriften.
Het is mogelijk dat de Thespiaden zich in het geval van Bart Ketting werkelijk
vergist hebben en dat de jongen minder onschuldig was dan zij vermoedden. Ook
is het mogelijk dat zowel aan Zuid-Afrikaanse als aan Nederlandse kant geprobeerd
is om de zaak in de doofpot te stoppen. Het optreden van de Thespiaden wekte bij
de notabelen aan zowel Kaapse als Nederlandse kant heel wat wrevel en nervositeit
op. De kinderemigratie werkte naar twee kanten toe: Nederland kampte met een
overschot aan kansarme jongeren, terwijl de Kaap een tekort aan goedkope
arbeidskrachten had. Voor alle partijen was een goede verstandhouding tussen
Kapenaren en Nederlandse immigranten dus van cruciaal belang. Of ze nu gelijk
hadden of niet, binnen deze context konden de Thespiaden niet winnen. Ze werden
afgeschilderd als onruststokers: immigranten die zich in eigen land onmogelijk
hadden gemaakt en die zich ook in het land dat hen zo gastvrij had opgevangen,
niet wisten te gedragen. Op 25 augustus 1858 verscheen er in het Algemeen
Handelsblad een ingezonden brief van jonkheer F.W.A. Beelaerts van Blokland,
secretaris van de Nederlandse commissie, waarin op kalmerende toon de
beschuldigingen van Van der Hoop c.s. werden weerlegd. Volgens O.J. Truter,
consul-generaal der Nederlanden, was de veranderende houding van de Kapenaren
ten opzichte van het Nederlandse element aan de Kaap niet aan de jeugdige
immigranten te wijten: ‘Jammer dat er, onder de Volwassenen, eenige verloopenen
zijn geweest [...] voor niets nuttig en voor veel schadelijk’
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(Ploeger 1985: 15). Inmiddels werd de Zuid-Afrikaanse pers overspoeld door
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anonieme brieven waarin de Thespiaden over de hekel werden gehaald. De felheid
van de reacties op hun optreden roept de vraag op of het werkelijk alleen de
zaak-Bart Ketting was, die zoveel stof deed opwaaien, of dat de verontwaardiging
een dieperliggende oorzaak had. In de epiloog (paragraaf 8) zal een poging worden
gedaan om deze vraag te beantwoorden.

7. Van der Hoop versus Van der Lingen
G.W.A. van der Lingen (1804-1869) stond vanaf 1831 tot aan zijn dood aan het
hoofd van de Nederduits-Gereformeerde Kerk in Paarl. Hij was in Zuid-Afrika geboren
als zoon van een Nederlandse zendeling; op zijn veertiende was hij naar Nederland
gestuurd, waar hij eerst de Latijnse school doorliep en vervolgens theologie studeerde
(Praamstra 1999: 98). Hij was er onder de indruk gekomen van het Réveil van
Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer. Van der Lingen gold als een
buitengewoon erudiet man, die er een privé-bibliotheek met bijna 10.000 titels op
nahield. Zijn machtspositie in Paarl kan moeilijk worden onderschat.
Van der Lingen was een fel tegenstander van de Moderne Theologie waar jonge
Zuid-Afrikaanse studenten in latere jaren op de Nederlandse universiteiten mee
kennismaakten; godsdienstig liberalisme beschouwde hij als een ‘vunzige damp
die “den mensch der zonde” deels voorafgaat, deels bij zijn opstijgen uit den afgrond
omnevelt’ (Kwartmillennium [z.j.]: 142). Evenals andere kerkelijke leiders maakte
hij zich zorgen over de steeds frivolere levenswijze van zijn gemeenteleden, en hun
toenemende onverschilligheid in godsdienstzaken. Gebed en huisgodsdienst werden,
in Van der Lingens ogen, verwaarloosd; de godsdienst zou zijn verworden tot
gewoonte en formalisme.
Vanaf de jaren 1850 werd de Kaap evenwel overspoeld door berichten over
opwekkingsbewegingen in onder meer Nederland, Duitsland, Ierland, Zweden, Italië,
Turkije, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Zuid-Afrika waren het vooral
de puriteinse en bevindelijke Schotse predikanten binnen de Kaapse Kerk, die in
deze godsdienstige opwekkingsbeweging voorop liepen. Opleving leek velen in
Zuid-Afrika niet alleen noodzakelijk ter bevordering van de godsdienstzin van de
kerkgangers, maar tevens als wapen in de strijd tegen het liberalisme. Vandaar dat
gesproken kan worden van een ‘rechtzinnige opwekking’ (Kitshoff 1972: 149-150):
waar het Nederlandse Réveil vooral gericht was op het leven, op bevindelijkheid,
ging de Zuid-Afrikaanse opwekkingsbeweging ook over leerstellingen. De beweging
was conservatief van aard en dominee Van der Lingen gold ‘as een van die sterkes
12
onder die behoudendes’ (Kitshoff 1972: 151).
In 1857 nam Van der Lingen, uit onvrede met het angliceringsbeleid van de
regering en de beperkte rol van godsdienstonderwijs op de openbare scholen, het
initiatief tot de oprichting van het Paarlse Gymnasium. Het doel van deze school,
die volledig onder toezicht van de Kerk zou komen te staan, was ‘de opleiding van
jongelieden voor een Theologische Kweekschool of voor een der Academiën in
Europa of in het algemeen voor iederen stand in de Maatschappy waartoe eene
13
beschaafde en liberale opvoeding onmisbaar is’ (Kwartmillennium [z.j.]: 130). De
voertaal op deze school was het Nederlands.
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Als we willen weten wat er zich tussen Van der Hoop en Van der Lingen heeft
afgespeeld, zijn we aangewezen op Van der Hoops versie van de gebeurtenissen.
Van der Hoop publiceerde kort voor zijn vertrek uit Kaapstad Stichtelijke en
vermakelijke bijzonderheden en toelichtingen omtrent het Gymnasium en het Orakel
aan de Paarl, een brochure waarin hij omstandig uitlegde wat er zich volgens hem
had afgespeeld. Of het allemaal werkelijk zo gegaan is als Van der Hoop zijn lezers
wil doen geloven, valt niet meer te achterhalen.
In het inleidende eerste hoofdstuk ziet Van der Hoop zichzelf al als de gevierde
auteur van een humoristische succesroman getiteld Twaalf ambachten en dertien...,
14
met Van der Lingen in de hoofdrol:
Niemand die slechts eenigzins met den Wel-Eerwaarden
Zeer-Geleerden bekend is, zal ontkennen, dat hy de uitmuntendste stof
voor een humoristischen roman opleveren zou. Heden veeboer, gisteren
paardentemmer, morgen zwynenfokker, overmorgen kippenmelker, straks
taalvorscher, iets later superintendent by eene inrigting van middelbaar
onderwys, om nog van zyn Wel-Eerwaarden als kopermynontginner,
bankoprigter, kameelen-importeur, wynbouw-verbeteraar, homoeopaath,
profetisch schryver en eene menigte andere liefhebbery-vakken te zwygen.
Welk een onuitputtelyk onderwerp! (p. 2)
Na nog wat kwinkslagen gaat Van der Hoop over tot het verslag van de
gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn ontslag. Volgens Van der Hoop was hij
eind november 1857 door T.S.A. Hoffman en J.S. de Villiers Jzn. gevraagd om te
helpen bij de oprichting van een gymnasium in Paarl. Achteraf moet Van der Hoop
toegeven dat hij al vroeg aanwijzingen had gekregen dat de betrokkenheid van
dominee Van der Lingen het project wel eens gecompliceerder zou kunnen maken
dan hij had verwacht: twee heren die gevraagd werden om als curatoren op te
treden, weigerden omdat elke onderneming waar Van der Lingen zich mee bemoeide,
gedoemd was om te mislukken.
Maar het Paarlse Gymnasium ging op 12 januari 1858 toch van start. Volgens de
Prospectus die was verspreid om leerlingen te werven, zou Van der Hoop op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de volgende vakken geven: ‘De Grieksche
en Latynsche Talen, de Rhetorica, de Logica, de Beginselen der Philosophie, de
Prosodie, de Mythologie, de Geschiedenis en Aardrykskunde der Oude Wereld, de
oorspronkelyke Godsdienst der oude Noordsche Volken’, alsmede ‘Engelsche
Litteratuur’ (p. 5-6). Tevens was hij aangesteld als repetitor voor leerlingen die zich
wilden voorbereiden op het toelatingsexamen voor een theologisch seminarium.
Hoffman zou hoofdzakelijk de exacte vakken en de zaakvakken voor zijn rekening
nemen en De Villiers ‘Spraak- en Redekunst’. Als keuzevakken stonden ook
Hebreeuws, Duits en Frans op het curriculum, evenals ‘Landmeten en de Muzyk,
zoowel practisch als theoretisch’.
Volgens Van der Hoop begon Van der Lingens belangstelling voor de onderneming
al gauw te verflauwen. Toch stond hij erop dat er les werd gegeven volgens ‘eene
methode, zoo als zyn Zeer-Geleerde die vóór meer dan dertig jaren aan het
Gymnasium te Utrecht had moeten volgen’. In dat eerste jaar kwam Van der Lingen
een paar keer Van der Hoops klas binnenvallen, terwijl hij bij de andere docenten
nooit op lesbezoek ging. Van der Hoop ervoer dit als een aantasting van zijn gezag.
En dat terwijl hij het ook zonder Van der Lingens inmenging al moeilijk genoeg had.
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Er was een tekort aan leerboeken. Leerlingen kwamen halverwege het schooljaar
binnen, hun voorkennis liep sterk uiteen en liet veel te wensen over, ze waren vaak
niet gewend aan het strenge schoolsysteem. Dat Van der Hoop weigerde om lijfstraf
uit te delen, zoals dat in Zuid-Afrika toen nog gebruikelijk was, maakte zijn positie
er ook niet gemakkelijker op.
Maar bij het eerste openbare examen, in november 1858, leken de kinderziekten
grotendeels overwonnen. Van der Hoop was nog niet helemaal tevreden, maar Van
der Lingen wel. De school verhuisde van een achterkamer in het huis van De Villiers
naar een gebouw dat eigendom was van de Kerk. Tot dusver was het gymnasium
een particuliere onderneming geweest van de drie initiatiefnemers Hoffman, De
Villiers en Van der Hoop. Nu achtte Van der Lingen de tijd rijp om er een openbare
school van te maken, wat betekende dat het gymnasium rechtstreeks onder de Kerk
en daarmee onder Van der Lingen zou ressorteren. Hoffman, De Villiers en Van der
Hoop zouden na de overdracht in dienst van de school komen en een vast salaris
krijgen.
Na de kerstvakantie bleef Hoffman enkele dagen overspannen thuis. Volgens
Van der Hoop was het De Villiers geweest, die toen had gesuggereerd om Hoffman
te ontslaan, terwijl hijzelf juist had geprobeerd om Hoffman te steunen. In de
daaropvolgende dagen, toen het al maandenlang sluimerende conflict tussen Van
der Hoop enerzijds en zijn collega's en Van der Lingen anderszijds tot een uitbarsting
kwam, beweerde De Villiers precies het tegenovergestelde: niet híj, maar Van der
Hoop zou Hoffman hebben willen benadelen. Aangezien De Villiers de schoonzoon
van Van der Lingen was, maakte Van der Hoop, naar eigen zeggen, geen schijn
van kans om zich tegen deze ‘logenaar’ te verweren.
Hoffmans afwezigheid gedurende de eerste dagen van het nieuwe schooljaar
maakte de leerlingen van het gymnasium nog roeriger dan ze na een vakantieperiode
gewoonlijk al waren. De situatie werd nog erger, toen Van der Lingen voor de
zoveelste keer Van der Hoops klas binnenviel en hem ten overstaan van de leerlingen
berispte omdat hij te veel strafwerk zou uitdelen.
Aan het eind van de tweede week, op vrijdag 28 januari, riep Van der Hoop
Hoffman en De Villiers bijeen. Zo ging het niet langer. Maar in plaats van hem te
steunen, verklaarden zijn collega's
...dat het bekend was ik het Gymnasium willens en wetens in de war
stuurde, en dan naar Stellenbosch ging om jongelingen voor de
kweekschool voor te bereiden, toen zeide men my ik nimmer
mede-eigenaar maar in dienst van de Heeren de Villiers en Hoffman, of
hoe de firma dier waardige mannen heeten mag, te zijn geweest; toen
werd my myn onmiddelyk ontslag aangekondigd. (p. 21)
Het lijkt erop dat Van der Hoop heeft willen voorkomen dat men hem later kon
verwijten dat hij in gebreke was gebleven. En dus gaf hij de maandag nadat hij zo
onverwachts ontslag had gekregen, tóch zijn lessen. Hij had geen zin om naar Van
der Lingen te gaan, die volgens de twee anderen van alles op de hoogte was. ‘Ik
begreep dat men thans de slag zou willen slaan; nu moest ik voor den Paus bukken;
men waande my afhankelyk!’ (p. 21) Die avond kreeg Van der Hoop zijn ontslagbrief,
ondertekend door Hoffman en De Villiers. De volgende dag meldde Van der Hoop
zich toch weer voor zijn werk. Hij ging pas weg toen Hoffman een brief voor hem
had opgesteld, waarin stond dat hij Van der Hoop had verhinderd om zijn gewone
werkzaamheden te verrichten, en deze brief aan de leerlingen had voorgelezen.
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Daar stond ik in een vreemd land; op eens van myne betrekking verstoken,
met vervlogen droomen van rust en levensgeluk; gedrukt door een ontslag,
dat wel is waar niets beteekende, maar my hier een slagboom voor
toekomstig heil opwierp, daar stond ik ten prooi aan verkeerde
uitleggingen. Wat had ik nu te doen? (p. 23)
Nadat hij in Kaapstad juridisch advies had ingewonnen, stemde hij met de hem
aangeboden financiële regeling in, omdat hij begreep dat zijn positie aan het
Gymnasium onhoudbaar was geworden. Op 22 februari 1859 stuurde Van der Hoop
Van der Lingen een laatste brief, die hij als volgt beëindigde:
Ik kan u verzekeren, dat ik het my steeds tot een eer en genoegen
gerekend heb, onder uw toeverzigt aan eene inrigting werkzaam te zyn,
die u eer en genoegen kon geven en wier bloei een welsprekend bewys
moest opleveren, dat niet alles, waaraan gy uwe medewerking verleent
op niets uitloopt. (p. 29)
Van der Lingen reageerde op 25 februari 1859. Hij verklaarde dat hij had ingestemd
met Van der Hoops ontslag, omdat die zich schuldig had gemaakt aan zulke
buitensporigheden dat de toekomst van het gymnasium erdoor op het spel kwam
te staan. Daarbij lijkt Van der Hoop Van der Lingen steeds als zijn voornaamste
tegenstander te hebben beschouwd, terwijl hij de signalen van zijn twee naaste
collega's negeerde. ‘Was uw gedrag gedurende een jaar in overeenstemming met
de pligten van uw ambt? Heeft men niet met u een waarlyk verwonderlyk geduld
geoefend?’ (p. 29)
De brief van Van der Lingen is voor Van der Hoop geenszins vleiend. Van der
Hoop is evenwel polemist genoeg om te weten dat hij, om zijn geloofwaardigheid
te behouden, ook de argumenten van de tegenpartij moet weergeven. Dus aarzelt
hij niet om ook het laatste gedeelte van Van der Lingens brief in zijn brochure op te
nemen.
Ik begryp heelwel dat het ontslag u in eene onaangename positie heeft
gebragt, en dat gy het zelf-verwyt wilt smoren door anderen onregt,
logenachtigheid, enz., te verwyten. Het spyt my, of liever dit deert my.
Maar wie is van alles de oorzaak? Wie oorzaak dat gy tegen verzoek en
vermaning aan - geheel en al nagelaten hebt u door drukke studie te
bekwamen om Praeceptor te zijn? Gy zelf. - Wie oorzaak dat uw gedrag
een onderwerp van algemeene berisping geworden is gedurende een
jaar? Gy zelf. Wie oorzaak dat men eenen docent moest verwyderen,
omdat hy op onverklaarbare wys, zyn werk, zyne inkomst, zyn vooruitzigt
ging bederven? Gy zelf. - Hoe gaarne had ik niet de zaak weêr in den
haak gebragt, indien gy slechts had doen blyken te willen ordelyk en
regelmatig handelen; maar neen - uw uitstellen en wederom onbepaald
uitstellen om my te bezoeken, bewees dat ik gelyk had met myn: ‘hy zal
niet komen’; en dat gy u niet wildet laten gezeggen. (p. 30-31)
Daarmee heeft ook Van der Lingen zijn laatste woord aan de zaak gewijd, en hij
ondertekent:
U toewenschende dat gy barmhartigheid moogt vinden voor ons allen als
zondaren, - en vooral voor u, naar het graf waggelend mensch - zoo naby
zynden dag der verantwoording; onderschryf ik (zonder eenig gevoel van
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bitterheid over alle moeite en verdriet hetwelk gy gedurende veertien
maanden my aangedaan hebt, maar met groot medelyden, hetwelk my
dagelyks meermalen voor u om ontferming doet smeken by den troon
der genade)...(p. 31)
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8. Epiloog
Natuurlijk grijpt Van der Hoop ook deze brief weer aan om uitgebreid zíjn kant van
de zaak te stellen. We laten deze argumentatie hier voor wat hij is en kijken nog
even naar een opvallende passage uit Van der Lingens brief:
Is het wel te verwonderen dat Afrikaners van Hollanders - die zy
beoordeelen naar de meerderheid dergenen, die hun voor oogen zweven
- de walg begint te steken? Bederven zoo de een het niet voor de
anderen? (p. 30)
Van der Lingen beklaagt Van der Hoop, omdat deze een brief heeft weggegooid
waarmee de dominee de jonge leraar weer op het rechte spoor had willen brengen.
Maar volgens Van der Hoop is het maar goed dat hij deze brief heeft vernietigd:
Ja, ik had hem moeten bewaren om te doen zien, hoe de Heer Van der
Lingen Holland ‘een verbeestelykt land’ noemt, dat Holland, dat hy slechts
uit de gebrekkige, éénzydige mededeelingen eener aldaar welbekende
party kent, of misschien uit het Ja en Amen, daarop gezegd, van hen, die
hier over komen om onkunde en wangedrag onder het masker van
gekwetste vroomheid te verbergen, en hier huichelend, lasterend,
bedriegend, zich in het geheim verliederlykend, hun fortuin te zoeken, en
het gezegende land hunner vaderen, dat hen misschien, zelfs niet als
gemeen soldaat meer in de reyen zyner verdedigers duldde, schandelyk
te bezwalken en zedelyk te verraden. (p. 36)
In de correspondentie tussen Van der Hoop en Van der Lingen klinken echo's door
van de zogenaamde ‘Hollanderhaat’ die halverwege de negentiende eeuw in
Zuid-Afrika voor het eerst de kop opstak. Het voert te ver om dit fenomeen hier
uitgebreid te behandelen, maar generaliserend kan gesteld worden dat Van der
Hoop alles belichaamde wat de gevestigde Kapenaren in de Nederlandse
immigranten verafschuwde.
Ondanks zijn jonge leeftijd (hij was, toen hij aan de Kaap arriveerde, pas dertig
jaar oud) hield Van der Hoop er uitgesproken ideeën op na, onder meer op het
gebied van de literatuur, de kinderemigratie en het onderwijs. Hij liet meteen na
aankomst verschillende dichtwerkjes in druk verschijnen, profileerde zich als oprichter
en voorzitter van ‘Thespis’ en aarzelde niet om de affaire-Bart Ketting via ingezonden
brieven in de krant uit te vechten. Uit de Zuid-Afrikaanse gedichten uit Waarheid en
kunst en uit Terug spreekt verder Van der Hoops groeiende wanhoop en verbittering
over de gebrekkige ontwikkeling, de bigotterie en de hypocrisie die hij bij de Kaapse
gemeenschap meende aan te treffen. Het is onbekend in hoeverre Van der Hoop
ook in zijn omgang met de plaatselijke bevolking of met zijn Nederlandse vrienden,
de Thespiaden, ruchtbaarheid heeft gegeven aan zijn ontevredenheid, maar een
zekere ‘parmantigheid’ (Van Winter 1938: 75) kan hem moeilijk ontzegd worden.
Hoewel het boek bedenkelijke generalisaties bevat ten aanzien van het
volkskarakter van zowel de Boeren als de Nederlandse immigranten, weet P.J. van
Winter in Onder Krugers Hollanders de bronnen van de Hollanderhaat toch ook vrij
exact aan te duiden. Veel is direct op de situatie van Van der Hoop toepasbaar.
Men zal goed doen voor verklaring van het verschijnsel van den
‘Hollanderhaat’ ook te denken aan den natuurlijken argwaan van den
weinig wereldwijzen Boer jegens degenen, die hem zullen leeren hoe hij
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zijn huishouding heeft in te richten. Er is tact noodig om die achterdocht
te overwinnen. Misschien is die niet steeds door iedereen in acht
genomen. (Van Winter 1938: 75)
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Van der Hoop hield er, zo dacht hij zelf tenminste, volstrekt andere waarden en
normen op na en hij was ongevoelig voor de codes van de Kaapse samenleving.
Dit blijkt wel uit het feit dat hij in het geval van zijn conflict met Van der Lingen niet
wist wíe nu precies zijn tegenstander was, wie hij moest gehoorzamen en wie hij al
dan niet in vertrouwen kon nemen. Tenslotte speelde ook bij hem ‘het groote verschil
in levensopvatting tusschen de Boeren, die het geloof der vaderen waren trouw
gebleven, en vele Nederlanders, die dobberden op de ongewisse baren van de 19e
eeuw’ (Van Winter 1938: 75). Van der Hoops godsdienstbeleving was bevindelijk,
terwijl Van der Lingen een prominente rol speelde binnen de rechtzinnige, op
leerstellingen gerichte opwekkingsbeweging van Zuid-Afrika.
Ook in de zaak van Van der Hoops ontslag als docent aan het Paarlse Gymnasium
kan weer de vraag gesteld worden, wie er gelijk had: Van der Hoop, Van der Lingen,
of allebei een beetje? Van der Hoops argumenten klinken overtuigend, maar we
hebben gezien dat zijn moralisme - dat bijvoorbeeld ook tot uitdrukking kwam in zijn
gedichtjes voor kinderen - zo ongeveer omgekeerd evenredig was aan zijn eigen
handelwijze. Hoe stormachtiger zijn eigen leven verliep, des te meer lijkt Van der
Hoop de behoefte te hebben gevoeld om althans op papier het onheil te bezweren
en te bewijzen dat hij wél deugde.
Dronk Van der Hoop? Had hij schulden of was er sprake van amoureuze
escapades die zijn positie in Paarl onhoudbaar maakten? Had hij de losbandigheid
van zijn studententijd achter zich gelaten of nam die in Zuid-Afrika opnieuw de
15
overhand? We weten het niet.
Maar we weten genoeg om te kunnen concluderen dat hier twee krachten aan
het werk waren. Aan de ene kant was er de historische situatie van het leven aan
de Kaap met zijn ándere waardenstelsel, zijn afwijkende gedragscode en met de
zogenaamde ‘Hollanderhaat’ als niet te verwaarlozen onderstroom. Aan de andere
kant was er het karakter van Adriaan van der Hoop Juniorszoon, de trouwe
bewonderaar van zijn al even rampzalige vader. Net als de schrijver van De Renegaat
werd Juniorszoon heen en weer geslingerd tussen verlichte en conservatieve
denkbeelden, tussen vroomheid en lichtzinnigheid. Zijn overtuiging dat dichters nu
eenmaal altijd miskend werden, maakte hem zowel paranoïde als arrogant:
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onontvankelijk voor kritiek, ook wanneer deze goed bedoeld was. En omdat hij
zichzelf nu eenmaal in de eerste plaats als schrijver zag, ventileerde hij ál zijn ideeën
in een stortvloed aan publicaties: gedichten, pamfletten en ingezonden brieven. Dat
was meer dan men aan de Kaap kon verdragen.
Rest ons nog de vraag wie Van der Hoop bedoelde toen hij aan het slot van zijn
Toelichtingen schreef dat Van der Lingens negatieve kijk op de Nederlandse
samenleving werd bevestigd door fortuinzoekers, ‘huichelend, lasterend, bedriegend,
zich in het geheim verliederlykend’, die in hun eigen land zelfs als gewoon soldaat
niet meer welkom waren. Wie waren die lieden die er niet voor terugdeinsten om
hun vaderland in den vreemde ‘schandelyk te bezwalken en zedelyk te verraden’?
(Van der Hoop 1859: 36)
Mogelijkerwijs moeten we bij de beantwoording van deze vraag denken aan een
andere Nederlandse dichter die zich in ongeveer dezelfde periode eveneens in
Paarl ophield, Piet Huet. Dammes Pierre Marie Huet (1827-1895) was in 1856 op
uitnodiging van niemand minder dan dominee Van der Lingen naar Zuid-Afrika
gekomen, om leiding te geven aan een door Van der Lingen beoogd christelijk
tijdschrift. Dit
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tijdschrift, Elpis, zou in 1857 inderdaad van start gaan, maar niet met Huet aan het
hoofd. Wel zou Huet in 1856 een bundel Paarlsche Gedichtjens publiceren, volgens
Elizabeth Conradie (1934: 299) het werk van een ‘Romantikus, 'n weerspieëling, 'n
ontboeseming, 'n uitstorting van 'n oorvol gemoed wat nêrens rus geken het nie’.
Ook Huet had als student in Leiden en Montauban een losbandig leven geleid;
17
eens had hij in Frankrijk zelfs drie weken in de gevangenis moeten doorbrengen.
Huet, telg uit een beroemd geslacht van Waalse predikanten en neef van de schrijver
Conrad Busken Huet, had heen en weer geschommeld tussen volstrekt ongeloof
en godsdienstige dweperij; zijn stemmingen fluctueerden tussen ‘himmelhoch
jauchzend’ en ‘zum Tode betrübt’. Hoewel hij, dankzij bemiddeling van de invloedrijke
O.G. Heldring, wel toestemming kreeg om in 1853 alsnog proponentsexamen te
doen, maakte hij, met zo'n voorgeschiedenis, geen enkele kans meer om in
Nederland als predikant te worden beroepen. En dus greep hij de gelegenheid met
beide handen aan, toen hij, opnieuw dankzij Heldring, werd uitgenodigd om leiding
te geven aan het Zuid-Afrikaanse tijdschrift Elpis.
Al snel bleek dat Huet zichzelf, omdat hij nog maar zo kort in het land was,
18
ongeschikt achtte om het tijdschrift te leiden. Maar er was meer aan de hand. Huet
was zwaar overspannen en maakte, terwijl hij bij dominee Van der Lingen thuis
logeerde, een diepe persoonlijke crisis door (Praamstra 1999: 99). Het contact met
Van der Lingen leidde ertoe dat Huet opnieuw het geloof ontdekte. In de Paarlse
pastorie was Huet orthodox-vroom geworden, zozeer zelfs dat hij, op advies van
Van der Lingen, bij de Synodale commissie een verzoek indiende om predikant van
de Nederduitse Gereformeerde Kerk te mogen worden. In afwachting van de zitting
van de Synode in 1857 werd hij hulppredikant in Aliwal-Noord; vandaaruit reisde
hij, voortgejaagd door een enorme zendingsdrang, stad en land af om zijn
medemensen, blank én zwart, te bekeren. In oktober 1857 was hij terug in de Kaap
voor zijn proefpreek. Begin 1858 vertrok hij als afgevaardigde van de Kaapse Synode
naar Oost-Transvaal en Natal. Steeds vaker haalde hij zich de woede en verachting
van de Boeren op de hals met zijn ideaal van de gelijkstelling van blanken en
zwarten.
Ook Huet, niet gehinderd door enig relativeringsvermogen, kwam dus in conflict
met de Zuid-Afrikaanse Boeren. Al in een vroeg stadium botste hij op de pagina's
van De Zuid-Afrikaan met de eerbiedwaardige dr. Changuion, toen hij zich opwierp
als pleitbezorger voor de Bilderdijkiaanse spelwijze. Changuion riposteerde met
enkele regels van Yntema, waarin de spot werd gedreven met ‘kleine bier- en
broodpapwijzen’ die neerkeken op doorluchtige grijsaards. In deze kwestie zou Huet
zijn ongelijk bekennen. Later was het zijn ijveren voor verbetering van het lot van
de zwarte bevolking, waarmee hij sterke tegenstand zou uitlokken. En net als Van
der Hoop had hij een sterke behoefte om door middel van publicaties in kranten en
tijdschriften ‘rekenschap’ af te leggen van ‘zijn nieuw verworven inzichten, ook als
die tegen het zere been waren van de mensen om hem heen’ (Praamstra 1999:
99-100).
Toch kan Huets verblijf aan de Kaap (hij zou in 1867 naar Nederland terugkeren),
in ieder geval in de begintijd, als een succesverhaal aangemerkt worden, zeker voor
zijn godsdienstige leidsman, dominee Van der Lingen. Uitermate vleiend is Huets
gedicht ‘Landverhuizers Uitboezeming’ uit de bundel Paarlsche Gedichtjens, dat
aanvangt met de regels:
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Europa, toen ik Englands kusten
Zag nederzinken in 't verschiet,
Toen 'k voor het laatst mijn blik liet rusten
Op uw verouderd grondgebied,
Toen de Oostewind de zeilen vulde,
Het land zich in een nevel hulde,
En 'k niets dan lucht en golven zag...
Toen was 't me als waar 'k een ramp ontkomen!
Als wierd me een groote last ontnomen,
Die loodzwaar op mijn boezem lag! (Conradie 1934: 301)

Wat is dit - ondanks de overeenkomst in metrum - een andere zeereis dan die van
Van der Hoop in ‘Terug’, met zijn: ‘Goddank! De zee: ik adem vrij; / 't Is Waarheid,
'k ben het land ontvloden, / Waar rust heerscht - ja, als bij de dooden, / En kalmte
als in een woestenij’ (Van der Hoop 1860: 7)! Ongetwijfeld heeft Van der Hoop Huets
bundel Paarlsche Gedichtjens gekend, hij moet verhalen gehoord hebben over Van
der Lingens ‘bekeerling’ en misschien heeft hij hem eind 1857 of begin 1858 zelfs
wel ontmoet, toen Huet terugkwam uit Aliwal-Noord om in Kaapstad zijn proefpreek
af te steken, voor zijn vertrek naar Oost-Transvaal en Natal. Men kan zich dan ook
niet aan de indruk onttrekken dat Van der Hoop in ‘Terug’ een intertextueel spel is
aangegaan met Huets ‘Landverhuizers ontboezeming’, een gedicht waarin het
Europa waar Van der Hoop nu naar terugkeerde, ‘schandelijk bezwalkt en zedelijk
verraden’ werd. Van der Hoop presenteerde zichzelf als de morele overwinnaar.
De overtuiging dat hij trouw was gebleven aan de waarden die hij in zijn jeugd, als
Adriaan van der Hoop Juniors zoon, had meegekregen, was het enige wat hem
overbleef aan het einde van zijn Kaapse verblijf.

Adres van de auteur: Universiteit van Utrecht, Muntstraat 4, NL-3512 EV, Utrecht;
e-mail: ingrid.glorie@let.uu.nl
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Eindnoten:
1 Onderzocht zijn de literatuurgeschiedenissen van Jonckbloet (1892), Ten Brink (1897), Kalff
(1912), Te Winkel (1927), Prinsen (1928), Walch (1947), Knuvelder (1959) en Schenkeveld-Van
der Dussen (1993). Knuvelder (1959: 355) vermeldt in een noot Van der Hoop Juniorszoons
vertaling van het werk van Heinrich Heine; dezelfde vertaling wordt door Te Winkel (1927: 221)
afgedaan als ‘erbarmelijk’.
2 K.B.: ‘“Een krijger die den dood in d'oogen zag en nimmer vlood”. Bij de 175ste geboortedag
van Adriaan van der Hoop Jr.’. In: De Waarheid, 8 juni 1877. ‘Dichter Adriaan van der Hoop Jr.
was berucht en beroemd in Rotterdam.’ In: Rotterdams Nieuwsblad, 30 oktober 1991.
3 A.I.: ‘Een verloren dichter’. In: De Nederlandsche Spectator 1863, nr. 9 (28 februari), p. 66. Dit
artikel is later bijna letterlijk overgenomen in Van der Aa's Biographisch woordenboek der
Nederlanden (dl. VIII-2, p. 1204-1207); nieuw is de bibliografie van Van der Hoop Juniorszoons
werken die aan de tekst van Ising is toegevoegd.
4 Of het gaat om bijvoorbeeld seksuele escapades, drankmisbruik, gokken of schulden, is niet
bekend. Ising gaat hier niet op in en ook de brieven van Van der Hoop die bewaard worden in
de manuscriptenverzamelingen van de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden
geven geen verdere aanwijzingen.
5 Wat het studentenleven betreft, wist Van der Hoop natuurlijk precies waar het gevaar dreigde:
‘Jonglings dwaasheid. - Jonglingsweelde; / Waar de man het hardst voor boet; / Menig, die zijn
heil verspeelde. - / Beste jongens, houdt je goed!’ (Van der Hoop 1852: 64)
6 Ising (1863) vermeldt dat Van der Hoop als student over een ‘gemakkelijkheid’ in het versificeren
beschikte die hem zelfs in staat stelde om met een vriend in dichtmaat te corresponderen over
de politieke woelingen van 1848 en om, ‘als secretaris van zekeren kring’, in versvorm de notulen
bij te houden. Karakteristiek is een deels berijmde brief van Van der Hoop aan een onbekende
vriend (Overschie, 20 oktober 1856): ‘Dit alles had ik veel korter en in proza kunnen zeggen,
maar het rijmen begint een kwade gewoonte bij mij te worden’ (manuscriptenverzameling UvA,
Dr 22).
7 Het belang dat dit gedicht voor Van der Hoop heeft gehad, wordt gereflecteerd door het grote
aantal heruitgaven en herdrukken. In een aantekening achterin de Verspreide gedichten uit 1854
verklaart Van der Hoop dat ‘Geloofsbelijdenis’ ‘het eerste gedicht [was], dat door mij in het licht
werd gegeven. Het verscheen in de Aurora voor 1848’ (Van der Hoop 1854: 157). Het gedicht
verscheen in 1847 echter óók als zelfstandige publicatie, en werd als zodanig in 1851 nog eens
herdrukt, vóórdat het in 1854 uiteindelijk in de Verspreide gedichten werd opgenomen.
8 Zowel de felheid als het brede terrein van Van der Hoops engagement blijken uit een
‘bestellingslijst’ die hij heeft meegestuurd met een brief van 22 september 1853 aan de gebroeders
Diederichs, de uitgevers van het Algemeen Handelsblad (manuscriptenverzameling UvA). De
lijst is een aankondiging van een dichtbundel, getiteld Meester en slaaf. Schetsen naar het leven.
‘Wist de Dichter vroeger door zijne bekende Daguerréotypen een lach van vergenoegen op het
gelaat zijner lezers te tooveren, en door zijne huiselijke tafereelen de teederste snaren van het
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hart te doen trillen’, verklaart uitgever Roelants in een begeleidend schrijven, ‘door dezen
NIEUWEN DICHTBUNDEL zal hij het gemoed in verontwaardiging en medelijden over het lot
onzer mishandelde natuurgenooten - de slaven - doen ontvonken.’ De inhoud van het dan
volgende gedicht lijkt weinig in overeenstemming met het vroeg-negentiende-eeuwse gevoel
voor betamelijkheid en het is dan ook niet echt verbazingwekkend dat de aangekondigde
dichtbundel nooit is gematerialiseerd. Hoe kan een vrouw die getrouwd is met een slavenhouder,
in het echtelijk bed deze ‘moordenaar’ omhelzen, vraagt Van der Hoop zich af, en hoe durft
diezelfde moordenaar zondags naar de kerk te gaan om er zijn gebeden tot God te richten?

‘En toch...één woord van hen en...'t geesselkoord zal ploegen
Den rug, op 't rietveld bruin geroost:
De moeder is bestemd voor hen in 't juk te zwoegen,
't Kind levend speelgoed voor hun kroost;
En toch zag ik in 't piket een maagd door hen gekozen,
Slavin, Meestresse, van haar eer;
Haar ranke leest van bloed, haar kroon van schaamte blozen:
De meester wilde een bijzit meer! -’
9 Omdat Van Enter en Wiegman samen met Van der Hoop het initiatief hadden genomen tot de
oprichting van de rederijkerskamer ‘Thespis’ (of Willems hierbij ook een rol heeft gespeeld, is
onbekend), werd in de polemiek die door hun optreden zou worden ontketend, vaak naar dit
viertal verwezen als de vier ‘Thespiaden’; deze aanduiding wordt hier overgenomen.
10 Advertentietekst en brief werden op 8 juli 1858 ook in Het Volksblad afgedrukt, op dezelfde
pagina als J. Suasso de Lima's loflied op de rederijkerskamer ‘Thespis’.
11 Op 19 en 22 juli, 9 augustus en 6 september 1858 plaatste De Zuid-Afrikaan bijvoorbeeld een
reeks ingezonden brieven, slechts ondertekend met ‘Zuid-Afrikaan’. De meeste toespelingen
vallen achteraf niet meer te begrijpen, maar deze passage geeft aardig de teneur van de stukken
weer:
‘Geloof my, waarde Heer Editeur! dat ik tot in myn kamizool vol ben van dezulken, die gunst
willen verwerven in het land, waaruit zy hebben moeten kruipen; het gaat hen even als de
slakken, die altyd voortkruipen met het vieslyk slyk waarmede zy het voor den wandelaar glibberig
maken.’ (De Zuid-Afrikaan, 22 juli 1858)
Vooral Van der Hoop, als man of letters de aangewezen leider van de Thespiaden, moest het
ontgelden. Hij is, in de voorstelling van ‘Zuid-Afrikaan’, ‘het Orakel-Kind, of Priester der Paarlsche
heidenen: van welken men op duistere vragen antwoorden kan bekomen. O chaos van wonderen!
Wie kan alles beseffen? De kampernoelie komt schielyk op, en is van niets tot iet geworden!’
(De Zuid-Afrikaan, 9 augustus 1858) Het is niet helemaal duidelijk welke toespeling precies op
elk van de Thespiaden betrekking heeft. Omdat Van der Hoop zich als woordvoerder van de
groep manifesteerde, ligt het voor de hand dat híj wordt bedoeld met ‘Orakel-Kind, of Priester
der Paarlsche heidenen’. Ook de volgende typering zou echter toepasselijk kunnen zijn: ‘Mijn
Eerste [dit zou kloppen met de volgorde waarin de Thespiaden hun stukken ondertekenen, IG]
zal ik sparen, omdat hy een mager, ziek en zwakkelyk mannetje is: alleen wil ik het arm sukkeltje
maar tot knypens toe de handen drukken, dewyl hy zich op den Koning heeft beroepen.’
12 In mijn artikel over het Groenbergsch Lees- en Debatgezelschap heb ik al eens verwezen naar
Van der Lingens ‘visioen’ dat het begin van de religieuze opwekking in Paarl inluidde (Glorie
1999: 23-24; uitgebreider in Kitshoff 1972 en Kwartmillennium).
13 In zijn dissertatie over Van der Lingen memoreert M.C. Kitshoff wel aan de moeilijkheden rond
de jonge onderwijzer, maar voor een weergave van de gebeurtenissen baseert ook hij zich op
de Toelichtingen van Van der Hoop (Kitshoff 1971: 124-127).
14 ‘De humoristische roman zal, by leven en gezondheid, daarom niet in de pen blyven...’ (p. 3).
Deze roman is er nooit gekomen.
15 ‘Daar waren natuurlijk in de eerste plaats de mislukkingen, die den nationalen naam al heel
slechten dienst bewezen. Maar daar waren verder ook menschen, niet zonder bekwaamheden,
vaak zelfs goed voor hun werk, die in de nieuwe en vreemde omstandigheden van Transvaal
tot onpleizierige en soms aanstootelijke gedragingen vervielen. [...] Het Nederlandsche volk is
niet vrij van een zekere neiging tot het tuchtelooze, die alleen door hoogere karaktervormende
krachten kan worden overwonnen, en men kan niet zeggen, dat aan het eind van de 19de eeuw
deze krachten in bijzonder sterke mate werkzaam waren.’ (Van Winter 1938: 78, 80)
16 Deze typering wordt ondersteund door de al eerder aangehaalde regels uit ‘Geloofsbelijdenis’
(1847): ‘...den dichter wacht miskenning, / Meer dan roem en menschengunst’; Juniorszoon had
zich echter voorgenomen om vast te houden aan zijn overtuigingen, ‘hoe 'k van rondsom mij zie
bespringen’.
17 Biografische informatie, tenzij anders vermeld, ontleend aan Conradie 1934: 298-309. In haar
doctoraalscriptie ‘Mijn hart is rusteloos meer dan de popelblâren’ (Universiteit van Amsterdam,
juni 2000) geeft Betty Markestein een meer gedetailleerd werk van Huets leven en werk. Deze
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scriptie kwam pas na voltooiing van dit artikel beschikbaar. Achteraf zij toegevoegd dat Markestein
(2000: 9-10, 39) melding maakt van een lied waarin Huet zijn mentor, dominee Van der Lingen,
bezingt. Verwijzingen naar Adriaan van der Hoop Juniorszoon komen bij Markestein niet voor.
18 Huet zou echter nog wel regelmatig bijdragen aan Elpis leveren en datzelfde geldt voor Van der
Hoop. Volgens Praamstra (1999: 104) zijn Huet en Van der Hoop samen met een zekere W.
Verschuur verantwoordelijk voor bijna alle dichterlijke bijdragen in dit tijdschrift. De literatuur
neemt binnen het blad een beperkte ruimte in, slechts drie procent van het totale aantal pagina's.
Praamstra noemt de literatuur in Elpis ‘teleurstellend’: ‘Teleurstellend, omdat zij bestaat uit lange
verhalende gedichten over triviale onderwerpen; en teleurstellend, omdat elke verwijzing naar
Zuid-Afrika ontbreekt. Een Nederlandstalige Afrikaanse letterkunde is in dit tijdschrift niet van
de grond gekomen.’
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Frans-Willem Korsten
Legitimatie, allianties, natievorming en mannenliefde: de retorische
werking van verhalen en argumenten in Joost van den Vondels
Gebroeders
Abstract - David is usually seen as the protagonist in Vondel's Gebroeders (1640).
However, the play is largely an argumentative dispute, in which one can hardly
speak of one protagonist. In the dispute two women, Michol and Rispe, play a major
role. Moreover, ‘Gebroeders’ not only refers to the group of seven executed relatives,
but also to David's relationship with Jonathan. The story of that relationship is one
of the many stories that interact with the arguments. The interaction of stories and
arguments is used rhetorically in Gebroeders in order to address issues of family
ties, loyalty and alliances, which, at that time, were of vital political and economical
importance.

1. Vriendschap, verwantschap en broederschap
In Zedekunst dat is wellevenskunste (1586) geeft Coornhert in een uitgebreide
passage aan dat vriendschap iets anders is dan een relatie tussen ‘bloedmaghen’,
ofwel familie (p. 295-309). Vriendschap, stelt Coornhert, is gevolg van een keuze.
Je kiest niet voor persoonlijk gewin, maar voor de persoon van de ander, aan wie
je loyaal probeert te zijn of bij wie je iets vindt dat het eigenbelang overstijgt. In de
praktijk van alledag, zo laat Luuc Kooijmans zien in Vriendschap en de kunst van
het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (1997), waren
vriendschapsrelaties wel degelijk bepaald door familiebanden en kwamen ze tot
stand op basis van nut. Kooijmans stelt:
In een maatschappij waarin de institutionele structuur ontoereikend was
om sociale cohesie te waarborgen, was stabiliteit in hoge mate afhankelijk
van persoonlijke banden, en vriendschap was een concept dat diende
om die banden te verstevigen. (1997: 14)
Vriendschap en familie vormden het platform waarop en de instrumenten waarmee
men maatschappelijk kon functioneren. De invulling van vriendschap was dan ook
voor een groot deel pragmatisch: vriendschap droeg bij aan de cohesie van de
maatschappij en maakte het functioneren, soms het overleven, van het individu
mogelijk.
Het is in het verband van familie en vriendschap dat Vondels Gebroeders (1640)
zo'n opmerkelijk stuk is. De tragedie (gebaseerd op Samuel 2, 21:1-14) vangt aan
met een schets van Israël dat in grote nood verkeert door aanhoudende droogte.
Het volk staat aan de rand van zijn incasseringsvermogen. Koning David zoekt
daarom raad bij Abjathar, de hogepriester. Beiden bezoeken het Goddelijk orakel
dat door Abjathar wordt geduid. De droogte is volgens Abjathar het gevolg van een
oude zon-
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de. Saul, Davids voorganger als koning, heeft ooit in de stad Nobe alle Gabaonners
uitgemoord. Om die zonde weg te wissen is nu genoegdoening vereist. David vraagt
de Gabaonners wat zij wensen. Zij eisen het leven van zeven mannelijke nazaten
van Saul: twee zonen en vijf kleinzonen - de ‘gebroeders’. David vindt de eis om tal
van redenen niet opportuun. Zo is hij ooit getrouwd met Michol, de dochter van Saul.
De zondebokken zijn dus zijn schoonbroers en neven. Maar uiteindelijk stemt David
toe. Zijn gezant Benajas gaat de zeven mannen arresteren. Benajas wordt opgewacht
door twee vrouwen: Rispe en Michol. Rispe is een voormalig vrouw van Saul, moeder
en grootmoeder van de mannen wier leven op het spel staat. Michol is dochter van
Saul, was ooit de voornaamste echtgenote van David en is nu de pleegmoeder van
Sauls vijf kleinzonen - zonen van haar gestorven zus Merob. Rispe en Michol
verzetten zich met alle macht, maar hun klachten en smeekbeden - ook bij David
zelf - zijn vergeefs. De zeven worden gehangen. Rispe zet zich dan neer bij de
galgen om de roofdieren en aaseters van de lichamen weg te houden. Dat brengt
David ertoe om Saul met al zijn mannelijke nazaten een eervol graf te geven.
Het hele stuk drijft op familiebanden. Schoonvader Saul heeft David aan zijn kroon
geholpen. Davids niet langer in de gratie zijnde vrouw Michol - dochter van Saul zorgt voor de kinderen van haar zus. Die kinderen, plus zijn schoonbroers, zal David
laten verhangen voor het oog van zijn schoonmoeder. Dat doet hij niet zonder slag
of stoot. Er gaan felle discussies aan vooraf. In de eerste woordenwisseling (bedrijf
II) voorspelt Joab dat het volk in opstand zal komen als David niets doet. Joab besluit
zijn argumenten met:
Men bluscht een' grooten brand met eenen emmer bloeds.

David
Ick treck met wil geen eere uit schoonvaers smaed, en schande.
Abjathar
Der Goddeloozen straf verstreckt een offerhande
Voor God. of deze u schoon door huwelijck bestaen,
Maeck van de nood een deughd. men ziet geen maeghschap aan,
Daer 't koningkrijcken kost. God zelf heeft u verheven
Tot een verdaediger van veeler menschen leven.
David
1
De band van maeghschap breeckt met schrickelijcke pijn. (vs 511-517)

Eerder in de discussie noemde Joab het huis van Saul ‘een verworpen huis’ (vs
462), ‘dat altijd wrockend huis’ (vs 476), kortom: een huis dat Davids positie bedreigt.
Hier gebruikt Joab het woord ‘bloeds’ om aan te geven dat David mensen moet
offeren. Maar dat woord ‘bloeds’ doet David juist denken aan zijn familiale relaties
met Sauls huis. Het gaat om ‘bloedmaghen’, verwanten. Tot tweemaal toe werpt
David op dat hij geen familie wil of kan ombrengen. Abjathar suggereert vervolgens
dat, ondanks Davids verwantschap, hij toch van de nood een deugd moet maken
(vs 513-514). Hij krijgt door de hongersnood de kans om een concurrent uit te
schakelen en moet dat doen omwille van het koninkrijk.
Een belangrijk punt in het stuk is dus de verknooptheid van twee huizen, twee
families. De relaties tussen die twee kunnen profijtelijk zijn. Ze waren dat voor
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David. Tezelfdertijd kan in elke alliantie het profijt het afleggen tegen de onderlinge
concurrentie tussen de verbonden partijen. De zeventiende-eeuwse praktijk laat
van beide mogelijkheden genoeg voorbeelden zien. In plaats van een vergroot
netwerk zat men soms al snel met interne tweespalt. Ik zal in het vervolg
beargumenteren dat dit een spanning is waar Gebroeders mee speelt. Dat betekent
niet dat het stuk tot dat maatschappelijke probleem kan worden gereduceerd. Er is
meer aan de hand met verwantschap en vriendschap. De titel is daarvoor een
indicatie.
In de - niet erg uitbundige - studie van Vondels Gebroeders beschouwt men de
2
titel veelal als problematisch. Sommigen vinden Gebroeders ronduit mislukt omdat
er geen dramatische ontwikkeling is rondom de ‘gebroeders’. Anderen vinden het
werk belangrijk maar weten zich geen raad met de titel omdat de gebroeders slechts
in twee bedrijven een rol spelen. Voor wie David als de hoofdrolspeler ziet, zijn het
vierde en vijfde bedrijf een raadsel omdat David daarin integraal ontbreekt of een
marginale toehoorder is. Deze verwarring omtrent de titel van het stuk en de status
van David kan op twee manieren worden opgelost. De eerste oplossing, die ook is
voorgesteld naar aanleiding van Vondels Joseph in Dothan, is de titel te zien als
een aanduiding voor de specifieke bijbelse passage die de kernontwikkeling bepaalt.
In dat geval is de titel niet zozeer aanduiding voor de personages maar voor een
thema. Deze oplossing voldoet hier niet want in de bijbel komt de term ‘gebroeders’
niet voor en vormen ze ook niet de kern van het verhaal. Een betere oplossing is
daarom na te gaan wie er nog meer ‘gebroeders’ zijn in het stuk. Dat zijn David en
Jonathan. Jonathan is de zoon van Saul, die samen met David tegen Saul heeft
gevochten. Tussen David en Jonathan bestaat een vriendschap die in het stuk
meermalen omschreven wordt als broederschap.
De geschiedenis van de vriendschap tussen David en Jonathan komt niet in
Vondels stuk voor als een volledig uitgewerkt verhaal. Er wordt voortdurend aan
gerefereerd ofwel er wordt een kort verhaalfragment gepresenteerd. De retorische
werking van die allusies, referenties en fragmenten hangt daardoor af van de manier
waarop het publiek vertrouwd was met dit verhaal. Van die bekendheid kan ik
uitgaan: de bijbelkennis van het zeventiende-eeuwse publiek was grondig en het
verhaal is prominent in de bijbelse boeken Samuel 1 en 2. Een (veel) kleiner deel
van het publiek kende het verhaal ook nog door de geschiedenis van het Joodse
volk die Flavius Josephus schreef. Een heel ander retorisch aspect betreft de
interactie die door dit verhaal ontstaat met de argumentatie. Het verhaal van David
en Jonathan is belangrijk omdat op alle beslissende punten in de argumentatie
rondom Davids beslissing Jonathan een rol speelt. Die interactie tussen verhalen
en argumenten bepaalt in Gebroeders trouwens in meer algemene zin de retorische
werking van het stuk. In het vervolg zal ik dan ook de historisch-retorische werking
3
van het stuk steeds analyseren aan de hand van die interactie.

2. Positionering door verhalen: de rol van religie
Vondels stukken zijn voor een aanzienlijk deel disputaties, reeksen van argumenten;
in Gebroeders met name in bedrijf II, III, en IV. Die argumenten zijn doorweven met
verhalen die daarbij specifieke functies vervullen. Bijvoorbeeld in het eerste bedrijf
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interpreteert Abjathar de betekenis van het orakel. Hij geeft aan dat het land in
hongersnood verkeert door oude zonden van Saul, namelijk diens geweld jegens
de Gabaonners. Die interpretatie is niet onomstreden. Heftig gebarend doet Abjathar
zijn uiterste best om David te overtuigen: Abjathar stampt het David ‘al vast een
duim en vingren in. / De Koning schudde 't hoofd, als oneens met malkanderen.’
(vs 262-263) In de navolgende felle discussie tussen Abjathar, Joab en David is
Abjathar degene die keer op keer David adviseert de eis van de Gabaonners bloedwraak tegen het huis van Saul - te honoreren. Deze positie en gedrevenheid
van Abjathar zijn verklaarbaar door zijn geschiedenis. Het verhaal daarvan doet
Rispe in het derde bedrijf (vs 673-682) en er is eerder aan gerefereerd in het tweede
bedrijf (vs 253 en 335-344). Het zeventiende-eeuwse publiek weet waarschijnlijk
hoe Saul ooit opdracht gaf om Abimelech met zijn huis te doden; en dat Abjathar
de enige van Abimelechs kinderen was die ontkwam (Samuel 1, 22:11-23). Juist
het feit dat Rispe dit verhaal nog eens doet, toont het belang ervan voor de
positionering van Abjathar in de lopende argumentatie. Het verhaal verklaart vanuit
welke positie hij spreekt en hoe hij met zijn argumenten bepaalde belangen nastreeft.
Ofschoon alle deelnemende discussiepartners hun eigen belang hebben, is het
toch mogelijk een centraal onderwerp van argumentatie aan te wijzen. In de aanloop
tot de daadwerkelijke executie worden door verschillende sprekers vier motiveringen
voor de executie aangedragen. (1) De executie dient als offer om de zonden van
Saul in te lossen, waarna de hongersnood ten einde zal komen. (2) Het huis van
Saul kan voorgoed worden uitgeschakeld als politieke concurrent. (3) Binnen de
‘natie’ kan de concurrerende stam door het offer een definitieve les worden geleerd
(Saul komt uit de stam van Benjamin, en David uit die van Juda). (4) Het offer levert
tijdwinst, of het is nodig om het geplaagde volk rustig te houden. Het centrale
onderwerp van discussie dat men uit die motiveringen kan afleiden is: valt het te
motiveren en daardoor te legitimeren dat David het zevental zal uitleveren en laten
ophangen?
De legitimiteit van de uitlevering en terdoodbrenging is afhankelijk van de
argumentatie, maar evenzeer van positie van waaruit men over dat probleem denkt.
Het verhaal van Abjathar toont aan dat hij, ofschoon hij de opperpriester is, niet
direct de aangewezen figuur is om Davids daad te legitimeren. De belangrijkste
legitimerende instantie is daardoor die van de priesters. Zij spreken namens God,
de hoogste legitimerende instantie. Dat wordt expliciet gemaakt in de rey-tekst
tussen bedrijf I en II. Zoals de rey vertelt, ging Saul naar de heks van Endor om
raad. Zij riep de geest van Samuel voor hem op. Samuel was de priester/profeet
die Saul - en trouwens ook David - had gezalfd. De bedrieglijke aard van de
geestesverschijning wordt aangegeven in vs 165-166 waar de rey zelfs betwijfelt of
de opgeroepen geest wel echt was: ‘'t was Samuel, of 't werd gelooft, / Om het zyden
kleed, en 't grijze hoofd.’ In tegenstelling hiermee wordt David voorgesteld als degene
die niet op wichelarij vertrouwt maar die ‘zoeckt Godvruchtig raed by God’ (vs 185)
- in casu Abjathar. In deze reytekst spelen drie verhalen een rol: het verhaal van de
zalving van Saul en David door Samuel, van Sauls gang naar de heks (Samuel 1,
28:7-25), en van Davids gang naar Abjathar. Alledrie de verhalen kunnen gemakkelijk
worden omgezet in een argumentatieve propositie. Die propositie is dat de legitimiteit
van een leiderspositie uiteindelijk resideert bij de priesters. Zij zalven de koning,
legitimeren hem daardoor, of voorzien hem van legitiem advies.
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Binnen de argumentatie functioneren die verhalen daardoor op twee manieren. Ze
vormen - net als bij Abjathar - een aanduiding van de positie of de belangen van
waaruit iemand argumenteert. Ze dienen ook als een exemplum. In die hoedanigheid
vormen ze een ondersteuning of bewijs voor het aangevoerde argument of kunnen
ze zonder veel moeite in een argument worden omgezet. Toch werken de verhalende
elementen hier tevens complicerend. De door de heks opgeroepen geest van
Samuel, hoe onecht die misschien ook is, voorspelt correct wat er met Saul zal
gebeuren. Hij spreekt in deze zin de waarheid. En het ogenschijnlijk legitieme orakel
dat David zocht en dat Abjathar raadpleegde, wordt beschreven als een spookachtig
gebeuren. Aan de waarachtigheid van Abjathars ‘zien’ wordt vervolgens meerdere
malen openlijk getwijfeld. In vs 948-950 zal Michol Abjathars interpretatie van het
orakel als volgt kwalificeren: ‘Hoe oordeelt men zoo blind / van Gods orakel? neen,
dit eischt meer licht en klaerheid, / of laet de logentael meer gelden dan de waerheid.’
Michol maakt hier expliciet Abjathar uit voor leugenaar.
De expliciete aanduidingen van het feit dat Abjathar een bedrieger is en dat David
zich achter hem verschuilt, komen van de voornaamste argumentatieve
woordvoerders uit bedrijf III: Rispe en Michol. De twee vrouwen vechten aan dat de
arrestatie van het zevental legitiem is. Davids gezant, Benajas, verzekert dat David
zich aan de wet zal houden en dat hij niet handelt tenzij ‘met rijpen raed van God,
en Abjathar’ (vs 672). De komma is hier betekenisvol. Indien God en Abjathar
werkelijk samen zouden vallen was die overbodig. De komma duidt een verschil
aan. Michol reageert dan ook terecht met: ‘Ja Abjathar, helaes!’ (vs 673). Benajas
riposteert dat wanneer David iets gedoogt, God dat toch eerst zal moeten gedogen
(‘gehengen’, vs 686). De ironische reactie van Michol is: ‘Ja wat gehengt Godt niet?’
De ironie is dubbel omdat Michol, ten eerste, zegt dat God alles wel zo'n beetje
gedoogt, ten tweede, omdat ‘gehengen’ qua klank ‘hangen’ impliceert. Wat het
eerste punt betreft, voegt Rispe voor alle duidelijkheid toe in vs 695: ‘Of 't Goddelijck
besluit, of zoo 't de gunst beduid.’ Daarmee zeggen beiden: de interpretatie van dat
Goddelijk besluit hangt af van wat een partijdige figuur er aan voordeel in ziet.
Het beeld van religie dat naar voren komt is daarmee complex. Religie dient zowel
om politieke daden te legitimeren als om politieke redenen op een leugenachtige
manier te verhullen. In dit verband is het daarom belangrijk om de tekstuele dynamiek
van verhalen en argumenten te bezien in relatie tot datgene waarop retoriek inzet,
namelijk een werking bij een historisch specifiek publiek (zoals is bepleit door Heinrich
Plett 1993a, 1993b). Het ogenschijnlijk vooral religieuze conflict tussen remonstranten
en contraremonstranten had in 1640, toen Gebroeders uitkwam, veel van haar
scherpte verloren. Maar als de inwoners van de wankele Republiek in de afgelopen
decennia iets hadden geleerd, dan was het dat religie niet boven de mensen
verheven was. Religie werd in de pragmatiek van het dagelijks leven en in het
politieke leven ingezet om posities te legitimeren. Terwijl veel studies van Vondels
toneelwerk uitgaan van het belang van religieuze leerstelligheid, is recent
beargumenteerd dat voor het gros van de gelovigen in de eerste helft van de
zeventiende eeuw religie geen kwestie was van leerstelligheid. In haar Een andere
weg naar God: de reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641) betwijfelt Judith
Pollmann ‘de veronderstelling dat Godsdienstkeuze primair een leerstellige
aangelegenheid was’ (2000: 236). In plaats daarvan stelt Pollman:
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dat Godsdienstkeuze zijn betekenis net zozeer ontleende aan de
religieuze interpretatie van politieke en culturele veranderingen [...]. De
noodzaak om contacten te onderhouden met verwanten, buren en
vrienden maakte het onmogelijk om vroomheid alleen naar confessionele
maat te meten. (Pollmann 2000: 236)
De implicatie is dat religie vooral diende om mensen te positioneren ten opzichte
van wat er om hen heen gaande was: oorlog, burgeroorlog, een verzameling
onderling kibbelende gewesten die met schokken en schudden een natie werd,
enorme sociale en economische veranderingen, naasten die van de ene op de
andere dag ziek werden en dood konden gaan. Opnieuw blijkt uit het citaat tevens
het belang van directe relaties met vrienden, verwanten en familie; ook voor het
nemen van religieuze beslissingen.
In het licht van het bovenstaande is het beeld van de priesters dat in Gebroeders
wordt geschetst zo goed als een aanval op leerstelligheid. Herhaaldelijk wordt
aangegeven dat God voor meerdere posities, soms tegengestelde posities, kan
worden ingezet. Ik ben het dan ook deels eens met Willem J.A. Jonckbloet die
beargumenteerde dat Gebroeders een satire is op de leerstellige calvinistische
geestelijkheid (1888, IV, 488 e.v.). Maar Gebroeders is meer dan satire. In de ogen
van Michol en Rispe kunnen mensen het beeld van God naar hun hand zetten.
Michol vroeg zich in vers 687 bitter af wat God niet al gedoogt. Rispe voegde toe
dat God gedoogt wat iemand wil dat Hij gedoogt (vs 696 en 698). Dat God inzetbaar
is afhankelijk van de belangen die men heeft, bleek al even expliciet uit de mond
van de veldheer Joab: ‘God geeft gelegenheid, men grijp haer voort by 't hair.’ (vs
502). Het stuk schetst dus hoe religie kan worden ingezet voor de politieke
positionering van mensen, meer specifiek hoe religie wordt ingezet bij problemen
van legitimatie. Maar de vraag naar legitimering is niet alleen afhankelijk van
religieuze positionering. Legitimiteit is ook afhankelijk van voorgeschiedenissen,
zoals hierna zal blijken. Ook in dit opzicht spelen verhalen een grote rol in de
4
argumentatie.

3. Voorgeschiedenissen: handel, allianties, en seks
Michol en Rispe spelen een hoofdrol in bedrijf III en IV, en Rispe speelt een cruciale
rol voor de afwikkeling van de plot in bedrijf V doordat zij de prooidieren weghoudt
van de lichamen der gehangenen. Het is daarmee tamelijk evident dat Michol en
Rispe onafhankelijke hoofdpersonen zijn - en niet spreekbuizen van Davids inwendige
aarzeling zoals W.A.P. Smit (1970: 300), en Langvik-Johannessen (1983: 24) stellen.
Het is overigens niet onzinnig per se om Michol en Rispe te zien als uitbeeldingen
van Davids inwendige conflict. Het is alleen een te voorbarige conclusie indien niet
eerst systematisch is verkend in hoeverre Rispe en Michol een alternatief belichamen
voor Davids zienswijze. Indien men zonder een dergelijke analyse de legitieme
bezwaren van Michol en Rispe indirect op Davids conto schrijft, is dat een manier
om David koste wat het kost rechtvaardig te laten blijven. Michol en Rispe tot
spreekbuizen maken van Davids innerlijke conflict reproduceert bovendien het al
te oude cliché dat vrouwen uitsluitend kunnen dienen. Hieronder zal blijken dat
Rispe en Michol geen spreekpoppen zijn van David.
De eerste reeks van argumenten van de vrouwen tegen Davids besluit (bedrijf
III)
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wordt ingebracht tegen Davids gezant Benajas. Rispes argument is dat haar zonen
en kleinzonen politiek niets hebben misdaan en dat ze worden opgeofferd om het
gemor van het volk te stillen (vs 658-660). Het offer lijkt haar dan ook meer een
gelegenheid om de definitieve afrekening met Sauls huis een schijn van redelijkheid
te geven (vs 660-662). Michols argument is dat Abjathar het orakel heeft geduid om
zijn eigen wraaklust te bevredigen (vs 673-682). Rispe voegt daaraan toe dat het
niet deugt om God in te zetten voor persoonlijke motieven (vs 685). Bovendien stelt
zij dat God deze straf niet expliciet heeft geëist - wat bewijst dat de eis een politieke
daad is (vs 691-698). De hele zaak deugt dus niet en wordt met een schijn van recht
goedgepraat (vs 707). Beide vrouwen stellen dat recht voor iedereen gelijk dient te
zijn, en niet gebaseerd op willekeur (vs 713-715). Voortbordurend op die willekeur
stelt Michol dat haar positie om dit alles aan te vechten tekort schiet omdat ze geen
koningin meer is, aangezien ze niet langer Davids voornaamste vrouw is (vs
721-729). De conclusie is dat David handelt omdat hij simpelweg bang is voor het
huis van Saul (vs 732-736). De argumentatie van de twee vrouwen maakt zodoende
duidelijk dat de daad elke legitimiteit mist en een zaak is van pure machtspolitiek
5
of van kille wraaklust.
In termen van machtspolitiek is de positie van de vrouwen niet sterk. Ze behoren
tot het huis dat vernietigd gaat worden en ze zijn hun voormalige status als koningin
kwijt. Nu deze conclusie zich voordoet, komt David ten tonele. Er wordt een nieuwe
reeks van argumenten ingezet. Die nieuwe reeks appelleert niet zozeer aan juridische
of politieke motieven, maar aan persoonlijke relaties en de voorgeschiedenis daarvan.
Het persoonlijke zal hier al snel politiek blijken, te weten familiepolitiek. Rispe stelt
onomwonden dat David best weet wat hier allemaal achter schuilt. Hij kan gewoon
zeggen hoe de vrouwen de hele zaak kunnen afkopen (vs 778-780). Michol voegt
toe dat zij Davids vrouw is geweest en voor de vijf zonen van haar zus heeft gezorgd
als een moeder, wat David een beetje tot hun vader maakt. Daarbij komt, stelt
Michol, dat ze door David al een hoop ellende heeft meegemaakt en dat zijn laatste
actie te veel van het slechte is. Trouwens, stelt Michol, indien haar eigen trouw en
liefde niet voldoende zijn, moet David eens aan Jonathan denken. David en Jonathan
hebben elkaar liefgehad, en David heeft gezworen niet aan Jonathans nageslacht
te komen. In dit verband vindt Michol het onjuist dat David aan de eisen van slaven
(de Gabaonners) tegemoet komt, terwijl hij een eed breekt aan zijn evenknie
Jonathan, en daarmee aan het huis van Saul (vs 815-860).
David werpt tegen dat Rispe en Michol zich niet bij hem, maar bij God of bij de
Gabaonners moeten melden (vs 866). Maar in de voorgaande reeks argumenten
hebben Rispe en Michol al betoogd dat ‘God’ moet worden gelezen als Abjathar.
Ze gaan dus nader in op Davids vermogen om als koning de Gabaonners niet-Israelieten, ‘vreemdelingen’ (vs 873), en dienaren van de priesters, ofwel
‘slaeven’ (vs 875) - zijn wil op te leggen (vs 885). Dan komt David met een verweer
dat het volk het te zwaar heeft, daarmee aangevend dat dit op zijn minst een politieke
overweging is geweest om over te gaan tot executie. Rispe en Michol noemen
nogmaals Jonathan. David blijft stoïcijns. Dan oppert Rispe dat David zich eerder
heeft laten vermurwen, en Michol presenteert het verhaal van de smekende Abigel,
wier smeekbede door David is verhoord (vs 922-935).
De achterliggende geschiedenis waaraan via dat verhaal wordt gerefereerd
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(Samuel 1, 25:13-44) is dat David woedend is op Abigels man, Nabal. Nabal heeft
Davids gezanten slecht behandeld en David beledigd. David zweert daarom dat hij
Nabal en zijn mannelijke telgen zal vermoorden. Onderweg om die moord uit te
voeren, komt Abigel David tegemoet. Ze heeft tassen vol lekkers bij zich en smeekt
David zijn eed niet gestand te doen. Davids hart verzachtte zich, volgens Michol,
dusdanig ‘Dat ghy alleen niet strax uw’ eed bestaet te breecken, / Maer legert haer
in't hart, en kustze in Michols ste' (vs 934-935). Michols weergave van het voor een
zeventiende-eeuwse publiek bekend verhaal is hier veelzeggend. In het bijbelverhaal
neemt David Abigel pas tot vrouw na de dood van Nabal. Zoals Michol het hier
vertelt, lijkt het alsof David Abigel ‘neemt’ als onderdeel van al het lekkers dat zij
had meegenomen - en dat hij haar neemt in plaats van Michol. Het is niet voor het
eerst dat Michol refereert aan een dergelijke inwisseling. De allereerste woorden
die ze tot David richt zijn: ‘Mijn uitverkoren heer, of schoon Batsheba nu / Onze
echte plaets verwarmt, en meer vermagh by u / Dan Michol...’ (vs 811-813).
De analogie tussen de positie van Michol en Rispe en het verhaal van Abigel is
dat het in beide gevallen om smekende vrouwen gaat. Net als in het geval van
Gebroeders wilde David bij Nabal de mannelijke telgen van een huis uitmoorden.
Maar bij Abigel ging David op de smeekbede in, al was er meer dan barmhartigheid
in zijn hart. Juist dat gegeven maakt het verhaal binnen de argumentatie van Michol
ongelukkig. Het verhaal ondersteunt duidelijk Michols pleidooi om haar familie te
sparen. Maar het maakt ook duidelijk dat David alleen vermurwd kan worden met
goede gaven. Rispe en Michol hebben in dat opzicht niets te bieden. Het verhaal
suggereert bijvoorbeeld dat Davids wraaklust bevredigd kan worden met seks.
Abigel, zijnde de vrouw van Nabal, is de prijs die David af doet zien van zijn
moordpartij. Op dit vlak staat Michol met lege handen. Zij is eerst ná haar zus Merob
aan David aangeboden (Samuel 1, 18:17-27) en toen Saul en David in oorlog
raakten, huwde Saul haar uit aan een ander. David verruilt haar ondertussen voor
Abigel. Bij zijn terugkeer eist hij echter Michol weer op - totdat ze kinderloos blijkt
en hij Batsheba als een betere vrouw ziet. In haar eerste smeekbede stelde Michol:
‘Magh David dit van 't hart? vergeld hy zoo myn trouw? / Doch of zijn treck, als
blijckt, tot d'eene of d'andre vrouw, / Veel meer by hem vermoght, dan al het goed,
genoten / Door Michols ommegang...’ (vs 839-842). Michol uit zich in termen van
handel: zij had ‘goed’, en David heeft iets te ‘vergelden’, te vergoeden, in te lossen.
Maar Davids handel is van een andere aard. Hij wisselt liever dan in te lossen. Het
‘treck’ wordt in de editie Porteman vertaald als ‘genegenheid’ (1983: 94), maar het
is zo hard als het er staat. David heeft ‘trek’ in vrouwen. Michols rol is op dit vlak
uitgespeeld. Omdat Saul inmiddels is verslagen, dient Michol ook niet langer als
bindmiddel tussen de twee huizen. Het Abigel-verhaal is daarmee contraproductief
binnen Michols argumentatie. Abigel had alles te bieden wat Michol niet heeft.
Opnieuw blijkt hoe ingebedde verhalen de argumentatie zowel ondersteunen als
compliceren. Die gecompliceerdheid is hier groot omdat het Abigel-verhaal ook nog
in een andere lijn van Michols argumentatie werkt. Michol vervolgt met te zeggen
dat David nu het ‘tegendeel’ moet doen van wat hij bij Abigel deed. Bij Abigel verbrak
David zijn eed (Nabal en zijn telgen uit te moorden). In contrast hiermee wil Michol
dat David dit keer zijn eed gestand doet, namelijk zijn eed aan Jonathan, aan wie
David heeft beloofd dat hij diens nageslacht zal sparen. Een ander ‘tegendeel’ is
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dat Abigel David goede gaven gaf terwijl David nu bij Jonathan en Michol in het krijt
staat. Jonathan en Michol hebben meerdere malen Davids leven gered. Michol
herinnert er ten overvloede aan hoe zelfs de schoonvader van Merob, en dus de
opa van de te vermoorden kleinzonen, David het leven heeft gered. Kortom: waar
het Abigel-verhaal aangeeft dat David wil handelen zodra het hem profijt oplevert,
geeft Michol aan dat het is tijd voor David om eens iets terug te betalen. Daardoor
gebruikt Michol het verhaal retorisch om David te overtuigen, maar is er een nog
sterkere retorische werking naar het publiek.
Het Abigel-verhaal in de argumentatie van dit moment toont aan dat David
helemaal niet barmhartig is, en ook niet edel. Hij is wreedaardig, wraakzuchtig, hij
gebruikt mensen, verruilt ze, komt op eden terug wanneer het hem uitkomt, is
omkoopbaar. Dit berekenende gedrag van David werd het publiek al eerder duidelijk
gemaakt. Wanneer David Michol en Rispe voor het eerst treft, vraagt hij zich in een
terzijde tot het publiek af hoe te handelen:
Wat doe ick best? wat raed? best geef ik haer gehoor.
Best niet: maar neen, dat zou al 't onbarmhartigh luien.
Best sta ick haer te woorde, en laet deze eerste buien
Des drucks wat overgaen, en zet haer dan wat neêr. (vs 748-751)

Het woord waar het om draait is ‘luien’. David wil de vrouwen eigenlijk geen gehoor
geven (‘best niet’), maar dat zou al te onbarmhartig staan. David reageert dus puur
retorisch. Hij wil gehoor geven omdat dat een mooie indruk maakt en de stoom van
de ketel haalt. Daarmee is duidelijk dat David een masker voorhoudt en politiek
manoeuvreert. Zijn aarzeling is geen blijk van barmhartigheid, maar van tijd winnen;
van politieke berekening.
Het Abigel-verhaal impliceert ook wat een oorzaak is van Davids onbarmhartigheid.
Nabals belediging was dat David een slaaf was die pretendeerde de baas te kunnen
zijn. Een belangrijk motief in het stuk komt nu in een gevaarlijker daglicht, want de
Gabaonners worden steeds aangeduid als slaven. De stipulering van Davids
voormalige positie als ‘horige’ staat bovendien centraal in de doodsrede van Armoni,
die namens de gebroeders spreekt. Hij zegt tot het publiek over David: ‘Ghy ziet
wien vader eer verloste van de schapen, / En ophief uit het stof en voetzand, als
een’ zoon' (vs 1618-1619). Anders gezegd: David was gelijk een slaaf en is alleen
wat geworden dankzij koning Saul. De terugkerende vraag waarom David de eis
van slaven niet simpelweg afwijst, krijgt dan ook een impliciete motivering via het
Abigel-verhaal. Die is dat David handelt vanuit een minderwaardigheidsgevoel en
onder andere daarom niet naar rede wil luisteren.
De analyse naar verhalen en argumenten tot nu toe levert informatie op met
behulp waarvan ik kan laten zien hoe het stuk retorisch werkt. Daartoe moet ik ook
aangeven hoe die werking uitgepakt kan hebben voor een concreet publiek. In
maatschappelijk verband is het beeld dat Michol van David schetst via het
Abigel-verhaal niet positief. David slaagt er niet in de familie die hem heeft groot
gemaakt - die van Saul - te honoreren. Hij is er trouwens ook niet in geslaagd om
zijn eigen familie een fatsoenlijk netwerk te laten onderhouden. De ene vrouw ruilt
hij zo in voor de andere - en dat kan wel leiden tot tijdelijke allianties, maar niet tot
permanente. Dit is wat volgens de studie van Luuc Kooijmans zou gelden als een
rampzalige vorm van han-
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delen in de zeventiende eeuw. Trouw aan je netwerk was van wezenlijk belang. De
politiek van de zeventiende eeuw was bovendien voor een groot deel stadspolitiek.
Daarbinnen maakten families de dienst uit (J.L. Price 1994: 59). Hetzelfde gold voor
de handel, waarin familiale netwerken maakten dat handel meer was dan rekenkundig
economisch handelen. Familiepolitiek was dus ook meer dan alleen het zoeken van
een aardige schoonzoon of -dochter. Een goede keus kon het verschil uitmaken
tussen een uitbreiding van netwerken of een reductie daarvan. De vroedschappen,
bijvoorbeeld, die de steden bestuurden en van waaruit alle belangrijke leidinggevende
functies werden gekozen, kenden een lidmaatschap door co-optatie. Om corruptie
tegen te gaan waren er verboden op bloedverwantschap. Des te belangrijk waren
6
daardoor relaties tussen schoonvaders en schoonzonen.
Bezien in dit licht is David geen aantrekkelijke figuur - integendeel. Ik weet dat,
historisch gezien, een groot deel van het publiek (net als Vondel in zijn voorwoord)
‘halleluja’ zal hebben geroepen over David. Maar men kan halleluja roepen over
een figuur waarvan men in het achterhoofd denkt, of in de slaapkamer zegt: ‘Hopelijk
krijgen we die nooit in huis.’ Het is in dit verband tekenend dat in de achttiende eeuw
7
pamfletten verschijnen waarin David wordt geschetst als een regelrechte schurk.
Voor de vrouwen uit het zeventiende-eeuwse publiek geldt ondertussen dat David
doof is voor redelijke bezwaren van vrouwen. Bovendien ziet hij vrouwen uitsluitend
als middel om zijn ‘treck’ te bevredigen en zijn eigen politiek te realiseren. Voor de
mannen geldt dat David over lijken gaat, en dat mag uit het oogpunt van concurrentie
een positieve kwaliteit zijn, er moeten ook allianties zijn. David heeft allianties - een
met de priesters, en een met een andere man, Jonathan - maar in termen van
netwerken zijn dat geen sterke allianties juist omdat vrouwen er geen rol in spelen.
Die allianties zijn daardoor niet productief, hetzij door kinderen, hetzij door
uithuwelijking. Toch spelen ze wel een belangrijke rol, op een politiek vlak.

4. Kaderverhalen: natie, verlies, en repetitiedwang
De titel van het stuk mist een lidwoord. ‘De’ gebroeders zijn in de receptie unaniem
de twee zonen van Saul en vijf kleinzonen, officieel dus geen broers maar neven
en ooms. In het stuk is deze groep nakomelingen van Saul wel een personage met
de naam ‘gebroeders’. Toch blijft het ontbrekend lidwoord betekenisvol. Het geeft
aan dat er nog andere ‘gebroeders’ kunnen zijn dan enkel en alleen ‘de’. David is
zo'n ‘gebroeder’, namelijk een schoonbroer van twee van de gehangenen. Bovendien
is hij de ‘halsvriend’ van Jonathan. Jonathan is de centrale figuur in de bij het stuk
gevoegde ‘Lijckklacht’ en daarin is hij onverkort een ‘broeder’ (‘Lijckklacht’ vs 43).
Jonathan komt niet als personage voor in het stuk, maar speelt een belangrijke rol
in bedrijf II (vs 519-526), en in bedrijf III (vs 844-855, vs 915, vs 1019, vs 1022, vs
1033-1035). Om wat voor broer gaat het hier?
Saul haalt David binnen als de herdersjongen die hem met zijn zang kan
opvrolijken en die hem bovenal militaire successen bezorgt. Dat leidt al snel tot
rivaliteit en oorlog tussen Saul en David. David heeft ondertussen mogen ondervinden
- net als Sauls eigen zonen en dochters - dat Saul een potentaat is en een sadist.
Wanneer David met zijn geestelijke vader de strijd aangaat, ontstaat er een verbond
tussen
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David en twee van Sauls kinderen, Michol en Jonathan. Jonathan redt David
meerdere malen, ook met gevaar voor eigen leven, uit liefde voor David. Daarom
belooft David Jonathan dat hij te allen tijde diens nageslacht zal sparen. Daarom
ook zegt David over zijn relatie tot Jonathan: ‘Jonathan, mijn zoet vertrouwen, / My
zoeter dan de min der vrouwe’ (‘Lijckklacht’ vs 41-42). Deze kwalificatie wordt in de
toneeltekst bijna letterlijk herhaald door Michol. In haar allereerste smeekbede
constateert ze dat David vrouwen ruilt naar het hem belieft. Laat dan tenminste één
liefde blijvend zijn, zegt Michol (vs 844-846): ‘De liefde van mijn' Broêr, zijn'
halsvriend, Jonathan, / Wiens liefde (magh men zelf zijn eigen woord gelooven) /
Alle andre vrouweliefde en vriendschap ging te boven.’ Via het ‘vrouweliefde’ wordt
een seksuele hint gegeven die met het teboven gaan van vriendschap nog eens
wordt bevestigd. Die seksuele hint geeft aan dat er meer is dat het gedrag van
mensen kan motiveren dan alleen religie, familierelaties of politiek. Dat blijkt uit het
moment in de argumentatie waarop Jonathan voor het eerst een rol speelt.
In bedrijf II discussieert David met Abjathar en Joab. Net zoals Abjathar heeft
Joab zijn motieven om fel te pleiten voor het offeren van de zeven. Het verhaal dat
Joab positioneert, is dat hij op verraderlijke wijze Abner omgebracht (Samuel 2,
3:27). Abner is, na Saul, Rispes tweede man. Zij zal Joab ook expliciet aanklagen
voor zijn moord op Abner (vs 992-998). Kortom, net als Abjathar heeft Joab redenen
om het huis van Saul te willen opruimen. Joab en Abjathar staan dan ook samen,
argumentatief gezien, tegenover David. De laatste verwerpt al hun argumenten, of
geeft steeds een krachtig tegenargument. Dat blijft zo, tot op het moment dat Joab
opeens Jonathan noemt. Joab herinnert David eraan dat Saul bijna Jonathan had
vermoord om een klein vergrijp. Van de ene zin op de andere is David ‘om’. Hij weet
geen enkel tegenargument meer en geeft opeens het bevel Sauls zonen en
kleinzonen gevangen te nemen. Dat is gezien de voorafgaande reeks van Davids
plausibele tegenwerpingen een verbazingwekkende omslag.
De passage waarin Joab Jonathan noemt, ving aan met de vraag: ‘Zult ghy
medoogender dan d'eigen vader zijn’ (vs 518). Het ‘eigen’ is hier ambigu. Saul is
de biologische vader van Jonathan, en de geestelijke van David (in Samuel 1, 25:12
spreekt David Saul expliciet aan als ‘mijn vader’). Deze vader is een ingewikkelde
figuur, om het voorzichtig uit te drukken. Saul had dankzij Jonathan een overwinning
behaald en zijn leger bevolen om niets te eten totdat het verslagen leger volledig
was uitgemoord. Jonathan wist niet van zijn vaders gebod. Hij at dus wat honing,
en zijn vader zou hem daarom bijna hebben vermoord. De reminiscentie aan dit
verhaal maakt dat David opeens beslist dat het zevental gevangen genomen moet
worden. De reden daarvoor is niet overwogen en rationeel. David reageert abrupt
en impulsief. Het noemen van Jonathan blijkt iets in werking te stellen dat
8
argumentatie ontsnapt.
Wanneer Michol in bedrijf III vraagt aan David: ‘Omhelstghe Jonathan met dees
barhmartigheid?’ dan riposteert die met: ‘Mijn hart is noch als 't plagh. ick draegh
geen onderscheid.’ (vs 915-916). Maar Michol en Rispe vragen nu juist om een
onderscheid. Michol herhaalt daarom het hoogst persoonlijke appèl. ‘Verhoor de
Zuster toch van uwen Jonathan’, smeekt ze. De moeders trekken David aan zijn
kleren, en wanneer David ze vraagt dat te laten, herhaalt Michol ten derde male:
‘Om Jonathan, uw' vriend, uw' eed, om zijn begeeren.’ (vs 1019 en 1022) Met zowel
het ‘omhelstghe’ als met het ‘begeeren’ is opnieuw een seksuele hint gegeven. Maar
waar
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Michol waarschijnlijk hoopt dat het vernoemen van Davids (ook lichamelijke) liefde
diens hart zal verzachten, gebeurt het tegendeel. De reden is dat voor David
Jonathan onverbrekelijk is verbonden met de vader die hen beiden op een andere
manier ‘eigen’ is. Wat David en Jonathan bindt is niet alleen liefde, maar ook angst
voor de man die hen als jongeling terroriseerde. Die angst is een drijvende kracht
die vervolgens terreur stimuleert; die zorgt dat de terreur zichzelf herhaalt. David
laat Sauls zonen en kleinzonen gevangen nemen en hangt ze op terwijl Michol en
Rispe beargumenteren in bedrijf III dat dit willekeur en terreur is. Willekeur en terreur
was het kenmerk van Sauls handelen.
De repetitie en ambivalentie waarin David gevangen zit, blijkt uit de manier waarop
David formuleert dat de zeven moeten worden gearresteerd en gehangen. Die
formulering is bijna exact hetzelfde in bedrijf II en III. Aan het eind van het tweede
bedrijf zegt David: ‘O God, 't en werde ons niet tot bloedschuld aengeschreven, /
Zoo wy, op uw gebod, hen mosten overgeven.’ (vs 525-526). Aan het eind van het
derde bedrijf repeteert hij: ‘O God, 't en werde ons niet tot bloedschuld
aengeschreven, / Nu wy op uw bevel hen moeten overgeven.’ (vs 1061-1062). Deze
repetitie vestigt de aandacht op tout court het element van repetitie maar ook op
Davids ambivalente gevoelens. Indien God werkelijk bevel gaf, hoeft David niet
bang te zijn voor bloedschuld. Michol en Rispe hebben iets eerder overtuigend
beargumenteerd dat God geen bevelen geeft, tenzij via Abjathar. David is dus bang
dat hij fout zit. Dat is niet zo zeer een gewetenskwestie, het gaat hem eerder om
het beeld dat van hem bestaat, zoals blijkt uit het woord ‘aengeschreven’. Dat woord
geeft - net als het eerder aangehaalde begrip ‘luien’ - aan dat David bang is voor
het oog van het publiek.
Het publiek in de zaal ziet ondertussen hoe Joabs inzet van Jonathan retorisch
werkt door een appèl aan Davids emotie. Zoals de tekst herhaaldelijk aangeeft, was
Jonathan Davids grote liefde. Het verlies van Jonathan is dan ook traumatisch. Dat
verlies is dubbel traumatisch omdat Jonathan Saul impliceert. In de ‘Lijckklacht’ zal
David in eerste instantie Saul en Jonathan samen bezingen als onafscheidelijk,
mannen van oorlog, ‘vuil van vyands bloed’ (vs 23). Door die twee-eenheid van
Jonathan en Saul werkt het appèl dat alle partijen aan Jonathan doen zo sterk, maar
nooit eenduidig. Terwijl Michol appelleert aan Jonathan met het oog op het sparen
van levens, appelleert Joab aan Jonathan met het oog op het doden van de zeven.
Waarom dat laatste wint, wordt duidelijk in de ‘Lijckklacht’ waarin David van Jonathan
zegt:
Jonathan, mijn zoet vertrouwen,
My zoeter dan de min der vrouwe
Mijn broeder dus verongeluckt;
Nu voel ick, hoe uw dood my druckt.
Geen moeders hart had zoo verkoren
Het eenigh pand uit haer geboren,
Als ick uw ziel. (‘Lijckklacht’ vs 41-47).

Het tweede beeld is opvallend in relatie tot Gebroeders. David vergelijkt zijn liefde
tot Jonathan met die van een moeder voor haar kind. In Gebroeders zal David een
schouwspel creëren waarin hij zonen ontrukt aan hun moeders en die zonen
vervolgens hangt. Hier geldt dat David niet voorbij een verlies is, maar daar nog
middenin zit, en dienovereenkomstig het trauma alleen kan herhalen. Met het hangen
9
van de ‘broeders’ herhaalt hij het verlies van zijn uitverkoren ‘broer’.
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Naast dit persoonlijk relaas van repetitie is er een meer algemeen patroon van
repetitie. Dat wordt duidelijk door de plaats van handeling van het stuk: Gabaä. Dit
is de plaats waar de ark van het verbond wordt bewaard en dus de plaats waar
David naar toe moet voor het orakel. Het is blijkens vs 1065-1066 tevens de plaats
waar Saul tot koning werd verheven. Maar de emtionele beladenheid van Gabaä
wordt pas echt duidelijk door een verhaal dat impliciet verbonden is met de relatie
tussen David en Jonathan. Direct na de scène waarin Michol David en Jonathans
‘begeeren’ noemde, heeft David beargumenteerd dat hij omwille van zijn eed aan
Jonathan niet kan besluiten tot uitlevering van de zeven. Hij vraagt om uitstel. Dan
legt Joab uit wat er ooit in Gabaä is gebeurd (vs 1048-1058). Hij doet het verhaal
van de Leviet.
Een Leviet (een priester dus) is met zijn vrouw op weg door het land der
Benjamieten. Hij zoekt onderdak bij een oude man die net als hij afkomstig is uit
Ephraïm. In de avond komen mannen uit Gabaä, Benjamieten, en eisen dat de oude
man de Leviet uitlevert omdat ze hem willen verkrachten. De oude man smeekt hen
om dat niet te doen en biedt zijn dochter en de vrouw aan in ruil. De mannen luisteren
niet. Dan pakt de Leviet zijn vrouw en werpt haar naar buiten. De mannen
verkrachten haar de hele nacht; zij kruipt de volgende ochtend terug en blijft als
voor dood op de drempel achter. De Leviet laadt haar op zijn ezel, neemt haar mee
naar huis, snijdt haar lichaam in stukken - evenveel als er stammen zijn - en stuurt
iedere stam een stuk. De stammen verenigen zich dan tegen het huis van Benjamin
10
en moorden de stam uit tot op enkele honderden mannen na.
De expliciete relatie van dit verhaal met de lopende argumentatie is dat Joab
beargumenteert dat de Levieten geen uitstel willen omdat de droogte hen inkomsten
kost. Hij doet vervolgens dit verhaal om David te waarschuwen dat hij niet met
Levieten moet spelen, aangezien die een heel land in oorlog kunnen storten.
Omgezet in een argument houdt het verhaal een argument ad baculum in, een
dreigement. Die kunnen blijkbaar heel overtuigend zijn, want David geeft ineens het
bevel de zeven uit te leveren, de zin repeterend die hij ook al gebruikte in bedrijf II.
Het verhaal van de Leviet heeft daarnaast impliciete relaties met de argumentatie.
Die komen in beeld door het verschil tussen de versie van het verhaal in de bijbel
en in Josephus. In Josephus' verhaal gaat het de mannen uit Gabaä om de vrouw,
in het bijbelse verhaal willen de mannen een man, de Leviet. En dat motief
correspondeert met de meer dan vriendschappelijke, lichamelijke relatie tussen
David en Jonathan die zo nadrukkelijk herhaald wordt in de tekst. De tweede
impliciete relatie van het Rechteren-verhaal met de argumentatie in Gebroeders
betreft de thematiek van uitruil. Het gaat hier om het gegeven dat je iemand naar
buiten gooit om je eigen huid te redden. Joabs argument komt neer op het volgende:
de Levieten en Gabaonners willen een offer, geef het ze, anders nemen ze straks
jou, David. Net als bij de Leviet heeft die persoonlijke uitruil gevolgen voor de idee
van een natie, als een geheel van broedervolken.
De werking van het offer met het oog op natievorming komt in beeld wanneer in
bedrijf V de Levieten verslag doen van de manier waarop de zeven naar de plaats
van executie werden gesleurd. Het is een plek tussen bergen, en de hellingen zijn
‘met allerleie standen / Van menschen, zoo wel oud als jong, en arm en rijck, /
Behangen, en gepropt, een' schouwburgh was gelijck, / Recht over Gabaä...’ (vs
1586-1589). De metafoor van de schouwburg wordt verder gevoerd door Armoni,
die het publiek zal aanspreken met ‘Aenschouwers’ (vs 1613) en die expliciet maakt
dat het hier gaat om
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een publiek offer. De analogie is dat de Leviet met het rondsturen van de
lichaamsdelen de vrouw had ingezet als publiek beeld. Zoals hij zijn vrouw eerst
naar buiten gooide voor besloten publiek gebruik, zo werpt hij haar een tweede maal
in stukken gesneden het open publieke veld in. De stammen verenigen zich daardoor
tot een geheel, opererend tegen het huis van Benjamin. Als geheel moorden die
‘Benjamin’ bijna uit. Maar de volksvergadering zal na de vernietiging van ‘Benjamin’
besluiten vrouwen toe te werpen aan de overgebleven Benjamitische mannen,
zodoende de broederstam weer incorporerend in de natie.
De argumentatie in bedrijf II, III en IV, tussen David, Abjathar en Joab lijkt in zijn
geheel te gaan over de rechtmatigheid van de eis van de Gabaonners. Maar de
argumentatie is op alle cruciale punten slechts begrijpelijk indien men weet dat ze
wordt omkaderd door de geschiedenis van de strijd tussen drie groepen, en de
leidende huizen die daar het symbool van zijn. Het gaat om de stam van Juda (huis
van David), van Benjamin (huis van Saul), en van Levi (priesterstand, onder leiding
van Abjathar). David voert als argument aan dat bloedwraak hem de woede van
een hele stam op de hals haalt. De andere twee zeggen dat het Juda tot de leidende
stam zal maken. Dat stammenstrijd een frame is, wordt ondersteund door de plaats
van handeling, te weten Gabaä. En die stammenstrijd is weer onderdeel van een
groter narratief frame waarbinnen wordt verhaald hoe een natie tot stand komt. Dat
gebeurt aan de hand van een traumatische gebeurtenis, die leidt tot herhaling, zoals
uit Gebroeders blijkt. Net als in het verhaal van de Leviet en zijn vrouw zal in
Gebroeders het huis van Juda, als het leidende huis en symbool voor de natie,
symbolisch ‘Benjamin’ trachten uit te moorden, in samenwerking met de Levieten.
Ook in Gebroeders blijft een symbolische rest over: Mephiboseth, de zoon van
Jonathan, met zijn zoontje Micha. En het doel is opnieuw natievorming, zoals David
expliciet maakt in vs 1655-1660.
De retorische werking van het stuk krijgt hier opnieuw een historische lading. Het
publiek leefde in een Republiek der Zeven Provinciën, een republiek die slechts ten
dele republiek was, en een natie die nog steeds een natie in wording was met een
geschiedenis van oorlog, burgeroorlog, en van publieke offers - zoals de traumatische
terechtstelling van Oldenbarneveldt een kleine twintig jaar eerder. Deze specifieke
historische situatie is relevant voor een analyse van de retorische werking van dit
stuk. Voor een inschatting van die werking is de tot nu toe gangbare focus op de
klassieke retorica, de retorica uit de tijd van Vondel zelf, niet afdoende. Laat ik me
daar tot slot op richten.

5. Hoofdpersoon of krachtenveld
In het bovenstaande gaf ik een lezing van een historisch stuk waarbij de retorische
werking werd bepaald door de mengeling van verhalen en argumenten; een
mengeling die verschillend uitwerkte op personages en publiek. In de klassiek
georiënteerde retoriek gaat men uit van de constructie van de tekst rondom de held
of rondom een hoofdpersoon. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer C. Catharina van de
Graft stelt dat alles in Gebroeders draait om ‘het geestelijk conflict in de hoofdpersoon
David [...] Als held en martelaar is hij een tragische figuur’ (geciteerd in K.
Langvik-Johannessen 1983:21). Een retorische analyse die zich richt op de interactie
van ver-
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halen en argumenten gaat nooit uit van één hoofdpersoon. In een argumentatie
gaat het altijd om meer posities en verhalen hebben - zoals ik hierboven aangaf nooit een eenduidige functie ten opzichte van de argumentatie.
Het belang van de interactie tussen verhalen en argumenten blijkt eens te meer
in de analyse van Vondels opdracht aan Vossius die aan de tekst van het toneelstuk
voorafgaat. In die opdracht verdedigt Vondel zijn weergave van de figuur van David
en van de plot. Hij gaat met name in op het mogelijke verwijt dat hij David als te
aarzelend, als te ‘medoogend’ zou hebben afgebeeld. Vondels argumentatie wordt
ondersteund door drie expliciete referenties aan het verhaal van Aeneas. De eerste
van de drie staat meteen in de allereerste zin. Het gaat om ‘den verwaten en ter
hell gedoemden Phlegias’ (r. 3). Het verhaal is dat Phlegias woedend een
Apollo-tempel in brand heeft gestoken nadat Apollo zijn dochter Koronis had
bezwangerd. Apollo heeft hem vervolgens gedood en in de hel gegooid. Aeneas
hoort hoe in de hel Phlegias de schimmen vermaant: ‘Leer en bedenk wat goed is,
en misken de Goden niet!’ (Het verhaal van Aeneas, VI, 620). Hoeveel (on)waarheid
er ook zit in deze heidense fabel, zo merkt Vondel op, Saul is een voorbeeld van
iemand die juist datgene heeft gedaan waarvoor Phlegias waarschuwt (r. 8-15). Het
tegendeel van Saul is David. Deze is ‘gelijck een zon’ (r. 16), speler van de
‘Goddelijcke harp en snaren’ (r. 20-21). Het lijkt dus of het verhaal van Phlegias een
ondersteunende rol vervult voor Vondels stelling dat Saul goed en kwaad heeft
verward en God heeft veracht - en dat alles in tegenstelling tot David. Maar het
citaat en het verhaal waaraan het refereert doen meer. Phlegias heeft namelijk een
specifiek publiek in de hel: ‘Ook woont daar wie zijn leven heeft besmet met
broedermoord.’ Voor een stuk dat ‘gebroeders’ heet, is dat relevant; een verkapte
broedermoordenaar is David, omdat hij zijn schoonbroers om laat brengen.
Men kan direct tegenwerpen dat Vondel David heel positief schetst, gelijk een
zon en als speler van de goddelijke harp. Die tegenwerping klopt, maar deze
kwalificaties zijn nu juist weer onderscheidende kenmerken van Apollo die in relatie
tot Phlegias meedogenloos opereert. Hij gooit niet alleen Phlegias in de hel maar
doodt ook Phlegias' dochter Koronis wanneer die hem ontrouw is, en rukt haar het
ongeboren kind uit haar buik. Mooi harp spelen gaat blijkbaar goed samen met
meedogenloze wreedheid. Het langste citaat uit de Aeneïs in het voorwoord bevestigt
die ambiguïteit. De passage gaat over het eind van de liefdesrelatie tussen Aeneas
en Dido. Aeneas wil verder, en laat zijn schepen klaarmaken. In de door Vondel
aangehaalde passage smeekt Dido's zus hem om niet te vertrekken. De smeekbede
heeft een analogie in Gebroeders. Rispe en Michol zullen David smeken, net zoals
Dido en haar zus dat doen bij Aeneas. In beide gevallen heeft dat smeken geen
effect. Aeneas blijft ‘onaangedaan en hoort haar woorden onbewogen aan’ (Het
verhaal van Aeneas IV, 439); of zoals Vondel het vertaalt: ‘hy al even stijf weet nu
van geen erbarmen’ (r. 115). Het eind van het citaat bevestigt de stugheid nog eens
extra met ‘vanbinnen voelt hij pijn / maar dat gevoel blijft star en stug’ (Het verhaal
van Aeneas IV, 448-449). Kortom, de Aeneas-passage bewijst dat smeken niet
helpt, zelfs indien het gepassioneerd gebeurt, wanneer degene die men smeekt
geen erbarmen kent.
Tot zover laat mijn analyse van de interactie tussen verhalen en argumenten zien
hoe Vondel beargumenteert dat hij David barmhartig heeft afgebeeld terwijl het
ingevoegde verhaalfragment het tegenovergestelde weergeeft. De tegenspraak tus-
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sen de twee vindt een verklaring in Aeneas' motivatie om geen erbarmen te kennen
of te tonen. Hij wil zich losscheuren van de band met Dido omdat hem een hoger
doel wacht: een thuisland en een nageslacht dat aan de basis zal staan van een
roemruchte natie. Dat wordt bevestigd door het laatste citaat uit de Aeneïs dat
Vondel gebruikt. Daarin stelt hij dat voor David geldt: ‘de liefde tot het volck en
vaderland sta boven’ (r. 41). De implicatie van deze omschrijving is dat
barmhartigheid geen doel op zich is. Een zogenaamd hoger doel kan een barmhartig
man veranderen in een man zonder erbarmen.
In al zijn complexiteit kan David dan nog steeds gelden als de hoofdpersoon.
Maar bij de analyse van de argumentatie in het stuk blijkt een focus op de
hoofdpersoon (laat staan de held) al snel onvruchtbaar. Het is een onzinnige vraag
wie de hoofdpersoon is in een dispuut. Het dispuut benadrukt nu juist het gelijke
gewicht van verschillende posities. Door wel uitsluitend te focusen op een
hoofdpersoon kan, bijvoorbeeld, W.A.P. Smit niet veel zeggen over de relatie tussen
Saul en David of tussen Jonathan en David. David zelf zegt over zijn relatie met
Saul of Jonathan zo goed als niets. Het zijn de andere personages die die relatie
wel schetsen, en die het traumatische van die relatie aangeven. Het alternatief voor
een focus op de hoofdpersoon is dan ook een focus op het krachtenveld tussen de
personages. De aandacht voor het krachtenveld als geheel van posities is niet een
formele zaak. Ze kan leiden tot een nieuwe historische kijk op het stuk. Dat is eens
te meer zo omdat men, analoog aan de focus op een hoofdpersoon, in de
interpretaties van Geboeders tot nu toe placht te focusen op één hoofdthema Het
gros van de interpretaties richt zich op het punt van religieuze leerstelligheid. Dat
is is symptomatisch in de inleiding van Egbert Krispyn (1987) bij een facsimile-uitgave
van Gebroeders. De hoofdrollen van Michol en Rispe komen daarin niet eens voor
omdat ‘de mens’ David en zijn zielsconflict in relatie tot God centraal staan. Judith
Pollmanns studie over de pragmatiek van religie in de zeventiende eeuw en Luuc
Kooymans' studie over maatschappelijke clanvorming suggereren een veel complexer
beeld waarin religieuze leerstelligheid bepaald niet de boventoon voert.
In mijn analyse stelde ik voor om Vondels beeld van de pragmatische werking
van religie in het maatschappelijk leven serieus te nemen. Naast de relatie mens God gaat het in Gebroeders om de inzet van religie in een maatschappelijk, politiek
speelveld waarin mannen en vrouwen functioneren. Naar aanleiding van die
pragmatiek van het dagelijks leven stelt Pollmann:
mensen zijn niet alleen politieke, intellectuele, economische, religieuze,
seksegebonden of plaatselijke wezens; ze zijn al die wezens tegelijk.
(Pollmann 2000: 21)
Personages zijn geen mensen. Maar als dragers van maatschappelijke en culturele
spanningen geldt voor personages hetzelfde als voor historische individuen. Ze zijn
personages met in elkaar verstrengelde, soms tegengestelde motieven, belangen
en verlangens. Het handelen van de personages is nooit reduceerbaar tot één
(religieuze) leefsfeer die uiteindelijk allesbepalend is. In Gebroeders zijn politiek,
religie, familie en sekse onlosmakelijk verbonden; en niet in de zin dat het een door
11
het ander wordt gedetermineerd.
Het krachtenveld van posities waarmee het stuk speelt kan alleen in beeld komen
indien men de functie van verhalen in relatie tot de argumenten analyseert. Ik
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traceerde daarbij vier functies, die ik hier bijeen zet:
(1) het verhaal dient als aanduiding van de positie of de belangen van waaruit
iemand argumenteert;
(2) het verhaal dient als een exemplum, als een ondersteuning of bewijs voor het
aangevoerde argument - en kan gemakkelijk in een argument worden omgezet;
(3) het verhaal werkt subversief of compliceert de argumentatie;
(4) het verhaal omvat de argumentatie als een kader.

Een analyse naar de werking van verhalen is niet alleen noodzakelijk voor een beter
begrip van (het krachtenveld van posities in) de tekst. Het is ook noodzakelijk voor
een begrip van de retorische werking op het historisch publiek. Een aardig
neveneffect is bovendien dat met name Vondels stukken er veel spannender door
worden. Het ontbreken van een ‘handelingsplot’ in Vondels werken maakt die
misschien spanningsloos; de stukken zijn razend spannend indien de interactie van
verhalen en argumenten als de handeling of de plot wordt gezien.
Ik kan me voorstellen - in gedachten de discussie tussen Jan Konst en
ondergetekende in TNTL - dat sommigen bovenstaande analyse tegenstaat, of dat
die analyse zelfs mensen kwaad maakt. Vondel voegt toch in de druk van 1640 ‘De
koningklycke Harp’ toe en daarin beschrijft hij David buitengewoon lovend, in
geëxalteerde woorden? Mijn punt is dat exaltatie niet eenduidig of ongecompliceerd
is, dat men iets kan overschreeuwen of verhullen of voor het moment eenzijdig kan
belichten. Judith Pollmanns studie van een concreet zeventiende-eeuws leven, dat
van Arnout van Bucchel, geeft een prachtig beeld van vergelijkbare complexiteiten
en hoe ze historisch werkten, individueel en maatschappelijk. In mijn optiek is
Vondels bijdrage aan de literaire en culturele geschiedenis zo belangwekkend omdat
zijn stukken duidelijk maken dat de christelijke tragedie niet bestaat in de ontwikkeling
of de tragiek van één held of hoofdpersoon, maar bestaat uit een krachtenveld.
Binnen dat krachtenveld werkt de christelijke tragedie door een mechanisme van
discrepantie, of een asymmetrische verdeling tussen en over rollen. Ik hoop daar
een volgende keer nader op in te gaan.

Adres van de auteur: Pieter Bernagiestraat 53, NL-3522 DB Utrecht
F.W.A.Korsten@let.leidenuniv.nl
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Eindnoten:
1 Ik baseer mijn analyse op de editie van K. Langvik-Johannessen en K. Porteman uit 1975 (1983).
Net als De Vooys' WB-uitgave uit 1927, baseert Porteman zich op Vondels eerst uitgegeven
versie van 1640. Ik wijk op één punt af van Portemans editie. Vondel heeft in de tekst uit 1640,
handgeschreven, een paar rollen veranderd, en was daarover zo tevreden dat hij die nieuwe
rolverdeling in volgende uitgaven handhaafde. Met name het aandeel van Joab werd substantiëler,
wat ten koste ging van vooral de rol van Benajas. Zoals uit mijn analyse blijkt, heeft deze
herverdeling inhoudelijk zin; ik ga dus uit van Vondels correcties, en niet van zijn eerste tekst.
2 Voor een overzicht van de studies over Gebroeders, zie Egbert Krispyn 1987. Sindsdien zijn
enkele filologische studies verschenen, geen nieuwe interpretaties.
3 De mogelijkheden van een systematisch-retorische analyse van de mix van verhalen en
argumenten verkende ik eerder (Korsten 1998). Daar betrof het hedendaagse teksten. Maar de
mogelijkheden van een dergelijke analyse gelden evenzeer voor teksten uit vroegere periodes.
Zie daarvoor de discussie met Jan Konst naar aanleiding van Vondels Jeptha (Korsten 1999,
Konst en Korsten 2000).
4 Voor een overzicht van de vervlechting van religie en politiek ten tijde van Gebroeders, zie J.L.
Price 1994:70-89 en 183-205. Vondels opdracht aan Vossius is hier tevens betekenisvol. Vossius'
religieuze overtuigingen zijn complex, maar in een brief aan Antonius Aemilius uit 1636 schreef
Vossius over de religieuze fundamentalisten: ‘Ik weet dat je niet instemt met het gedrag van de
fanatici - een slag van mensen dat niet alleen kerken maar hele staten ten gronde kan richten.’
(geciteerd in Nicholas Wickenden 1993: 41). Vossius heeft het hier over de religieuze fanatici
die omwille van leerstellige problemen de samenleving in duigen zouden willen laten vallen.
5 Porteman stelt in zijn editie (1983: 50, noot 25) in navolging van Smit (Van Pascha tot Noah I,
267) dat Vondel hier teruggaat op Flavius Josephus' De oude geschiedenis van de joden. Vondel
zou dat volgens Porteman en Smit doen omdat in dat werk God expliciet eist dat Sauls huis
wordt geofferd. Dat is onjuist. Ook in Josephus (VII, 12:1:294-296) vertrouwt David op de priesters
als intermediair. In de tekst staat: ‘de profeten zeiden dat God wilde...’ en ‘zodra David van de
profeten vernomen had dat dit was wat God wilde’. Nadrukkelijk ligt ook hier de
verantwoordelijkheid bij de profeten ofwel priesters. Ook hier geldt dat de straf niet is
gespecificeerd, zeker niet door God.
6 Over niet-direct economische factoren in het handelen zie het ‘I and we paradigm’ van A. Etzioni,
of Anne Wegener Sleeswijk (1995: 203-212). Over familie en stadspolitiek zie J.L. Price (1994:
37-38), en vooral Erik H. Bax (1990: 77).
7 Over het belang van allianties die standhouden in het publieke leven, zie ook Peter Mathias
(1995). Over de pamfletten tegen David, zie W.A.P. Smit (1983: 617-620). Tot in de moderne
tijd speelt het ambigu beeld van David als positieve held of als schurk. Voor een analyse van
die tegenstelling zie Wesselius (1990).
8 Voor een intrigerende weergave van dit verhaal, zie Flavius Josephus, deel I, boek VI, 4:117-128.
9 Het is veelzeggend hoe gedetailleerd de tekst weergeeft dat de zeven worden gewurgd alvorens
te worden gehangen (vs 1580-1581 en vooral vs 1665-1669). Wurgen was in de 17e eeuw een
straf voor mensen die een minderwaardig misdrijf hebben begaan - ‘een manier van executeren
die de infamie van de betrokkenen benadrukte’ (Theo van der Meer 1995: 208). Van der Meer
geeft deze terdoodbrenging dan ook aan als de straf die uitgerekend gold voor homoseksuelen.
In een ander verband traceerde Ernst van Alphen (1987) al eerder een homoseksuele lading in
Vondels Lucifer.
10 Het verhaal van de leviet wordt gedaan in Rechteren 19 en in Flavius Josephus De oude
geschiedenis van de Joden Boek V:8. Voor een inzichtelijke analyse van het bijbels verhaal in
termen van gender, politiek en beeldvorming, zie Mieke Bal (1988).
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11 In zijn analyse van de figuur van de bijbelse David stelt J.G. Wesselius dat handelingen van
personages zich altijd afspelen op drie niveaus: ‘Ten eerste is er het publieke, vaak juridisch
getinte niveau van het sociale leven met min of meer algemeen aanvaarde richtlijnen voor
handelen. Ten tweede hebben we het innerlijk leven van de mensen met al hun emoties: ambities,
frustraties, haat en liefde en veel meer. Op het derde en meest verborgen niveau gaat het om
het handelen van God en zijn bedoeling met de wereld en in het bijzonder met het volk van
Israël.’ (1992: 64). Ik ben het niet eens met de hiërarchie van de niveaus, noch met de dichotomie
van innerlijk versus uiterlijk of openlijk versus verborgen die Wesselius inzet. Maar we stemmen
overeen in onze optiek op personages in wie meerdere aspecten tegelijk werkzaam zijn, en die
niet allegorisch tot één positie gereduceerd kunnen worden
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Erwin Huizenga
‘Menegherande wijshede angaende surgijne ende medecine’
Over een bijzondere deeloverlevering van Jan Ypermans Cyrurgie
Abstract - The aim of this article is to detect something of the decisions, intentions
and motives of a compiler of a small Middle Dutch surgical prose text. Therefore
the text of the Surgery of the well-known Dutch fourteenth-century surgeon Jan
Yperman is compared with a small compilation of the first twelve chapters of the
Surgery, preserved in a manuscript of the Cathedral Chapter Library of Lincoln,
England. The compiler has wrought many changes in his modeltext. These changes
suggest that he might have been a professional (barber-)surgeon, probably medically
well-trained. He was mostly interested in surgical practice. Our research also
indicates that the beginning of Ypermans surgery as we know it from Van Leersums
edition, does not reflect his original text, but must be an addition by another compiler
during the first half of the fourteenth century.

1. Inleiding
‘[...] we can hardly hope in retrospect to reconstruct the dillemmas and
decisions, the intentions and the motives, of the original translator. So
many choices have to be made and inevitably so many opportunities for
error present themselves. [...] it is impossible to penetrate the minds of
the translator, let alone original author, or even percieve how the first
1
readers might have interpreted the results.’
Deze woorden hebben betrekking op de verhouding tussen het werk van een
middeleeuwse vertaler en de perceptie daarvan door de moderne onderzoeker.
Dezelfde opmerkingen zijn vanzelfsprekend van toepassing op de middeleeuwse
compilator, en daarover gaat dit artikel. Van Jan Yperman kennen we tenminste
twee teksten, de Cyrurgie en de Medicina; de eerste tekst is overgeleverd in zeker
vier handschriften, de tweede in slechts één. Zelfs onder (medio)neerlandici die niet
direct met de Middelnederlandse artesliteratuur te maken hebben, is de naam van
deze beroemdste Vlaamse chirurg uit de veertiende eeuw niet onbekend. Minder
bekend is dat er van zijn werk ook bewerkingen en compilaties bestaan, die meestal
een anoniem bestaan leiden, verscholen in massieve artesconvoluten. Aan de hand
van een nauwkeurige vergelijking van één van deze deeloverleveringen in een
handschrift in de Cathedral Chapter Libary van Lincoln met de tekst van de Cyrurgie
zal worden geprobeerd een beeld te schetsen van de compilator ervan, van zijn
beslissingen en motieven. Hoe ging deze compilator om met Ypermans tekst, wat
veranderde hij, en waarom deed hij dat?
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2. Het onderzoek naar Jan Yperman en zijn Cyrurgie
Halverwege de negentiende eeuw werd het onderzoek naar het chirurgische traktaat
2
van Jan Yperman voortvarend ter hand genomen. Op zoek naar de eigen identiteit
van hun jonge land, stuitten de Vlaamse medisch-filologen op de Cyrurgie van
Yperman, en bewonderden de originaliteit, belezenheid en deskundigheid van het
traktaat, waarbij de vroege datering ervan het kwalificeerde als het eerste in de
volkstaal (Vlaams) geschreven oorspronkelijk medische werk. Het is dan ook niet
zonder reden dat Carolus, één van de eerste onderzoekers die zich serieus met
Yperman bezighield, in zijn editie van de Cyrurgie in 1854 met enige trots sprak van
3
‘de vader van de Vlaamse chirurgie’. Met de tekst kwam ook de persoon van
Yperman in de belangstelling te staan. Onderzoekers gingen zich afvragen wie hij
4
was geweest, en waar en wanneer precies hij had geleefd. En nog in diezelfde
periode werd de Cyrurgie opnieuw uitgegeven, ditmaal door Broeckx, naar het
5
handschrift in Cambridge.
Enkele tientallen jaren was het na deze grote onderzoeksactiviteit wat stiller rond
Yperman, maar dit zou drastisch veranderen met het werk van Van Leersum. In
6
een kort maar opmerkelijk stuk veegde hij de vloer aan met de editie van Broeckx.
Op aandringen van Verdam had hij de editie van de Cyrurgie grondig vergeleken
met de tekst in hs. Cambridge, en moest ‘[...] diese Arbeit leider als eine sehr
7
mangelhafte bezeichnen’. Dit leidde ertoe dat Van Leersum zich in de jaren die
volgden zowel op de persoon als het werk van Yperman zou storten, wat een stroom
8
van publicaties tot gevolg had. Zijn werk culmineerde in 1912 in de editie van de
Cyrurgie naar het Brusselse handschrift; hij koos dit handschrift als basis, onder
9
andere omdat het de oudste tekstgetuige van Ypermans werk is (1351). In 1928
bezorgde Van Leersum daarnaast nog een editie van die andere grote Vlaamse
10
chirurg uit de veertiende eeuw, Thomas Scellinck van Tienen.
Na een reeks jaren van betrekkelijke anonimiteit is Yperman sinds de jaren zestig,
afhankelijk van de belangstelling van de individuele onderzoeker, geleidelijk aan
weer meer in de belangstelling komen te staan, waarbij hij vaak opnieuw in het
11
bredere kader van de Vlaamse culturele identiteit wordt geplaatst. En recentelijk
werd geattendeerd op een handschrift dat de universiteitsbibliotheek van Leiden in
1986 aankocht. Het betreft een anonieme chirurgische compilatie, waarin naar alle
12
waarschijnlijkheid delen van de Cyrurgie zijn verwerkt. De aandacht die er sinds
enkele decennia ook vanuit het buitenland voor Yperman bestaat, laat eens te meer
13
het belang zien dat er aan zijn persoon en werk wordt gehecht. Voor al deze studies
geldt dat het uitgangspunt steeds de editie van Van Leersum was. Voor zover
daarvan bij een editie al sprake kan zijn, wordt er een min of meer definitieve status
aan toegekend.
Slechts weinigen hebben de afgelopen tachtig jaar vraagtekens durven zetten bij
de tekst van Ypermans werk zoals Van Leersum die had gepubliceerd. Tot die
weinigen behoren Rolf Müller en Gundolf Keil, die in een artikel over Jan Bertand
de zwakten van de edities van Van Leersum (ook diens editie van het Boeck van
14
surgien van Thomas Scellinck wordt erbij betrokken) duidelijk uitspreken. Zij wijzen
erop dat, hoewel sinds lang ‘sein [sc. Van Leersums] Rang als Herausgeber
15
mittelniederländisch-medizinischer Texte unanfechtbar’ was, er desondanks de
nodige zwakten in zijn edities aan te wijzen vallen. Zo is de Yperman-editie, hoewel
16
met de Brusselse codex als basis, op vier handschriften gebaseerd. Omdat die af
en toe ech-
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ter grote verschillen vertonen, waarbij niet zelden hele stukken tekst in slechts één
van de tekstgetuigen voorkomen, zijn delen van de editie gebaseerd op een wel
heel magere overlevering. De vraag kan dan gesteld worden of de betreffende
kapittels eigenlijk wel tot Ypermans tekst behoren, of dat het individuele toevoegingen
17
van de kopiisten of compilatoren van de handschriften betreft. Daarnaast kunnen
er vraagtekens worden gezet bij de interpunctie van de teksten; is er, met name in
de editie van Scellinck, sprake van ‘heuristische Sorglosigkeit’ (sc. onbekendheid
met andere tekstgetuigen); en vooral is Van Leersum niet vertrouwd met de Latijnse
bronnen waarop Yperman ten dele een beroep deed, waardoor er onnodig nogal
18
wat fouten en blijken van onbegrip in de edities zijn geslopen.

3. Leven en werk van Jan Yperman
Ondanks al dit onderzoek naar Jan Yperman gedurende de afgelopen honderdvijftig
jaar is er over zijn persoon nog steeds verrassend weinig feitelijk bekend. Bovendien
is de kans klein dat er ná Van Leersums werk nog veel nieuwe gegevens boven
water zullen komen. Dit komt doordat in de Eerste Wereldoorlog de archieven van
19
Ieper vernietigd werden. Voor biografische gegevens omtrent Yperman zijn we
daarom aangewezen op wat de onderzoekers daarvóór over hem hebben
gepubliceerd.
De eerste keer dat Ypermans naam genoemd wordt is in 1281. In een document
van 18 augustus 1285 legt hij de gelofte af, dat hij zich zal onderwerpen aan alle
formaliteiten die van overheidswege nodig zijn ter gelegenheid van zijn huwelijk, en
20
verkrijgt hij het Ieperse burgerrecht. Wanneer hij dus in 1285 is gehuwd, is het
aannemelijk dat hij rond 1260-1265 zal zijn geboren, hoewel daarover geen
21
documentatie bestaat. In de periode 1297-1300 ontvangt hij van de stad in vier
termijnen een bedrag van 200 sols parisis, mogelijk als tegemoetkoming voor
gemaakte kosten tijdens een verblijf in Parijs in die periode. Er is daarom wel
verondersteld dat Yperman in die tijd onderwijs heeft genoten van de beroemdste
chirurg van zijn tijd, Lanfranc van Milaan; sluitende bewijzen hiervoor zijn er echter
22
niet, zoals Van Leersum betoogt. In de stadsrekeningen van 1304 valt te lezen
dat Yperman als stadschirurg is aangesteld in het Belle-gasthuis. Dat gasthuis was
kort daarvoor, in 1276 opgericht. Het zou blijven bestaan tot de Eerste Wereldoorlog.
In de loop van de jaren dat Yperman er werkzaam is, zeker tot 1327, wordt zijn
salaris van aanvankelijk vier Parijse ponden geleidelijk aan verhoogd tot tien ponden
23
per jaar.
24
In 1310 koopt Yperman een huis buiten de stadswallen van Ieper. Aangezien
de poorten van de stad 's nachts echter gesloten blijven, eist het college van
25
schepenen van de stad dat hij in de stad zélf gaat wonen. Dat hij in ieder geval in
1313 een ruime woning bezit, naast het Belle-gasthuis, blijkt uit een rekening in de
Ieperse stadsarchieven uit dat jaar. Yperman ontvangt van stadswege een bedrag
26
voor de verhuur van een kamer van zijn woning. Mogelijk is een zekere Kateline,
die rond 1304 of 1305 overlijdt, Ypermans moeder geweest. Zij werkt eveneens in
een hospitaal in Ieper, het hospitaal Sous le marchiet (‘op de markt’). Ze is daar
27
opgevolgd door een dochter die eveneens Kateline heet.
Yperman is behalve als stadschirurg van Ieper bij het Belle-gasthuis ook werkzaam
geweest als militair chirurg. Zowel voor 1312 als voor 1325 zijn er tekstgetuigen
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waaruit blijkt dat hij op de militaire expedities van de Ieperse troepen tegen de Graaf
van Vlaanderen en tegen Brugge meereist en er een salaris voor ontvangt. In 1312
begeleidt Yperman een leger om het huis ‘Wijnendael’ te veroveren op graaf Lodewijk
I van Nevers, zoon van de graaf van Vlaanderen. En in 1325 wordt in een
stadsrekening van Ieper vermeld, dat hij acht pond ontvangt voor bewezen diensten
aan de troepen van Ieper, die hebben deelgenomen aan vijandelijkheden tussen
28
de burgers van Brugge en Lodewijk van Crécy, graaf van Vlaanderen. De naam
van Yperman komt voor het laatst voor in de stadsarchieven van Ieper voor de jaren
1329-1330. In 1332 is zijn rol als chirurg bij het Belle-gasthuis overgenomen door
een zekere meester Henri de Bril, zodat het aannemelijk is dat Yperman rond 1330
29
of kort daarna zal zijn overleden.
Ypermans belangrijkste werk is, als gezegd, zijn Cyrurgie. Hij schreef het
30
waarschijnlijk in of rond 1310: dat jaar wordt in twee handschriften genoemd. Heel
nadrukkelijk geeft Yperman te kennen dat hij zijn werk compileerde uit verschillende
Latijnse bronnen, die hij zelf vertaalde omwille van zijn zoon, die het Latijn niet
31
machtig was. De Cyrurgie is opgedeeld in zeven boeken, die elk op hun beurt uit
een groot aantal, meest korte, kapittels bestaan. Het chirurgische traktaat is op een
in de Middeleeuwen welbekende manier geordend, a capite ad calcem, ‘van het
32
hoofd tot de voeten’. Opvallend is daarbij, dat de eerste zes boeken over het hoofd
of de hals gaan, en alleen het zevende en laatste boek (dat overigens wel veruit
het meest omvangrijke is) de andere lichaamsdelen aan de orde laat komen. De
tekst begint met een anatomische beschrijving van het hoofd en enkele algemene
richtlijnen voor wondbehandeling daar (I, kap.1-3). Na een deontologisch kapittel
(kap. 4) worden in de resterende kapittels alle mogelijke hoofdwonden en
33
-aandoeningen besproken, evenals hun behandeling (kap. 5-30). Het tweede boek
is gewijd aan de ogen; de 25 kapittels in dit deel besteden met name aandacht aan
ziekten aan het netvlies en dergelijke, die het zicht kunnen aantasten. Het derde
gaat over de neus, en is met 7 kapittels het kortste in de Cyrurgie. De boeken vier,
vijf en zes (20, 9 en 12 kapittels) gaan over respectievelijk de mond, de oren, en de
hals en de keel.
Het zevende boek, met het opschrift Vanden halse ende vander kelen nederwert
34
tote allen leden ende tallen steden vanden lichame , valt uiteen in twee delen. Het
eerste deel bestaat uit 40 ook in de handschriften genummerde kapittels. Daarin
worden in hoofdzaak traumatologische kwalen besproken, zoals steekwonden, al
dan niet met doorgesneden aderen, darmwonden, gebroken beenderen, dislocaties.
Het tweede deel van het zevende boek is heel anders van karakter, en illustreert
meteen één van de problemen met Van Leersums editie, een probleem dat hierboven
reeds ter sprake kwam: de magere overlevering. Want dit tweede deel komt alleen
35
voor in C. Bovendien wijken deze liefst 52 (ongenummerde), meest korte kapittels
ook inhoudelijk sterk af van het voorafgaande: het gaat met name om de interne
geneeskunde en verwondingen. De kapittels zijn duidelijk onderworpen aan een
systematische classificering: ze zijn geordend in zes groepen samenhangende
hoofdstukjes. Achtereenvolgens behandelen ze huidziekten (waaronder lepra,
pokken, en schurft), vergiftigingen (zowel door mens als dier), verschillende soorten
gezwellen, interne verwondingen aan lever, blaas of nieren, aandoeningen aan de
geslachtsdelen, en tenslotte kwalen aan de benen. In afwijking van alle andere
kapittels (die immers op B
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gebaseerd waren), zijn deze kapittels niet genummerd. Ook in dit geval kan daarom
niet uitgesloten worden dat het een afwijkende, eigen toevoeging betreft van de
kopiist van C (of van zijn legger).
Hoewel Yperman overduidelijk zeer vertrouwd is met de chirurgisch-medische
werken van grote auteurs als Galenus, Hugo Borgognoni de Lucca, Avicenna, en
Lanfranc van Milaan, en er ook met regelmaat naar verwijst, is zijn Cyrurgie een
zelfstandig, in het Middelnederlands geschreven werk, waarin hij met regelmaat
blijk geeft van zijn eigen ervaringen en vakkennis. Vaak ook refereert hij aan
misstanden in de chirurgie die hij in zijn eigen omgeving is tegengekomen. Om de
onkunde tegen te gaan, pleit hij voor een brede, op de artes liberales georiënteerde
opleiding. Yperman is daarnaast een groot voorstander van een sterke
36
beroepsethiek.
37
Naast de Cyrurgie schreef Yperman nog een tweede traktaat, de Medicina. Dit
werk moet vooral gezien worden als een aanvulling op het materiaal dat in de
Cyrurgie werd beschreven. Yperman beijverde zich ervoor dat de chirurg niet alleen
de eenvoudige, externe wondbehandeling diende te kennen, maar, met de genoemde
solide artesopleiding in zijn bagage, ook de interne geneeskunde zou moeten
beheersen. Het is een pleidooi voor het (opnieuw) samengaan van geneeskunde
en chirurgie, die in de late Middeleeuwen steeds meer van elkaar gescheiden zouden
38
raken.

39

4. Handschrift Lincoln, Cathedral Chapter Library, Ms. 127

Tot nu toe is er bij onderzoekers van de Middelnederlandse artesliteratuur weinig
aandacht geweest voor het handschrift waarin zich de deeloverlevering van
Ypermans Cyrurgie bevindt die in dit artikel aan de orde komt. Ten onrechte, want
het betreft een omvangrijke codex met een zeer diverse inhoud op geneeskundig
gebied. Hij moet zeker gerekend worden tot de belangrijkste Middelnederlandse
medische artescodices die we kennen.
Voor een eerste oriëntatie op de codicologische eigenschappen zijn er
40
beschrijvingen in de catalogi van Woolley en Thomson ; het beste inhoudelijke
41
overzicht geeft het Repertorium van Jansen-Sieben. De codex is geschreven op
papier en bestaat uit 280 bladen op quartoformaat. Er zijn twintig katernen van een
zeer onregelmatige omvang. Sommige katernen bestaan uit acht dubbelbladen,
maar er zijn er ook van vijf, zes, zeven of zelfs tien dubbelbladen. De bladen zijn
met inkt afgelijnd. De teksten zijn in één kolom geschreven, waarbij de volledige
breedte van de bladspiegel (ca. negen cm.) is gebruikt. Alle originele teksten zijn
geschreven in één hand, in een cursiva formata. Daarnaast zijn er op verschillende
plaatsen latere toevoegingen op aanvankelijk blanco gebleven folia aangebracht;
42
vrijwel altijd betreft het medische recepten. Hier en daar zijn lijnen in rode inkt
43
aangebracht, en zijn woorden of begrippen onderstreept. Er zijn eenvoudige
gerubriceerde lombarden, meestal drie, vier of vijf regels hoog. De codex is in de
44
loop van de vijftiende eeuw geschreven in Vlaanderen.
De inhoudelijke diversiteit van het handschrift blijkt alleen al uit het feit dat er in
het Repertorium niet minder dan 42 tekstuele eenheden worden onderscheiden.
Daarbij zijn dan de talrijke recepten ook nog eens in groepen samengenomen. Een
nadere beschouwing leert echter dat er binnen dit bonte geheel nog wel grotere,
min
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Afbeelding 1: Handschrift Lincoln, Cathedral Chapter Library, Ms. 127, fol. 46r (iets verkleind):
het begin van de deeloverlevering van Jan Ypermans Cyrurgie.
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of meer samenhangende eenheden onderscheiden kunnen worden, die ten dele
samenvallen met de codicologische grenzen. Het betreft elf tekstclusters.
Het eerste cluster bestaat uit een kalender met vermelding van heiligen- en
45
feestdagen, zondagsletter en een cisiojanus. De kalender is zeker geen
ongebruikelijke verschijning in Middelnederlandse medisch-astrologische
46
verzamelhandschriften. Op fol. 14r schreef op aanvankelijk blanco folia een
zestiende-eeuwse hand een bezwering om bloed te stelpen. De allereerste tekst
van de codex echter, dus nog vóór de kalender, is een Middelnederlands gedicht
of lied in strofen. Het heeft als titel (?): Ten baet gheen vlught / Ic moet besterven.
Het is geschreven op de recto- en verso-zijde van het eerste blad, en betreft een
47
latere toevoeging.
Vanaf fol. 14v volgt een tweede groep traktaten. Deze groep begint met een reeks
kalendarische tabellen, mogelijk om het geschikte moment voor aderlating te bepalen.
Opvallend is dat ze in het Frans zijn geschreven, in tegenstelling tot alle andere
teksten in de codex. Op fol. 28v-29r zijn opnieuw later enkele recepten toegevoegd.
Daarop volgen maankalenders, een eeuwigdurende paastabel, een zodiaktabel en
een cirkel met het gulden getal. Tijdrekening en chronologie zijn niet zelden
belangrijke elementen in Middelnederlandse arteshandschriften. Op fol. 42v,
aanvankelijk blanco, bevindt zich dan weer een later toegevoegd recept tegen
bloedstolling.
Het derde cluster is sterk chirurgisch getint: na alweer een later bijgeschreven
48
tekstje met een katarchenprognose op het onbeschreven blad fol. 44v, begint op
fol. 46r de deelreceptie van Ypermans Cyrurgie die in dit artikel centraal staat. Deze
wordt gevolgd door traktaten over de anatomie, over sperma, en een tekst over hoe
je een goede vroedvrouw moet wezen. Vergelijkbaar hiermee is het eveneens sterk
op de medisch-chirurgische praktijk gerichte vierde cluster, met vanaf fol. 76r één
chirurgisch traktaat, met als openingswoorden Als ten eersten van churgien, een
laxeer-traktaat, en in een andere latere hand op de slotfolia van dit katern weer een
reeks medische recepten.
Een vijfde groep teksten begint op fol. 96r, en lijkt iets anders van karakter dan
hetgeen eraan voorafgaat. Het bestaat uit excerpten uit het beroemde Antidotarium
Nicolai: een braak-traktaat, zalfrecepten en een tekstje over de medicinale
49
gewichten. Daarnaast komen we er nog recepten tegen neusbloeding tegen en,
opnieuw in een andere hand, een traktaat over de bereiding van medicinale wateren.
In tegenstelling tot het derde en vierde cluster maakt déze groep de indruk zich
meer op de alledaagse apothekerspraktijk te richten. De zesde groep op fol.
110v-145v, bestaande uit een groot aantal recepten om zalf te bereiden, sluit hier
nadrukkelijk bij aan.
Als zevende cluster begint op fol. 146v een reeks recepten en traktaten over de
behandeling van de pest. Bovendien zijn in dit deel allerhande medische recepten
(waaronder urologische) te vinden, evenals teksten over de behandeling van
blaasstenen en een levensmiddelenleer. Het volgende, achtste deel, dat begint op
fol. 194r, is weer sterk op de praktijk van chirurgen en barbiers-chirurgen gericht,
met teksten over de aderlating en de bloedschouw, en een incompleet kruidenboek.
In een negende cluster, op de katernen 17 en 18 (fol. 225r-254v) komen we opnieuw
twee kruidenboeken tegen.
Daarop volgt een tiende cluster dat zich voornamelijk richt op de interne
geneeskunde, met twee traktaten over uroscopie, en verder over waterzucht,
menisoen (dysenterie, buikloop), squinantie (angina of keelontsteking), phtisis (tering)
en tandzweren.
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Na enkele blanco folia (271v-273) geeft het laatste katern tenslotte chirurgische
recepten, de kleine en grote Gracia Dei genoemd, en een chirurgisch
receptentraktaat.

5. De plaats van Ypermans deeloverlevering in relatie tot de rest van de
codex
De vele latere aanvullingen en de talrijke blanco folia doen vermoeden dat de codex
een convoluut is, waarbij verschillende kleinere libelli gedurende enige tijd
onafhankelijk van elkaar gefunctioneerd hebben, en pas in een later stadium
bijeengebracht zijn. Zeker op het gebied van de Middelnederlandse artesliteratuur
50
was dit een heel gebruikelijk proces. Een sterk argument hiervoor is het
samenvallen van de katerngrenzen in dit handschrift met het begin van nieuwe
51
tekstonderdelen.
De codex bestaat als gezegd uit twintig katernen. Op tenminste zeven daarvan
52
zijn één of twee folia op het slot door de kopiist blanco gelaten. Het merendeel
van deze blanco folia is in een latere fase opgevuld door tenminste drie andere,
53
zestiende-eeuwse handen. Dat het hierbij in vrijwel alle gevallen gaat om medische
recepten, vormt een aanwijzing dat deze latere eigenaren naar alle waarschijnlijkheid
behoorden tot een medische beroepsgroep. Maar niet alleen de laatste folia van de
katernen zijn aanvankelijk leeggelaten, en vervolgens later opgevuld - dit is een
54
praktijk die in middeleeuwse artesverzamelhandschriften heel gebruikelijk is.
Minstens zo opvallend is, dat dit ook geldt voor veel openingsfolia van katernen. In
minimaal vijf gevallen zijn door de kopiist van Li de eerste en/of tweede bladen van
55
een katern, waar een nieuwe tekst begint, blanco gelaten. Niet alleen wijst het
erop dat de kopiist niet op het papier dat hij gebruikte hoefde te beknibbelen, maar
bovendien vormt het eens te meer een aanwijzing dat in ieder geval een deel van
de te onderscheiden eenheden binnen de verzamelcodex enige tijd zelfstandig
gefunctioneerd heeft. Het overslaan van folia aan het begin van je tekst is alleen
zinvol wanneer je het katern los wilt bewaren, gemakkelijker wilt kunnen vervoeren,
56
of iets dergelijks. Wanneer dat het geval is, zegt dat ook iets over de aard van het
handschrift. De kopiist had zeker niet van aanvang af de intentie om de verschillende
delen bij elkaar te brengen: het overslaan van één of enkele bladen aan het begin
van een nieuwe tekst heeft alleen zin uit het oogpunt van tekstconservering: het
buitenste blad beschermt de volgende, beschreven bladen. Dat anderen deze blanco
bladen in een later stadium wél met recepten beschreven hebben, ondersteunt eens
57
te meer de gedachte dat de oorspronkelijke functie van de libelli een andere was
dan de huidige situatie, waarin ze tezamen gebonden zijn: de latere eigenaren van
het handschrift zochten in de (op dat moment al?) bijeengebrachte delen alleen
maar naar een gelegenheid om hun aanvullende recepten neer te kunnen schrijven,
en die vonden ze op de blanco folia. De oorspronkelijke bescherming hoefden de
buitenbladen binnen het geheel van de codex niet meer te bieden. Er was dus geen
intentie om de verschillende delen van meet af aan samen te voegen, en in die zin
moeten we dan ook spreken van een convoluut en niet van een
58
verzamelhandschrift. Of, om een recente terminologie te gebruiken: de codex
bestaat uit tenminste tien productie-eenheden, om pas later te worden
59
samengevoegd tot één gebruikseenheid. Een aanwijzing dat de codex ook toen
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hij al samengevoegd was intensief gebruikt is, zijn de grote vochtplekken aan de
onderkant van alle katernen, dus over de katerngrenzen heen (zie afb. 1).
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Eén van deze oorspronkelijk onafhankelijk functionerende delen van het handschrift
was de libellus met de deeloverlevering van Ypermans Cyrurgie. Voor het op zichzelf
staan van dit deel zijn verschillende aanwijzingen. Zowel de eerste folia (fol. 44, 45)
van de katernen vier en vijf waaruit dit deel bestaat, als de laatste (74, 75) waren
blanco; ten dele zijn zij later weer opgevuld (fol. 44v, 74v, 75r-v). Bovendien lopen
de teksten niet over de katerngrenzen heen: de laatste langere tekst, de
vroedvrouwencatechismus, eindigt op fol. 72v. Daarna zet dezelfde kopiist zijn werk
in één adem en zonder enige onderbreking voort met een reeks medische recepten
(fol. 72v-74r). Omdat er hier geen sprake is van een breuk in de opmaak maar alleen
voor wat betreft de inhoud, is het aannemelijk dat deze recepten in één productiegang
met de voorafgaande traktaten zijn opgeschreven. Mogelijk wijst dit erop dat de
legger die voor dit deel werd gebruikt hiermee ten einde kwam, en dus ook zélf deze
toegevoegde recepten had.
De plaats van dit zelfstandige deel binnen de codex is een opvallende: na de
kalendaria en de eeuwigdurende paastabel op de eerste drie katernen, in een latere
fase opgevuld met medische recepten door andere scribenten, is dit de eerste
libellus waarin niet de chronologie en tijdsbepaling centraal staan, maar chirurgische
onderwerpen; met name de behandeling van hoofdwonden en -ziekten en de
anatomie behoorden vanzelfsprekend tot de kerntaken van een middeleeuws chirurg.
Een dergelijke ordening, waarbij zaken als tijdrekenkunde maar ook astronomie en
- vooral - astrologie centraal staan, en in de handschriften weliswaar samen
voorkomen maar toch worden gescheiden, is in de Middelnederlandse (maar ook
60
in andere volkstalige) artescodices heel gebruikelijk. Li lijkt daarmee een
complementair karakter te hebben, dat wil zeggen dat de traktaten die er in
voorkomen niet uitsluitend op één vakgebied (bijvoorbeeld de chirurgie) liggen, maar
elkaar aanvullen en daarmee een groter vakgebied bestrijken. Toch moeten we
hierbij niet uit het oog verliezen dat de rest van het handschrift zoals dat nu is meer
in de richting van een additieve codex wijst: een handschrift waarin zoveel mogelijk
61
teksten over één discipline werden verzameld. Daarbij komt bovendien dat de
codex geen verzamelhandschrift maar een convoluut is, en dat het voorkomen van
de eerste drie katernen (met de afwijkende inhoud) niet vooraf zo geconcipieerd
was.

6. Overzicht van de inhoud van Ypermans Cyrurgie, kap. 1-12
Alvorens te bespreken waar en hoe de beide teksten van elkaar verschillen dan wel
overeenkomen, is het zinvol de inhoud van de eerste twaalf kapittels van de Cyrurgie
meer gedetailleerd te bespreken, waarbij het schema van afbeelding 2 bij paragraaf
7 als richtlijn fungeert. De vier handschriften die Van Leersum bij zijn editie betrok
hebben alle een opdracht en/of een proloog, en één of twee inhoudsopgaven, in
62
wisselende volgorde. Yperman draagt zijn werk op aan de heilige drie-eenheid
Vader, Zoon, Heilige Geest, aan Maria, en aan de beschermheiligen van de
63
geneeskunde en de chirurgie, Cosmas en Damianus.
Na deze prologen en inhoudsopgaven, die in de vier handschriften van
uiteenlopende lengte zijn, begint de Cyrurgie in het eerste kapittel met een algemene,
anatomische beschrijving van het hoofd. Daarbij gaat Yperman in op vragen als het
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verschil tussen kraakbeen en gewone botten, waar de aderen lopen, wat de
64
onderdelen van de schedel zijn en welke complexie ze hebben, wat de zetel is
van het menselijke denkvermogen en de zintuiglijke waarneming, en wat de functie
65
van dura mater en pia mater is. Het tweede kapittel gaat nader in op wonden die
zich om uiteenlopende redenen aan het hoofd kunnen voordoen. Met name bespreekt
Yperman de symptomen waaraan de chirurg kan zien of dura en pia mater gewond
zijn, en wat daaraan gedaan kan worden. Daarbij verwijst hij onder andere naar de
66
Italiaanse chirurg Bruno Longoburgensis en diens Chirurgia magna. Het korte
derde kapittel stelt aan de orde dat men bij wonden aan de schedel hete medicijnen
moet vermijden. In twee van de codices met de (min of meer) volledige tekst van
de Cyrurgie (C en L) volgen daarop enkele opmerkingen over de arbeidsethiek van
de chirurg, en het feit dat hij volledig moet vertrouwen op God, want: dan sel God
67
werken met hu. Ende metter hulpen van hem soe sal hu werc wel varen.
Het vierde kapittel wijkt inhoudelijk sterk af van het voorafgaande. Er worden geen
concrete chirurgische ingrepen meer behandeld, maar deontologische vraagstukken.
Daarbij gaat het om theoretisch-idealistische onderwerpen met betrekking tot de
ethiek van de medische standen, en om beschrijvingen van hoe een chirurg zich
zou moeten gedragen. Yperman pleit onder andere voor een veel betere theoretische
kennis van de chirurg: Ende hine [= de arts/chirurg] moet hem oec allene niet
verstaen van medicinen, maar oec coenen [kennen] sine boeken van naturen dat
heet philosophie. Want grammarie, logike, rothorike ende ethike - dese .4. consten
68
leren alle dinc met redenen proeven.
Ook het volgende, vijfde kapittel is voor wat betreft de inhoud weer heel anders
dan de eerste drie of het vierde. Er volgt hierin een algemene wondbehandeling;
het is een onderwerp dat je eerder aan het begin van een chirurgie zou verwachten.
Hoe moet je wonden dichtnaaien, welke naalden moet je daarbij gebruiken? Dat
zijn zo enkele van de vragen waarop Yperman een antwoord geeft. Een belangrijk
aspect van de algemene wondbehandeling is hoe het bloed gestelpt kan worden
wanneer het uit een wond stroomt. In het lange kapittel zes wordt hierop in de
Cyrurgie uitvoerig ingegaan. Er wordt uitvoerig gerefereerd aan recepten en
opmerkingen van grote chirurgische autoriteiten als (opnieuw) Bruno, en Lanfranc
69
van Milaan. Opvallend is het vermelden van enkele praktijkgevallen van Lanfranc,
waarbij deze, door gebruik te maken van bepaalde medicijnen, erin slaagde enkele
70
kinderen weer op de been te krijgen.
Met het zevende kapittel keert Yperman terug naar het pad dat hij met de eerste
drie kapittels was ingeslagen: het bevat raadgevingen en recepten voor
hoofdwonden, waarbij echter geen breuk van de schedelbeenderen of een open
wond heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van de informatie die in de eerste drie
kapittels werd verschaft, doen dit en de volgende kapittels wat redundant aan: veelal
dezelfde informatie, overlappingen etc. Zo bespreekt kapittel acht hoofdwonden,
en dan met name builen ten gevolge van valpartijen, of opgelopen tijdens gevechten,
bijvoorbeeld met een stok of een steen. Daarbij wordt opnieuw verwezen naar
beproefde middelen van autoriteiten als Lanfranc of Theodoricus Borgognoni de
71
Lucca.
De kapittels negen tot en met twaalf houden zich eveneens allemaal op één of
andere manier bezig met min of meer ernstige hoofdwonden, ontstaan onder
uiteenlopende omstandigheden. Zo beschrijft het negende kapittel hoe je erachter
kunt komen of de botten van de schedel in het geval van een wond daadwerkelijk
gebroken zijn, en wat je daaraan kunt doen. Kapittel tien verschaft raad voor het
geval dat
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er een deel van de schedel, hetzij bot, huid of orgaan, af is geslagen, waarbij de
hersenen echter niet open liggen. Het volgende kapittel borduurt hierop voort, door
te beschrijven wat er gedaan moet worden als de hersenen in zo'n geval wél open
liggen en de dura mater te zien valt. Het twaalfde kapittel beschrijft de behandeling
van hoofdwonden die een gevolg zijn van steekwapens, waarbij echter het
onderscheid met het voorafgaande kapittel niet erg groot is. De volgende kapittels
zetten de behandeling van uiteenlopende hoofdwonden voort, maar behoren niet
meer tot het deel van de Cyrurgie waarvan in Li een bewerking te vinden is.

7. Vergelijking van de editie Van Leersum en handschrift Lincoln
In de tweede paragraaf werd het onderzoek naar de Ypermans Cyrurgie geschetst.
Daarbij werd duidelijk dat, hoewel bij de editie van Van Leersum de nodige
vraagtekens kunnen worden geplaatst, de positie van zijn editie de afgelopen
negentig jaar onaangetast is gebleven. Wanneer er in het hedendaagse onderzoek
naar de Cyrurgie wordt verwezen, is het naar Van Leersum. De editie heeft zichzelf
als het ware geïnstitutionaliseerd. Ik wil in dit artikel niet van deze praktijk afwijken,
en voor de hiernavolgende analyse en vergelijking van het begin van Ypermans
Cyrurgie met de bewerking zoals die in Li is overgeleverd, verwijzen naar de editie
als ware het dé tekst van Yperman. Ik ga daarmee bewust voorbij aan het feit dat
het daarbij gaat om vier af en toe sterk van elkaar afwijkende tekstgetuigen, van
uiteenlopende datering en lokalisering. Een belangrijk argument daarvoor is het feit,
dat juist in de passages die in de bewerking in Li zijn overgeleverd (de eerste twaalf
kapittels van de Cyrurgie) de vier handschriften die Van Leersum bekend waren en
die hij gebruikte voor zijn editie, over het algemeen een opmerkelijke overeenkomst
en consistentie vertonen, zowel voor wat betreft de inhoud als het woordgebruik.
We mogen er dus vanuit gaan, dat de betreffende gedeelten wel degelijk tot
72
Ypermans traktaat hebben behoord.
De verschillen tussen VL en de bewerking van een deel van het eerste boek uit
Ypermans Cyrurgie in Li zullen worden besproken aan de hand van een schema
(zie afb. 2). In dit schema is geprobeerd de gecompliceerde verhoudingen tussen
de beide tekstversies zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te presenteren. In
twee kolommen wordt de inhoud van respectievelijk VL (linkerkolom) en Li
73
(rechterkolom) weergegeven. De dikkere doorlopende zwarte balkjes duiden aan,
waar een volgend tekstelement (bijvoorbeeld een kapittel) begint. De tekst in de
kolommen geeft de titels van de kapittels in cursief (alleen in VL; Li heeft geen titels),
en daarnaast in enkele woorden een zo beknopt mogelijke omschrijving van de
74
inhoud. De nummers van de kapittels zijn in beide gevallen vet gedrukt. Zowel in
de linker- als in de rechtermarge zijn buiten de kolommen donkergrijze balkjes te
zien. Hiermee worden tekstpassages aangegeven die ófwel in Li, ófwel in VL
ontbreken ten opzichte van elkaar. Omschrijvingen of titels die in de andere tekst
niet voorkomen, zijn vet gedrukt. De stippellijnen geven aan waar een passage die
in één van beide teksten niet voorkomt, begint of eindigt, wanneer dit begin of einde
niet samenvalt met het begin of einde van een kapittel. Tussen de beide kolommen
bevinden zich een groot aantal balken met allerlei patronen en arceringen; zij hebben
geen andere functie dan op grafische wijze aan te geven waar zich in beide teksten
overeenkomstige tekstpassa-
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Afbeelding 2: Schema met een vergelijking van de verhoudingen tussen Ypermans tekst
zoals die door Van Leersum is uitgegeven (linkerkolom), en de tekst in handschrift Lincoln
(rechterkolom).
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ges bevinden. Want er valt in één oogopslag te zien dat met name op dit gebied Li
sterk afwijkt van VL: de volgorde van de kapittels of van delen daarvan in Li verschilt
nogal van die in VL.
Hieronder volgt een vergelijking van de beide teksten. Om gefundeerde
waarnemingen te kunnen doen omtrent de manier waarop de compilator van Li te
werk is gegaan, zal het in deze paragraaf nodig zijn dit af en toe op zeer gedetailleerd
niveau te doen. In principe zal hierbij te werk worden gegaan vanuit de volgorde in
VL, waarnaast de verschillen in Li worden gezet. Aan de hand hiervan zullen in de
volgende paragraaf deze verschillen in een groter verband worden gebracht, en zal
worden geprobeerd een profiel van de compilator te schetsen. Wanneer ik het in
het vervolg over ‘de’ compilator heb, bedoel ik daarmee de compilator die Ypermans
tekst bewerkt heeft tot de compilatie zoals die nu aan ons overgeleverd is. Dit kán
de kopiist van Li zijn geweest, maar getuige het opvoeren van de naam van Yperman
als één van de velen in de proloog (zie hieronder), is dat niet erg waarschijnlijk, en
is Li een kopie van de niet-overgeleverde compilatie. Maar omdat Li de enige
tekstgetuige is die we hebben, moet ik de verschijnselen behandelen zoals die zich
in dít handschrift aan ons voordoen.
Evenals de Cyrurgie bevat Li een proloog, zij het een heel andere dan in de editie.
De proloog bevindt zich op fol. 46r-v, en luidt aldus (zie ook afb. 1):
Die dezen trectaet zullen lezen, die zullen der in mueghen leeren
menegherande wijshede angaende surgijne ende medecine. Ende dat
bijder gracie van Gode. Gheprouft, ghekuereert ende ooc warachtich
ghevonden van wijze doctuers, leeraers ende meesters. Ende ooc
specialeken huuten juedschen boucken. Ende bescrijft ons Arestoteles
ende den coninck Kaerle, Albucacis, Avichenam, Ypocras, Plinius,
Lanfrancus, Galienus, Selernitanium, Cleopatra, Matrobius [sic!], Embrio,
Beda, meester Diederic de predecare, meester Jan Yperman, ende den
wijzen kuenijnc Alexander. Van wonden, van zeeren, van zeere ooghen,
raet ende troost daer toe te ghevene, de cruden te kennene van grade
te grade, [46v] zalve te makene, zeer veden te heelene, vrauwen te
helpene van hueren zaken ende ghebreken, doode dracht voort te doen
commene, den cancker te ghenezene. Ende ooc Jan Damas, Platearius,
75
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Sircuinstans, Adromakus, Paragoris, Fleuctius, Constantijn.
In de proloog wordt de lezer erop gewezen dat het een chirurgisch en medisch
traktaat betreft. Daarop volgt de verzekering dat wat er staat, ook waar is, want het
is goedgekeurd door ontwikkelde lieden die ervoor geleerd hebben: doktoren, leraren
en chirurgen. Vervolgens geeft de tekst een lange opsomming van alle autoriteiten
en teksten waarvan gebruik is gemaakt. Zeer opvallend is daarbij in dit rijtje de
vermelding van meester Jan Yperman zélf: de Cyrurgie wordt niet als dé bron
genoemd, maar opgevoerd als één van de velen. Naar mijn mening hebben we
hiermee een nadrukkelijke aanwijzing in handen voor de secundaire receptie van
Ypermans traktaat; de kopiist/compilator heeft zijn tekst niet meer herkend als
behorende tot de Cyrurgie. Tussen een (veertiende-eeuws?) afschrift van de Cyrurgie
en de bewerking in Li bevinden zich op z'n minst nog één, en mogelijk meer fases.
Het is aannemelijk dat de lijst met autoriteiten een uitbreiding vormt van een
opsomming in het afschrift van Ypermans tekst die aan deze bewerking ten grondslag
ligt. Tenminste twee van de codices (C en Lo) hebben een Latijnse proloog waarin
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Daarop volgt in Li een beschrijving van alle medisch-chirurgische onderwerpen die
in het traktaat beschreven zullen worden, zoals daar zijn het behandelen van wonden
en kwetsuren, van zere ogen, kennis van kruiden, het genezen van kanker en, heel
opvallend, de gynaecologische behandeling van vrouwen en het verwijderen van
dode foetussen. Dit is vooral zo opvallend, omdat het onderwerp nergens in de
compilatie voorkomt, en ook niet in de volledige tekst van de Cyrurgie. De proloog
is derhalve geen proloog meer bij de bewerking van Ypermans tekst alléén, maar
is omgebouwd tot een inleiding bij het chirurgische derde cluster van Li als geheel
(zie par. 4). Op het slot dáárvan komt namelijk wél de vroedvrouwencatachismus
voor waarnaar in de proloog verwezen wordt. Bovendien zijn veel van de namen in
de proloog in Li afkomstig uit de beide volgende traktaten, de anatomie en het
gynaecologische traktaat; ik noem als voorbeelden Aristoteles, Plinius en Cleopatra.
Als laatste geeft de proloog nogmaals een rijtje illustere namen, duidelijk een latere
78
toevoeging.
Er is in Li dus geen spoor meer van de prologen van de codices die in VL zijn
gebruikt, met daarin de verantwoording van Yperman van de redenen om zijn werk
op schrift te stellen, voor wie, en met welke bedoeling. Hetzelfde geldt voor bijna
het complete eerste kapittel. In VL worden daarin anatomische kenmerken van het
hoofd beschreven, met aandacht voor zaken als het harde en zachte hersenvlies,
de aderen, het ruggenmerg en de werking van de hersenen. Waarom dit in Li wordt
overgeslagen wordt duidelijk wanneer de tekst wordt beschouwd in de bredere
context van het cluster waarin hij zich bevindt. Op de Yperman-compilatie volgt in
Li na een blanco blad (fol. 63) immers een vergelijkbaar anatomisch traktaat. Ook
dit begint met een beschrijving van het: hoofd, maar gaat daarna met een beschrijving
van het hele menselijk lichaam veel verder. De anatomische beschrijving in de
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Cyrurgie zou daarmee voor de compilator overbodig kunnen zijn geworden.
Feitelijk is het eerste tekstfragment waaraan we kunnen zien dat het traktaat in
Li afkomstig is uit Ypermans Cyrurgie, het vijfde kapittel in VL. De af en toe
woordelijke overeenkomst laat hierover geen misverstand bestaan:
VL, p. 14a-b

Li, fol. 47r

Alse ghi sijt geroepen teenre nuwer
wonden, so besiet waer met si gemaect
es: so gevallen, so geworpen, so
geslegen.

Als ghi gheroupen zijt toot eender
verscher wonde, zo bezied waer mede
datse was ghemaect: gheworpen,
ghevallen, ghesleghen, ghescoten of
ghesteken.

Ende of sijs te doene heeft [en wanneer Ende of de wonde van noden heeift te
ze (sc. de wond) dat nodig heeft],
wijdene:
Om cauzen der accidenten die wij toghen
zullen,
So wiecse ende legter op .i. plaester van Zo wijtse ende lechter .i. plaester up van
80
stoppen, genet int witte vanden eye
twitte van heijeren.
ongeslagen.
Ondanks de grote gelijkenis zijn er in dit kapittel toch ook belangrijke verschillen
in de tekst. Li slaat bijvoorbeeld een persoonlijke, op ervaring gebaseerde opmerking
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van Yperman over. Yperman maakt er melding van dat wanneer het eiwit ontbreekt,
sommigen in plaats daarvan water of azijn gebruiken. Maar zelf gebruikt hij in zo'n
81
geval het bloed van de patiënt, en dat bevalt prima. Geen woord hierover in Li.
Elders vergist Li zich in de autoriteit: bij een poeder dat gebruikt moet worden bij
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samengenaaide wonden wordt de herkomst toegewezen aan Lanfranc, terwijl VL
82
Roland (van Parma) heeft. Een ander verschil is de vooruitwijzing in VL, over het
gebruik van meel afkomstig uit een windmolen bij de behandeling van een gebroken
been, also ment visieren [onderzoeken] sal int capitel van tebrokennen leden (p.
16a). Binnen het kader van het chirurgisch traktaat over het hoofd in Li had een
dergelijke verwijzing natuurlijk geen zin meer, en hij is door de compilator dan ook
weggelaten.
Het feit dat Li begint met het vijfde kapittel uit VL, betekent niet dat alles wat
daaraan vooraf gaat door de compilator van Li wordt overgeslagen. Dit geldt als
gezegd wél voor het grootste deel van het eerste kapittel, maar het slot daarvan,
met enkele beschrijvingen van praktijkgevallen door Galenus en Theodoricus
Borgognoni, en een beschrijving van het voorkomen van ziekmakende materie
tussen de beide hersenvliezen, is door de compilator van Li verplaatst naar het
midden van het zevende kapittel. Daaraan vooraf gaat in Li het begin van het tweede
83
kapittel in VL (de volgorde van deze beide passages is dus omgedraaid). Een
84
praktijkvoorbeeld van Bruno Longoburgensis in VL is niet in Li opgenomen.
In het begin van het derde kapittel in VL wordt meegedeeld, dat je een patiënt die
int vorste deel van zijn hoofd gewond is, op die plek niet met hete en droge
medicijnen mag behandelen. Het is het enige fragment van dit kapittel dat in Li ook
voorkomt:
VL, p. 11b

Li, fol. 52r

¶ Thoeft es ondertiden gewont int vorste
deel: dan verbieden die actors, datmer
niet op en legge heete medicine ende
droge, om dat deel heet ende droge es.

Want als dat ooft int voordeel
ghewondes, dat verbieden de doctuers,
dat mer up sal legghen heete medecinen
en droghe, om dat de stede es heet en
droghe.

Nochtan doen heete medicinen vleesch
wassen in meneger steden bi naturen.
Want hete medicinen ende versche
[vochtige] doen bi naturen vleesch
wassen bi natuerliker redenen.

Want varsche medecinen doent
tvleeschs wassen up tmiddel vanden
oofde om dat heet en varschs es

De rest van het derde kapittel, evenals het complete vierde, ontbreekt in Li geheel.
Het deel van het derde kapittel dat hier mankeert lijkt in de Cyrurgie een vreemde
eend in de bijt: het gaat om een moraliserende uitweiding over het feit dat de chirurg
zich volledig op God moet verlaten, want die is toch de oorsprong van alle genezende
macht: Dan sel God werken met hu, ende metter hulpen van hem soe sal hu werc
wel varen, want Gode side sculdich ane te roupene met allen sinne in alle uwe
beghinnen van uwen wercken (VL, p. 12b). Het is aannemelijk, dat dit in het
exemplaar van Ypermans tekst dat de compilator heeft gebruikt, ook heeft ontbroken.
Het komt namelijk alleen voor in hs. C, zodat het erop lijkt dat we in dit geval te
maken hebben met een uitweiding van een eigenzinnige kopiist van de Cyrurgie.
Maar dat geldt níet voor het vierde kapittel. Met name het onbreken van dit
tekstgedeelte is interessant, want het gaat hier om deontologische vraagstukken,
richtlijnen over hoe de chirurg zich zou moeten gedragen en wat hij zou moeten
weten (zie paragraaf 6). Het lijkt erop, dat de compilator in het geheel niet
geïnteresseerd was in wat de chirurg wel of niet zou moeten doen. Hij wilde, voor
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zichzelf of voor z'n lezerspubliek, puur op de praktijk gerichte informatie verschaffen:
om welke ziekte/kwetsuur/wond gaat het, en wat kan ik daaraan doen?
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Zoals reeds eerder werd beschreven, heeft de compilator van Li Ypermans vijfde
kapittel, over de algemene wondbehandeling, in z'n geheel naar voren gehaald,
85
waar het in Li nu het eerste kapittel van de chirurgische compilatie vormt. Kapittel
zes is door hem daarentegen juist helemaal achteraan geplaatst. Het merendeel
van dit kapittel in Li (het achtste) komt in grote lijnen, en af en toe zelfs bijna
woordelijk, overeenmet de tekst in VL. Hóe groot de overeenkomsten kunnen zijn,
laat ik zien door een wat langere passage uit VL en Li te citeren. Het betreft het
begin van het kapittel:
VL, p. 16a-b

Li, fol. 59r-v

¶ VAN WONDEN TE STREMMENE [stelpen]
VAN BLOEDE

Alse de mensce gewont es, ende die
surgijn vint bloedende, dan besie in wat
steden dat si, ende merct waerbi dat hi
bloedet.

Als de mensche es ghewont, ende hem
den meester vind bloedende, zo merct
in wat stede datti bloet, ende bij wat
redene.

Eist dat het comt uut arterien
[slagaderen], so comet uut springende
ende uut scietende, ende [16b] dan eist
claer ende licht gevarwet. Ende comet
slecht [gelijkmatig] gelopen ende bruun,
so comet uten gemeinen adren die
voetsel siin van den lichame.

Ende hoe dat toecomt: comet huuten
harterijen, zo comtet huut al
sprijnghende, schietende, ende het heeift
dan een zwart ghedaente. Ende commet
huuten ghemeenen haderen, [59v] zo ist
claer ende slichtelic lopende, want de
haderen zijn brijnghende voetsel lichame,

Ende arterien comen vander herten ende
hebben .2. hude, daer deen af es
gecnosecht [van kraakbeen], entie
vervleescht node [moeilijk], want om haer
dunne bloet, ende heet ende roeringe,
86
ende om haer hertheit.
Ende adren comen vander leveren ende ende commen ooc vander lever, ende
hebben in hare bloet bruun ende dicke. hebben in hard bloet.
Daer omme en hebben si maer ene huut, Ende daer omme en ghevenze maer
entie moru.
eenen rooc [geur].
Nochtan siin alle die hude zenuwech.

Nochtans zijn alle de huuden zenewich.
Ende de harterijen commen vander herte.
Ende hebben .ii. huuden, vanden welken
dat deen es gheknoeselt ende
verbelchthem [zwelt op] node. Ende ooc
hom haer dinne bloet ende beroerijnghe
die commen vander herte.

Ende het gevalt dicken datmen bloedet Dat ghevalt dickent dat men dbloet ten
ten adren enten arterien beide.
harterijen ende ten haderen beede
Ende selden ten arterien allene, want si zelden ende zonderlijnghe [...], bedij ze
liggen diepere dan die adren doen.
ligghen dieper dan andere.
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Waerbi dat ic u lere, dat dbloeden ten
arterien es meerder vrese dan ten adren
te bloedene.
Ende te vele te bloedene es vreselijc.

Ende van haer bloeden es meerder
vreeze.

Daer bi radic u dat gi niemen te vele en Daerbij radic dat ghi nijement en laet
laet bloeden na uwer macht.
bloeden daer ghi muecht.
Want daer comt af groet meskief [leed], Want daer comt dickent af groot mesval
ende vrese vander doot.
[droevig ongeluk], ende vreeze vander
doot.
Afgezien van enkele kleinere discrepanties in spelling en woordgebruik verschillen
de teksten in deze passage feitelijk alleen in de volgorde van enkele zinnen, zoals
even verderop ook weer het geval is. De grote overeenkomst in woordgebruik wijst
erop,
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dat de compilator een handschrift met de tekst van de Cyrurgie als legger voor zich
had liggen, en niet zelf gebruik maakte van een bewerking van Ypermans tekst.
Opvallend is het voorkomen van enkele typerende (lees-?)fouten in Li: vander herte
in plaats van het veel logischer hertheit, en hard bloet voor hare bloet. Het wijst op
een zekere onzorgvuldigheid, en mogelijk ook een zekere ondeskundigheid, van
de kopiist.
Is het eerste deel van Ypermans zesde kapittel tamelijk getrouw in Li
terechtgekomen, dit is veel minder het geval met het vervolg van het kapittel. Enkele
citaten van Bruno en Galenus over de achtergronden van de behandeling van
zwerende wonden zijn door de compilator van Li weggelaten. Twee recepten voor
poeders om bij open wonden bloed te stelpen van Hugo Borgognoni de Lucca en
87
Galenus worden door de compilator daarentegen wel weer opgenomen. Dan komt
echter het moment waarop hij krachtig heeft ingrepen in de tekst van de Cyrurgie.
Na de recepten met de poeders beginnen beide teksten op een identieke manier,
met een verwijzing naar de chirurgieën van Bruno en Theodoricus als bron voor
Yperman. De voortzetting is echter geheel verschillend. Ypermans tekst beschrijft
een reeks gevallen uit de praktijk van Lanfranc van Milaan. Die gebruikte ter
behandeling van enkele kinderen die erg veel gebloed hadden, en waarbij het gevaar
bestond dat ze zouden doodbloeden, een bepaald poeder. Bij één van deze
exemplen verschaft Yperman ons een aardig kijkje in de dagelijkse praktijk van de
middeleeuwse chirurgie. Hij beschrijft hoe de moeder van een gewond kind blijkbaar
niet erg veel vertrouwen had in het poeder dat Lanfranc aanraadde, en er een ‘leeken
88
meester’ bij haalde. Maar diens geknoei zorgde er alleen maar voor dat het kind
nóg zieker werd, waardoor de radeloze moeder een arts, een ficisijn, consulteerde.
Deze arts tenslotte besloot om zélf Lanfranc op te zoeken en met hem te praten,
en slaagde er daarna in de lekenmeester over te halen tóch Lanfrancs poeder te
gebruiken, waardoor het kind spoedig weer herstelde. Ook al waren chirurgen en
doctores medicinae in de late Middeleeuwen ver uit elkaar gegroeid, blijkbaar was
intensieve samenwerking zoals die hier wordt beschreven heel normaal.
De exempelen zijn in Li niet terug te vinden; de compilator volstaat met een
eenvoudige mededeling: Maer Lanfrancus screef dit poeder ende zeider bij exempel
watter hem of gheviel. Hij vermeldt het exempel van Lanfranc dus wel degelijk, maar
laat de inhoud weg. Wat voor hem daarentegen blijkbaar wel weer interessant was,
was het recept voor Lanfrancs wonderbaarlijke poeder zélf: dat noemt hij namelijk
nu weer wél. Weg met alle overbodige informatie dus, beperk je tot de praktische
zaken waar je wat aan hebt.
Het slot van dit kapittel, met onder andere nog meer aanwijzingen over hoe je
bloed kunt stelpen, is door de compilator in grote lijnen overgenomen, met één
opmerkelijke uitzondering.
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VL, p. 20a
¶ Ende selke meesters siin, diere op
leggen gebernde plumen [veren], ende
andere gebernden vilt, ende menege
ander maniere.

Li, fol. 62r-v
Tsijn eeneghe meesters die daer [62v]
up legghen ghebarrende pulveren,
andere ghebarrent velt, ende houijsten
[houtknoesten] ende eeneghe ander
strempelijnghen [overblijfsel] of
screpelijnghen [schraapsel] van eenen
verbarrenden ketel. Ende eene
ghecloofde boone esser goet toe.

Maer ic heb u geseit na minen wetene
dbeste dattie oude meesters antierden
[gebruikten]. Ende ic en wasser noyt met
bedrogen.
Andere chirurgen gebruiken ook wel eens andere middelen om bloed te stelpen,
aldus Yperman, maar hij verzekert de lezer dat hij nooit bedrogen is door de middelen
die hij in hier in zijn Cyrurgie heeft beschreven. Deze laatste persoonlijke opmerking
van Yperman ontbreekt in Li: het menege ander maniere van Yperman is hier
uitgebreid met enkele concrete, zij het in onze ogen bizarre ingrediënten. Hier geen
persoonlijke uitwijding van Yperman dus, maar concrete recepten.
Na de laatste woorden in Li (esser goet toe) is Ypermans compilatie nog niet
geheel afgelopen. In het handschrift is een streep gezet, waarna nog een klein stukje
tekst volgt. Ook dit merkwaardige fragment lijkt afkomstig uit de Cyrurgie, maar dan
wel uit een heel ander deel: het komt in grote lijnen overeen met een deel van het
zeventiende kapittel in de Cyrurgie, getiteld Die leringe vanden .4. meesters:
VL, p. 42a

Li, fol. 62v

Nochtan seggen die .4. meesters: alse
gi sult werken opt hooft,

Ende als tooft ghequetst es ende
taensichte zwelt; ende niet ter camer en
gaet; ende onmachtich es inde handen;
ende zijn aermen toten oofde niet en can
ghebringhen.

Dat gi sult wachten dien nacht daer te Ende ooc den meester sal hem wachten
voren dat gi met genen wive en sult siin. dat hi gheen wijf en bruude
Ende dat gi niet en sprect iegen geen wijf [gemeenschap heeft met].
die haer vloet heeft,
Ende uwe handen suverlike gedwegen.
Ende dat gi niet en eet geen looc, noch Ende ooc van quader spize.
onioen, no gene scarpe sause;[...]
Ende of die wonde wert te heet so
Ende ooc es de wonde verhit: men salze
smeertse met popelioene die gi gemaect besmeeren met popelioene.
selt hebben, of gehaelt in die specerien.
Ende men maket aldus: ¶ Nemt [...].
Ende en es zoe niet verhit: men salze
besmeeren met zwinen smoute
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[zwijnsvet] om te zachtene. Ende om dat
tplaester niet en zoude cleven ande huut.
Het fragment in Li beschrijft wanneer het voor een chirurg tijd wordt om in te
grijpen bij een zware hoofdwond: als de patiënt een gezwollen hoofd heeft, z'n
behoefte niet meer kan doen, en zijn armen niet meer omhoog kan brengen. Maar
dan moet
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de chirurg zélf daaraan voorafgaand geen gemeenschap met een vrouw hebben,
en geen sterk ruikend eten verorberen. Na de vermelding van de popelioen gaat
de tekst in VL uitgebreid verder met een reeks recepten en citaten van autoriteiten
over de behandeling van hoofdwonden.
Li beperkt zich echter tot enkele losse opmerkingen, en houdt er dan definitief
mee op. Het is een raar brokje tekst: daar waar de rest van de compilatie afkomstig
is uit één compact en bij elkaar horend onderdeel van het eerste boek van de
Cyrurgie, hebben we hier te maken met een stuk tekst dat van een heel andere
plaats afkomstig is. Bovendien lijkt de zinsbouw in Li zoek: het is meer een
verzameling losse zinsdelen en woorden, dan een geordend betoog. Het maakt de
indruk dat de compilator ná voltooiing van zijn bewerking van de eerste twaalf
kapittels uit de Cyrurgie nog even de tijd nam om wat verder te neuzen in zijn legger.
Hij vond daar nog een stukje tekst over een aan de rest van de compilatie gerelateerd
onderwerp (open hoofdwonden), en noteerde snel nog wat opmerkingen die in zijn
kraam van pas kwamen. Maar natuurlijk blijft dit een subjectieve indruk; we zullen,
denkend aan de openingswoorden, nooit weten wat er zich hier precies heeft
afgespeeld.
Het zevende kapittel in VL is in de compilatie een heel eind naar voren gehaald als
kapittel twee. Het stuk, over de behandeling van hoofdwonden die niet al te ernstig
zijn, is grotendeels onveranderd overgenomen, inclusief de vier jaargetijden die
bepalend zijn voor de manier waarop de wond moet worden behandeld. Wel
ontbreekt in Li de fameuze opmerking uit VL: Waerbi ic rade also Lanfranc mi riet
ende leerde, waarmee onderzoekers in het verleden hun veronderstelling
89
onderbouwden, dat Yperman in Parijs onderwijs zou hebben genoten van Lanfranc.
Ook het achtste kapittel in VL maakt deel uit van de compilatie, zij het dan wel op
verschillende plaatsen. Het eerste deel ervan, over builen op het hoofd ten gevolge
van vallen of van geweld, is door de compilator als apart, vierde kapittel ingepast.
Opvallend is dat een klein deel uit dit stuk van het achtste kapittel in VL, een recept
voor het bereiden van de zogenoemde ‘zwarte zalf’ of unguentum fuscum, in de
compilatie in het derde kapittel over niet-levensbedreigende hoofdwonden na een
beschrijving van een praktijkgeval van Lanfranc is terechtgekomen. Dat het hierbij
daadwerkelijk om een recept uit de Cyrurgie gaat, en niet om een recept dat de
90
compilator zelf bekend was , blijkt wanneer beide recepten met elkaar vergeleken
worden. De gelijkenis tussen de beide recepten is te opvallend om niet tot tekstuele
verwantschap te besluiten: dezelfde ingrediënten, dezelfde medicinale gewichten,
dezelfde formuleringen, dezelfde bereidingswijze, en dezelfde applicatie. De reden
voor de compilator om dit recept uit het achtste kapittel in VL naar voren te halen,
moet gezocht worden in de vermelding van de zwarter zalve in dit tekstfragment (in
VL kapittel 12). VL volstaat daar met het noemen van de zwarte zalf bij hoofdwonden
ten gevolge van snij- en steekwapens: Want die zwerte zalve es goet tallen nuwen
wonden. Si doet wassen goet vleesch, ende doet wel etteren wonden, suveren ende
91
dragen (p. 29b). In VL is de vermelding van de zwarte zalf in kapittel acht de eerste
keer, vandaar dat in het twaalfde kapittel wordt volstaan met een echo van de
slotwoorden van dit recept. Maar omdat in Li het twaalfde kapittel naar voren is
gehaald, en nu vóór de tekst van VL (kapittel acht), als derde kapittel is
terechtgekomen, achtte de compilator het noodzakelijk om híer alvast het recept te
geven. In het volgende, vierde kapittel in Li wordt op de
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plek waar in VL het hele recept gegeven wordt, daarom nu volstaan met een korte
verwijzing: Ende daer up tplaester van zwarter zalve, of anders zoot voorseit es (fol.
53r).
Het slot van kapittel acht in VL is, samen met het gehele negende, als kapittels
vijf en zes in Li beland. Daarbij is in de compilatie ten opzichte van VL een recept
92
tegen hoofdbuilen (pillen cochijne) toegevoegd. Anders dan bij het kapittel over
bloedstelping het geval was, is in het vijfde kapittel in Li een persoonlijke opmerking
van Yperman over de beproefde werking van een plaester tegen builen op het hoofd
wél gehandhaafd: Ic, meester Jan Yperman genasser met vele lieden, dat andere
meesters wilden hebben gesneden, vermeldt VL, daar waar Li geeft: Ic, meester
Jan IJperman, ghenasser mede vele lieden, zonder snijden. Het slot van het vijfde
kapittel in Li kent ten opzichte van de overeenkomstige passage in VL een opvallende
uitbreiding. VL meldt daar: Macer seit dat venkel gestampt met aysine, ende daer
af .1. plaester gemaect, ende geleit op thoeft dat gebuult es: dat geneest. Op dezelfde
plaats heeft Li: eeneghe zeggen, dat fenijculi ghestampt met acceto, dat gheneeist.
Maer ic en proufdes noijt, maer tander en heeift mij noijt bedroghen. Ende het was
93
ghescreven van meester Hughe van Luucke ende ende [sic] van meester Diederic
94
de de [sic] Predecare. De compilator meldt hier dus, dat hij zelf nog nooit de
combinatie van venkel met azijn heeft gebruikt, in tegenstelling tot het daarvoor
vermelde plaester van Jan Yperman. Dát plaester heeft hem nog nooit in de steek
gelaten, en er wordt nog bij vermeld, dat vader en zoon Borgognoni het op schrift
hebben gesteld. Deze vermelding, in combinatie met de verwijzing naar een
schriftelijk overgeleverd recept, maakt het aannemelijk dat de compilator vrij zeker
ook een in de praktijk werkende (en geletterde!) chirurg of barbier zal zijn geweest.
Van het tiende kapittel in VL is alleen het eerste deel, over de behandeling van
losgeraakte schedelfragmenten, in de compilatie van Li terechtgekomen, aan het
95
slot van kapittel zeven. Beide teksten verwijzen opnieuw naar de eerder genoemde
zwarte zalf, waarbij Li de bronvermelding van VL heeft weggelaten: swerte salve of
agrippa, dewelke staet int boec die men heet antitodarius ende Nicholavis, ende es
96
der speciers boec. Voorts is op het einde van het tiende kapittel in VL een
opvallende passage over leugenachtige collega-chirurgen te vinden, die in Li
ontbreekt. Daarin wordt gezegd, dat er zijn onbetrouwbare chirurgen zijn, die
afgeslagen delen van het hoofd of de schedel niet altijd weer willen vastnaaien,
zodat er in plaats daarvan vlezige weefsels en littekens groeien, en de schedelwond
nooit meer geneest: Hier omme zijt wel bedacht in al uwe curen. Ende wel voresien
wiselike, dat ghij niet en wordt gheblammeert. Alsoe na alse ghij moghet, soe doet
97
uwe mach, dats mijn raet. Het is een duidelijke waarschuwing aan het adres van
onbetrouwbare practici, maar mogelijk niet afkomstig van Yperman zélf, maar van
98
één van de kopiisten van zijn tekst: de passage komt namelijk alleen in G voor.
Het eerste deel van het elfde kapittel in VL, waarin de behandeling van
hoofdwonden waarbij delen eraf zijn geslagen wordt voortgezet, is evenmin in Li te
vinden. Het betreft hier gevaarlijke hoofdwonden, met een tot voorbij het harde en
zachte vlies openliggende schedel, die technisch moeilijk te behandelen zijn, en
waarvoor vergevorderde chirurgische vaardigheden nodig zijn. Pas wanneer Yperman
weer over minder gevaarlijke, en dus veel eenvoudiger te behandelen hoofdwonden
komt te spreken, wordt het voor de compilator van Li weer interessant. Tot het slot
van het twaalfde kapittel in VL wordt de tekst van de Cyrurgie overgenomen. Dan
echter bespreekt Yperman een recept voor een algemene wondzalf:
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¶ Ende dits ene ander maniere van zalven die wonden wel heilt. Nemt
[...]. (p. 30) Dit was mine gemeine zalve, ende ic genasser mede alle
manieren van wonden. Ende dat was bi helpen van naturen. Dese zalve
souden vele meesters heten popelioen, om dat si groene es. Entie valsce
meesters die leec siin die heten se also. Ende laetier uut die apie, ende
99
doeter in .1. luttel soffraens, so wert si gelu. Ende die heten si gyanteit ,
ende sine weten niet wat si seggen, nochtan machmer mede liden vore
vele lieden over gyanteit. Ende ic heete bei dese zalven mine baertmakers
100
zalve.
Met iets van geringschatting bestempelt Yperman de wondzalf die door ondeskundige
lekenpractici vaak verkeerd benoemd wordt, als zijn ‘barbierszalf’, als ware het een
middeltje dat weliswaar bewezen heeft te werken, maar dat toch minderwaardig is
voor iemand van zijn naam en faam. En deze persoonlijke getinte opmerking van
Yperman die het slot van het twaalfde kapittel vormt, is door de compilator van Li
achterwege gelaten. Na dit twaalfde kapittel in VL zet Yperman zijn bespreking van
hoofdwonden en -ziekten voort, in toenemende mate van gedetailleerdheid. Zo
wordt de aandacht verlegd van de schedel naar het gezicht. Vanaf dit moment is in
de compilatie geen beroep meer gedaan op de Cyrurgie, met uitzondering van het
merkwaardige laatste, apart staande brokje tekst dat reeds eerder ter sprake kwam.
Tot nu toe is vooral gesproken over de omwisseling van de kapittels in VL, of van
delen daarvan, in Li, en welke informatie niet door de compilator werd overgenomen.
Maar er is daarnaast in Li ook sprake van toevoegingen ten opzichte van VL, hoewel
ze niet erg talrijk of uitvoerig zijn. Hierboven kwam de geheel aangepaste proloog
al ter sprake. Op fol. 51r is tussen de zwarte zalf, een zalf van Willem van Conches,
101
én de zojuist genoemde algemene wondzalf een ungentum Ruffii ingevoegd:
Dits ooc .i. goede salve. Ende heet ungentum Ruffii. Neemt chera nova,
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.ii. libra; auxurgia (verchs van eenen berch) [zwijnenvet] , .iii. libra. Fac
simul lento igne et colletur super mulieris [Doe het tegelijk op een zacht
vuur, en breng het samen aan op de vrouw]. Dit es zeere goet ten
voorseide zaken (fol. 51r).
In verschillende opzichten valt dit recept uit de toon. Dit geldt met name voor de
Latijnse frase. Latijnse zinnen in de Middelnederlandse receptliteratuur zijn weliswaar
103
heel gebruikelijk , maar dit geldt niet voor de recepten in Ypermans Cyrurgie, die
immers door hem in het Middelnederlands zijn genoteerd. Opvallend is ook de
opmerking, dat de zalf op een vrouw moet worden opgebracht: in het voorafgaande
104
is nergens sprake van vrouwen, of van vrouwelijke kwalen. Dit maakt het
aannemelijk dat het recept de compilator bekend was uit een andere, mogelijk
Latijnse bron. Hij heeft het op déze plaats ingevoegd, omdat Ypermans tekst hier
een opsomming van verschillende werkzame zalven geeft.
Enkele folia verderop heeft de compilator het reeds genoemde recept voor de
bereiding van pillen tegen builen ingelast (pillen cochije). De omvangrijkste
interpolatie komen we tegen op fol. 58v-59r. In het kapittel over de behandeling van
losgeraakte schedelfragmenten voegt de compilator nog een stuk toe over de manier
waarop patiënten met dergelijke wonden behandeld moeten worden: ze moeten
105
licht verteerbaar voedsel en drinken krijgen, en dan ook nog met mate. Maar
wanneer hij te flau [es] ende te zeere verteert [te vermoeid en te vermagerd], dan
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wordt zwaardere kost aanbevolen: gebraden en gezouten snippen en patrijzen,
106
ramsvlees, en wijn.
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8. Profiel van de compilator
Wanneer we het geheel van de verschillen en overeenkomsten tussen VL en Li
proberen te overzien, komt daaruit een beeld naar voren van de persoon van de
compilator, van zijn keuzes en van zijn beweegredenen. In dat opzicht biedt Li ons
uniek, zij het gecompliceerd materiaal. Er is in het verleden binnen de mediëvistiek
nog weinig expliciete aandacht voor dit verschijnsel geweest, juist omdat het zo
moeilijk is er een vinger achter te krijgen, en er zoveel onzekere factoren zijn. Eén
van de uitzonderingen is de studie van Ellis uit 1982, waarin hij de mogelijkheden
die zich voordoen bij middeleeuwse compilaties, en de keuzes die de compilator
107
heeft gemaakt, op een rijtje zet.
Op het niveau van woorden en zinsdelen is gebleken dat óf de compilator óf de
108
kopiist nogal eens fouten maakt in zijn overzetting van individuele woorden. Er
zijn daarnaast passages die bijna letterlijk overeenkomen, maar ook zijn er veel
vrijere gedeelten, waarbij zinnen of zinsdelen omgewisseld zijn. In de meeste
gevallen is er echter sprake van dat Li wel niet letterlijk, maar toch tamelijk getrouw
109
woordvolgorde en -gebruik uit de Cyrurgie volgt. Soms is er daarbij sprake van
110
veralgemeniseringen in het taalgebruik. Daarnaast zijn er in Li enkele
medisch-chirurgische fragmenten toegevoegd, voornamelijk bestaande uit recepten
voor zalven en pillen.
Er zijn ook nogal wat door de compilator weggelaten delen, die ondergebracht
kunnen worden in de volgende categorieën: metatekstuele opmerkingen; citaten
van medische autoriteiten; in het verlengde daarvan exempelen; persoonlijke
kanttekeningen van Yperman; deontologische bespiegelingen; en beschrijvingen
van moeilijke, technisch lastige operatieve ingrepen. De compilator heeft een
uitgesproken voorkeur voor praktische, feitelijke informatie over hoe hij een
hoofdwond moet behandelen. Alle overbodige bagage, zoals de citaten van medische
autoriteiten, is door hem resoluut overboord gegooid. Hetzelfde geldt voor Ypermans
persoonlijk getinte opmerkingen. Doordat hij veel werk heeft gemaakt van het
ombouwen van de oorspronkelijke kapittels uit de Cyrurgie (waarover zometeen
meer), was de compilator bovendien genoodzaakt om veel metatekstuele
opmerkingen waarin verwezen wordt naar andere delen uit de Cyrurgie te verwijderen
dan wel aan te passen aan de nieuwe, door hem gecreëerde situatie.
Maar hij schrok ook niet terug voor nog ingrijpender wijzigingen. Zoals bleek uit
de vergelijking van beide teksten zijn er nu eens kapittels naar voren gehaald, dan
weer naar achteren verplaatst. En niet zelden ook zijn delen van Ypermans kapittels
uiteengehaald, om op verschillende plaatsen in de compilatie terecht te komen. De
intrigerende vraag is natuurlijk: welke ratio zit daarachter? Waarom is hij zó ingrijpend
te werk gegaan? Voor een antwoord op die vraag moeten we ons richten op de
structuur en inhoud van de twaalf kapittels in de Cyrurgie. In de vorige paragraaf
bleek al dat er een merkwaardige inconsistentie zit in de opbouw van Ypermans
werk. Ik recapituleer: hij begint zonder enige introductie met een anatomisch overzicht
van het hoofd, gevolgd door kapittels over pia en dura mater, en de toepassing van
medicijnen op hoofdwonden. Dan volgt het vierde, inhoudelijk geheel afwijkende
deontologische kapittel, waarna het vijfde een inleiding geeft in de algemene
wondbehandeling. Het zesde beschrijft eveneens een algemeen (en belangrijk!)
chirurgisch onderwerp, de bloedstelping. En pas met het zevende kapittel komt
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Yperman terug op het onderwerp dat hij aanvankelijk had aangesneden,
hoofdwonden, -ziekten, en hun behandeling.
De compilator van Li heeft gezorgd voor een veel logischer, en voor menigeen
veel begrijpelijker volgorde in de manier waarop de informatie wordt verstrekt. Alle
grote chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw, of ze nu in het Latijn of
volkstalig zijn, hanteren in hun informatievoorziening een volgorde die globaal van
het algemene, introducerende, naar het bijzondere loopt, zoals het een naslagwerk
betaamt. De traktaten openen vaak met bespiegelingen over de aard en ethiek van
het vak (de deontologie), soms gevolgd door een anatomie en in een enkel geval
111
(Guy de Chauliac ) door een overzicht van de geschiedenis van het vak; daarop
volgen algemene overzichten van soorten wonden en ziekten, en hun behandeling.
En dán pas gaan de meeste chirurgieën over tot een beschrijving van de afzonderlijke
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ledematen, vaak geordend vanden hoefde totten voeten. En dit is precies wat
onze compilator met zijn aanpassingen ook beoogde: een beknopt overzichtswerkje
verschaffen over de behandeling van hoofdwonden met een heldere indeling. Daartoe
plaatste hij het Yperman-kapittel over de algemene wondbehandeling
begrijpelijkerwijs vooraan, en liet het volgen door de verzorging van ongevaarlijke
hoofdwonden, builen en dergelijke, geleidelijkaan oplopend naar de wat ingewikkelder
ingrepen zoals openliggende schedels. Hij sloot zijn chirurgische compilatie af met
een kapittel over de bloedstelping. Dit is weer algemener van opzet, en de redenen
om het achteraan te plaatsen zijn hier minder duidelijk; mogelijk wilde de compilator
de kapittels over de hoofdwonden aaneengesloten houden, maar achtte hij het deel
over de omgang met bloed en (slag)aderen belangrijk genoeg om in zijn verzameling
op te nemen. Duidelijk is in ieder geval wél dat de compilator wist wat hij deed, wist
wat hij wilde, en wist waar hij het kon krijgen. Hij was een professioneel chirurg of
barbier-chirurg, in medisch opzicht onderlegd - ik wijs bijvoorbeeld nogmaals op zijn
opmerking (deze lijkt althans van zijn hand afkomstig) op fol. 54r-v, dat hij een
bepaald plaester van Yperman zelf met regelmaat heeft beproefd en toegepast,
terwijl hij daarbij blijk geeft van enige belezenheid door de herkomst van het recept
te vermelden. Bovendien was hij in staat uit andere bronnen aanvullende recepten
op daartoe toepasselijke plaatsen in te voegen. Wel is het zo, dat hij duidelijk niet
van hetzelfde formaat was als Yperman: zodra het in diens tiende kapittel gaat over
gecompliceerder ingrepen zoals het naaien van losse schedelbotfragmenten (p.
26a-27b), haakt hij af. Hij zal een eenvoudige, anoniem gebleven man van de praktijk
zijn geweest, mogelijk werkend in een Vlaamse stedelijke omgeving (waar zou hij
anders zijn tekstmateriaal vandaan hebben kunnen krijgen?), en dankbaar gebruik
makend van Ypermans (volkstalige!) chirurgie.
We kunnen echter nog een stapje verder gaan. Want als deze compilator al in
staat was om een duidelijker, helderder structuur in het eerste boek van Ypermans
Cyrurgie aan te brengen, waarom heeft Jan, onbetwist van een hoger niveau, dat
dan niet zélf gedaan? Vanwaar die onlogische strucutuur en inhoudelijk redundante
113
herhalingen? Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in de
receptiegeschiedenis van de Cyrurgie. Wanneer we ervan uitgaan, dat Yperman
zijn werk begon met het vierde kapittel (de deontologie), vallen de stukjes op zijn
plaats: deontologie - algemene wondbehandeling - bloedstelping - hoofdwonden
algemeen - hoofdwonden afzonderlijk. Een volstrekt logisch begin om met een
chirurgie te beginnen, en
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bovendien stevig geworteld in de schriftelijke traditie. De eerste drie kapittels móeten
wel toevoegingen zijn van een latere bewerker, die van elders aanvullende informatie
over hoofdwonden bezat die hij waardevol achtte, maar die hij in Ypermans tekst
niet goed kwijt kon; hij plaatste daarom drie kapittels vóór het begin van de Cyrurgie.
Sterker nog, er is hiervoor een tekstuele aanwijzing. Yperman is in de regel heel
zorgvuldig met het verstrekken van metatekstuele informatie; hij weet meestal precies
wáár hij wát gezegd heeft. In VL wordt in het twaalfde kapittel op p. 29b opnieuw
melding gemaakt van de al ter sprake gekomen zwarte zalf of unguentum fuscum.
Yperman verwijst hier naar de plek én naar het kapittel waar hij hiervoor een recept
heeft gegeven: [...] ende daer boven so legt .1. plaester van stoppen, genet in swerter
zalven, dewelke gi vint gescreven int vyfte kapittel opwert: van den bulen, of
vanden wonden op die bulen. ‘Het vijfde kapittel hierboven...Het recept voor de
zwarte zalf is inderdaad in VL te vinden op p. 22b-23b, echter niet in het vijfde, maar
in wat nu het achtste kapittel is geworden (ten overvloede: getiteld Die leringe van
bulen). Zonder de eerste drie kapittels was dit oorspronkelijk wel dégelijk het vijfde!
Ik ben er dan ook van overtuigd dat Van Leersums editie niet het begin van de
Cyrurgie geeft zoals Yperman hem heeft geschreven: dat was het vierde kapittel
met de deontologische opmerkingen over het gedrag van chirurgen.
Maar dit roept weer andere vragen op. Want de vier handschriften met de min of
meer volledige tekst van Yperman waarop VL berust, hebben alle vier de eerste
drie kapittels. Dit móet wel betekenen dat ze teruggaan op één gemeenschappelijke
voorouder, een legger waarin een onbekende bewerker voorafgaand aan Ypermans
deontologie drie kapittels over de anatomie van het hoofd en over hoofdwonden
heeft toegevoegd. De consequenties zijn vergaand. De receptie van de Cyrurgie is
veel omvattender geweest, en heeft vroeger ingezet dan tot nu toe werd
aangenomen. Al in de eerste helft van de veertiende eeuw (tussen 1310, het ontstaan
van de Cyrurgie, en 1351, het oudste handschrift (B)) is het werk bewerkt en
uitgebreid! Deze bewerking werd op zijn beurt niet alleen gretig overschreven (getuige
de vier codices met Ypermans tekst), maar was op zijn beurt ook weer onderwerp
van compilatie, een compilatie die naar alle waarschijnlijkheid zélf niet overgeleverd
is, maar waarin we met het Lincolnse handschrift een prominente getuige hebben.
Het Yperman-onderzoek kan uitgebreid worden met nieuwe gezichtspunten en
nieuwe vragen (waarom is er bijvoorbeeld dan geen spoor over van zo'n ‘onbewerkte’,
dichter bij Ypermans originele tekst staande tekstgetuige?).
De middeleeuwse chirurgie bevond zich voortdurend ‘op het kruispunt van theorie
114
en empirie, van boekenwurm en vakman’, schreef ik eerder. De chirurgische
compilatie in Li had dit niet duidelijker kunnen illustreren. Met de compilatie is
nogmaals duidelijk geworden hóezeer artesliteratuur gebruiksliteratuur was: alle
betrokkenen voegden informatie toe (gebaseerd op ófwel ander chirurgisch
bronnenmateriaal, ófwel op eigen ervaring), of haalden die informatie weg, naar
gelang hun dat uitkwam. Meestal zijn de ‘dillemmas and decisions, the intentions
and the motives’ daarbij ons onbekend gebleven. Maar zo af en toe krijgen we er
een glimp van, en kunnen we over de schouder van de compilator meekijken, ook
al is het maar voor even.
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Eindnoten:
1 Barrat 1998, p. 306.
2 Voor een beschrijving van het onderzoek naar Yperman in de vorige eeuw, zie recentelijk
Blondeau 2000, m.n. p. 264-267.
3 Carolus 1854; zie ook Blondeau 2000, p. 266.
4 Zie bijvoorbeeld Guislain/Snellaert 1855, Diegerick 1859, en De Wachter 1863.
5 Broeckx 1863; een recensie hiervan in Snellaert 1863. Het betreffende handschrift is Cambridge,
St. John's College, A 19 (Jansen-Sieben 1989, nr. C 20, p. 281-282; in het vervolg zal naar dit
Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur verwezen worden als Rep.). Kort daarna
gaf Broeckx ook de Medicina van Yperman uit (Broeckx 1867; zie hieronder).
6 Van Leersum 1905. Zie over Van Leersum Beukers 2000, p. 226-227.
7 Van Leersum 1905, p. 544. Diens harde oordeel wordt kracht bijgezet doordat hij drie pagina's
uit de uitgave van Broeckx in facsimile weergeeft, met daarnaast een foto van het
overeenkomstige blad uit de codex. In de editie heeft Van Leersum vervolgens zelf correcties
aangebracht, die inderdaad schrikbarend talrijk zijn. Het oordeel dat Broeckx over Ypermans
tekst had geveld, wordt hem door Van Leersum dan ook weer voor de voeten geworpen: ‘Le
style est extrêmement défectueux, l'orthographe y est nulle!’ (p. 549).
8 Van Leersum 1909, 1912b, 1913a, 1913b, 1914 en 1931.
9 Van Leersum 1912a (= p. XXXV); het betreft codex Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,
15.624-41, fol. 107r-147r; Rep., nr. B 750, p. 256-260.
10 Van Leersum 1928.
11 Zie o.a. Elaut 1965, die hem zelfs als ‘fenomeen’ aanduidt; Homblé 1972, die één bepaald aspect
van de Cyrurgie belicht, te weten de aderlating en de rol van de maanstanden daarbij; Blondeau
1976; Tricot 1990; en Van Kerckvoorde 1994 (een taalkundige studie naar de grammatica in de
Cyrurgie).
12 Hogervorst 1995; het handschrift is Leiden, UB, BPL 3094 (Rep. nr. L 160, p. 371-372). Het gaat
hierbij ten dele om een bijzondere receptie van Ypermans tekst, namelijk in vraagen
antwoordvorm. Ik hoop hier later op terug te komen.
13 In 1969 werd de Cyrurgie zelfs in het Italiaans vertaald (zie Tabanelli 1969). Ook in het
vooraanstaande Lexikon des Mittelalters is er voor Yperman een plaatsje ingeruimd: zie Keil
1998.
14 Müller/Keil 1982, m.n. p. 332-334.
15 Müller/Keil 1982, p. 332.
16 Naast het genoemde Brusselse handschrift (voortaan aangeduid als B) betreft het de
handschriften Cambridge, St. John's College, A 19, I, fol. 1r-81v (C); Gent, Universiteitsbibliotheek,
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hs. 1273, fol. 2ra-125ra (G; Rep., nr. G 330, p. 305-306); en Londen, British Library, Harley
1684, fol. 143r-173r (Lo; Rep., nr. L 890, p. 391-392). Het Brusselse handschrift, dat dateert uit
1351, is het oudste; de overige codices dateren uit de vijftiende eeuw.
Van Leersum heeft bij het totstandbrengen van zijn editie geen onderzoek verricht naar de
onderlinge verhoudingen tussen de vier codices. Hij koos voor hs. B als basishandschrift omdat
het het oudste is, en ‘stijl en spelling zijn er 't best in verzorgd’ (Van Leersum 1912a, p. XXXV).
Omdat de grote verschillen tussen de vier overgeleverde versies hem echter wel degelijk in het
oog sprongen, besloot hij delen die niet in B voorkomen, aan te vullen uit de andere codices.
Het is door deze manier van uitgeven dus niet duidelijk of de aanvullingen omissies uit B betreffen
of aanvullingen uit (één van de) andere handschriften. Zonder een grondige studie van de vier
handschriften, en een vaststelling van wat oorspronkelijk deel uitmaakte van Yperman's traktaat,
moet dus voorzichtig worden omgegaan met het doen van mededelingen met betrekking tot
weglatingen dan wel aanvullingen. Op goede gronden (zie het begin van par. 7) beschouw ik in
dit artikel, bij het vooralsnog ontbreken van een dergelijk overzicht, de tekst van de editie als
een eenheid.
Müller/Keil 1982, p. 333-334.
Blondeau 2000, p. 268.
Teksten in Van Leersum 1913a, p. 2; zie ook Van Leersum 1912b, p. 1712.
Van Leersum 1913a, p. 2-3. De discussie over Ypermans geboortejaar was al veel eerder
geopend: zie Guislain/Snellaert 1855.
Van Leersum 1913a, p. 7-10. Hij reageert daarmee op de conclusie van Diegerick een halve
eeuw daarvóór, dat Yperman in de periode 1297-1304 in Parijs zijn titel van ‘meester’ verwierf;
zie Diegerick 1859, m.n. p. 6.
Alle vermeldingen van Yperman in de stadsrekeningen zijn gepubliceerd in Diegerick 1859, p.
13-16.
Volledige tekst met vertaling in Van Leersum 1913a, p. 4-5.
Van Leersum 1913a, p. 4.
Van Leersum 1913a, p. 6.
Diegerick 1859, p. 7-8; Van Leersum 1913a, p. 11-12.
Diegerick 1859, p. 7; Blondeau 2000, p. 266. Teksten in Van Leersum 1913a, p. 10-11.
Van Leersum 1913a, p. 11. Zie ook Van Leersum 1914, en Tricot 1990, p. 80. Eerdere
onderzoekers van Yperman, zoals Broeckx, Snellaert en Carolus, hadden nog in de mening
verkeerd dat hij in 1310 gestorven was. Dit berustte echter op een verkeerde lezing van een
passage in één van de handschriften van de Cyrurgie, hs. C, en onbekendheid met een andere
tekstgetuige, hs. Lo. Zie hierover uitvoerig Van Leersum 1909.
Van Leersum 1909; Van Leersum 1913a, p. 13-14.
Van Leersum 1912a, p. 5, n. 1; voortaan wordt hiernaar verwezen als: VL.
Zie over het ordenen van middeleeuwse chirurgieën Siraisi 1990, p. 167-168.
In par. 6 zal de inhoud van de kapittels waarop in dit artikel de nadruk ligt (1-12), meer in detail
worden besproken.
VL, p. 136a-b.
Dit is het handschrift dat door Broeckx geëditeerd werd.
Zie hierover Huizenga 2000.
Ed. in Broeckx 1867, en Elaut 1972a; zie daarnaast Elaut 1972b en Braekman 1990.
Huizenga 1997, p. 259-273; zie ook Keil 1998, kol. 424; Braekman 1990, p. 22, Biemans 1999,
p. 77, en Jansen-Sieben 1990, p. 74.
Voortaan aangeduid met Li.
Woolley 1927, p. 88; Thomson 1989, p. 98.
Rep., nr. L 680, p. 383-386.
Zie de volgende paragraaf.
Dit geldt met name voor de namen van chirurgische en medische autoriteiten. Ik kom er verderop
nog op terug.
Electronische versie van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta; daarnaast Rep., p. 383.
Een mnemotechnisch hulpmiddel, met behulp waarmee aan de hand van het aantal syllaben
van versregels uitgerekend kon worden op welke datum een heiligendag viel. Zie hierover voor
het Middelnederlands Leendertsz jr. 1898 en Eyn corte decleringhe 1983; daarnaast Holtorf
1978 en Hilgers 1979.
Zie Huizenga 1997, p. 190-193.
Het gedicht is nu nog slechts zeer moeizaaam te ontcijferen; hele stukken zijn zelfs onleesbaar
geworden. Het betreft tenminste zes, maar waarschijnlijk meer (mogelijk acht of tien) strofen
van tien verzen.
Dit is een voorspelling met behulp van astrologische gegevens over het beste moment om met
iets te beginnen.
Zie over het Antidotarium Nicolai en de traditie van alfabetisch geordende medicijnenboeken
Huizenga 1997, p. 146-159, met verdere literatuurverwijzingen.
Zie Huizenga 1997, m.n. p. 212-217.
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51 De katernenindeling is gebaseerd op bestudering van een film van de codex, en op de genoemde
codicologische beschrijvingen van Woolley 1927 en Thomson 1989. Voor het ter beschikking
stellen van de film wil ik mevr. Jansen-Sieben hartelijk bedanken.
52 Het betreft de katernen 1 (blanco: fol. 14r-v), 2 (fol 28v-29r), 3 (fol. 42v-43), 4 (fol. 63r-v), 5 (fol.
74v-75v), 6 (fol. 93v-95v), 7 (fol. 106r-109r), 19 (fol. 271v-273), en 20 (fol. 278v-280v).
53 Deze latere toevoegingen zijn te vinden op fol. 14v, 28v-29r, 74v-75v, 93v-95v, 106r-109r, en
271v-273.
54 Huizenga 1997, p. 324-328; daarnaast Gottfried 1986, p. 187.
55 Blanco folia aan het begin van het katern komen voor bij katern 1 (1r-v), 2 (15r-17r), 3 (27r-29r),
4 (44r-45v), en 6 (76r). Bijna al deze folia zijn geheel of gedeeltelijk opgevuld door een andere
hand.
56 Iets dergelijks is bijvoorbeeld het geval met een zestiende-eeuws Middelnederlands medisch
handschrift uit de Abdij van Berne te Heeswijk. De codex bestaat uit één katern van twaalf
papieren folia met een perkamenten omslag, waarvan het eerste en de laatste drie bladen blanco
zijn. Zie Peeters 1992, m.n. p. 7; het handschrift wordt niet in het Rep. vermeld.
57 Zie over deze term Klein 1995, p. 19; Huizenga 1997, p. 183-185.
58 Huizenga 1997, p. 185; vgl. Mertens 1994, p. 178.
59 Kwakkel 1999, p. 28-29. Hierbij bestaan productie-eenheden uit één of meer katernen, die in
één keer achter elkaar geproduceerd zijn. Ze worden gemarkeerd door codicologische cesuren.
Gebruikseenheden bestaan ‘uit een aantal katernen waarvan is aan te tonen, dat ze op een
bepaald moment als eenheid hebben gefunctioneerd’ (p. 29). Zij zijn dus niet gebonden aan
codicologische cesuren.
60 Zie Huizenga 1997, p. 188-200, met aanvullende literatuur; zie daarnaast Riha 1992, p. 264-270.
61 Voor de terminologie, zie Jansen-Sieben 1996, p. 82-83
62 In B wordt de proloog voorafgegaan door een inhoudsopgave van het hele boek, gevolgd door
een inhoudsopgave van Boek I; C en Lo beginnen met de opdracht, gevolgd door de
inhoudsopgave van Boek I en de proloog; G heeft eerst de opdracht, dan de proloog, en tenslotte
de inhoudsopgave van Boek I. Bij C en G gaan opdracht en/of proloog dus aan de
inhoudsopgaven vooraf, bij B en Lo is het omgekeerd. De manier waarop Van Leersum deze
tekstuele elementen in zijn editie presenteert, is uiterst verwarrend: de volgorde van deze
onderdelen in de handschriften C, G en Lo wordt aangepast aan die van B, zodat alleen de
folia-aanduidingen bij iedere codex de lezer op weg helpen te bepalen wát wáár in de codices
staat.
63 Zie hierover Zimmermann 1936; voor de situatie in de Nederlanden zie Wittop Koning 1968.
64 Dat wil zeggen: één van de vier basiscategorieën waarin de mens op grond van uiterlijk en
karakter kan worden ingedeeld. Deze vier complexieën (ook wel temperamenten genoemd)
worden bepaald door de vier humoren; het zijn sanguinisch, cholerisch, melancolisch en
flegmatisch.
65 Dit zijn twee hersenvliezen, het ‘harde’ en het ‘zachte’, die zich tussen schedel en hersenen
bevinden. In Middelnederlandse chirurgieën (ook in de Cyrurgie) worden ze vaak herde moeder
en sachte moeder genoemd.
66 De Chirurgia magna van Bruno Longoburgensis is één van de eerste grotere chirurgieën. Volgens
de proloog van het traktaat voltooide Bruno zijn werk in Padua in 1252. Over zijn leven is weinig
bekend. Hij werd omstreeks 1200 geboren in het plaatsje Longobucco in Calabrië - zie Keil 1978,
p. 1070. De enige volledige Middelnederlandse vertaling bevindt zich in hs. Wenen, ÖNB, 2818
(Rep. nr. W 80, p. 472-477). Zie hierover uitvoerig Huizenga 1997, p. 159-176.
67 VL, p. 12a-b.
68 VL, p. 13a. Voor dit citaat, en voor alle volgende uit Van Leersums editie, geldt dat ik de
interpunctie licht heb aangepast. Zie over deontologie Van Gijsen 1994; over deontologische
passages in Middelnederlandse chirurgieën in het algemeen, en bij Yperman in het bijzonder,
zie Huizenga 2000.
69 Lanfranc van Milaan (± 1245-<1306), één van de beroemdste chirurgen van de late
Middeleeuwen. Tegen het einde van de dertiende eeuw werd hij uit zijn geboortestad Milaan
verbannen, en was gedwongen elders te practiseren. Vanaf ongeveer 1290 werkte hij enige tijd
in Lyon, om vervolgens na 1295 in Parijs zijn grootste roem te vergaren. Van de Chirurgia magna
kennen we in het Middelnederlands niet minder dan drie onafhankelijke vertalingen. Zie hierover
Huizenga 1999, 276-280; Deschamps 1987; en Reynaert 1999. Een paralleleditie van de
inleidende kapittels van de Latijnse tekst en van de Middelnederlandse vertaling wordt door mij
en Joris Reynaert voorbereid.
70 VL, p. 18a-19b. Zie over deze passage de volgende paragraaf.
71 VL, p. 22a-23b. Zie over deze dertiende-eeuwse Italiaanse chirurg Wallace 1970; voor een editie
in Engelse vertaling, zie Campbell/Colton 1957.
72 Zie n. 17.
73 In VL zijn de pagina's opgemaakt in twee kolommen. Om het schema niet nodeloos nóg
gecompliceerder te maken, is dit onderscheid hier komen te vervallen. In de voetnoten zal er
echter wel naar verwezen worden.
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74 Omdat de kapittels in Li niet zijn genummerd, zijn de nummers tussen vierkante haken [] geplaatst.
75 Dit is een opvallende verwijzing naar het kruidenboek de Circa Instans. Deze naam is ontleend
aan de beginwoorden van de inleiding van de Latijnse tekst: Circa instans negotium de simplicis
medicinis nostrum versatur propositum [Met het onderwerp van de enkelvoudige geneesmiddelen,
dat nu aan de orde is, houdt ons betoog zich bezig], waarbij de eerste twee woorden beschouwd
werden als een persoon, een autoriteit. Zie over de Circa instans in het Middelnederlands
Huizenga 1997, p. 71-77.
76 In dit citaat, en in alle volgende uit Li, zijn de interpunctie en de aanpassing van u/v/w en i/j door
mij aangebracht. De gecursiveerde woorden zijn in het handschrift door de kopiist onderstreept.
77 VL geeft in een voetnoot weliswaar de tekst zoals die in C voorkomt (p. 5, n. 1), maar maakt
nergens melding van de overeenkomstige opsomming in Lo (fol. 142ra). Afgezien van enkele
kleine varianten is deze tekst identiek aan C; er worden dezelfde autoriteiten genoemd.
78 In de codex zijn deze namen ook in grafisch opzicht door enkele ruwe lijnen gescheiden van de
rest van de proloog.
79 Daarbij moet wel aangemerkt worden, dat deze beide anatomische beschrijvingen in geen enkel
opzicht overeenkomsten vertonen: in de Cyrurgie is duidelijk de hand van de ervaren chirurg
Yperman te herkennen, met zijn gedetailleerde en preciese beschrijving van de anatomie van
het hoofd. De anatomie in Li daarentegen lijkt veel oppervlakkiger.
80 In deze close-reading vergelijking van de beide traktaten zijn de teksten door mij ‘uiteengerafeld’
tot enkelvoudige zinnen of zinsdelen; dit maakt het nauwkeurig vergelijken van de onderlinge
verhoudingen veel gemakkelijker. Hetzelfde geldt voor volgende vergelijkingen.
81 VL, p. 14b: Sulke nemen water ende aysiin ende netten daer in haer plaester. Maer ic nam
dicken haers selfs bloet ende bant also ende het voer herde wel.
82 VL, p. 15b; Li, fol. 48r.
83 VL, p. 9a-b = Li, fol. 57r-58r; VL, p. 9b-11a = Li, fol. 56r-57r.
84 VL, p. 11a: ¶ Maer Bruun seit, dat hire vele genas, die dura mater gewont ende ontwee
[opengescheurd] hadden. Mer hebbende die vorseide tekene, en sach hi noyt en genen genesen.
Ende noch orcont hi, dat hi genas die [degene die] pia mater hadden ontwee, mer het was herde
cleine, [soe] dattie hersenen niet uut lopen en mochten.
85 VL, p. 16a-20b = Li, fol. 59r-62v.
86 Deze zin volgt in Li even verderop; ten opzichte van VL zijn daar dus twee tekstpassages
omgewisseld.
87 VL, p. 17b-18a = Li, fol. 61r-v.
88 ‘Leeken’ hier in de zin van ‘ongeleerd’, ‘zonder opleiding’. Yperman verwijst hier naar
ondeskundige practici, waaraan hij een gloeiende hekel had; in de Cyrurgie wordt hier bij herhaling
aan gerefereerd. Zie hierover Huizenga 2000, p. 81-82.
89 VL, p. 21a. Zie ook par. 3. Van Leersum zelf bekritiseert met name Carolus, bij wie deze gedachte
voor het eerst post vatte. Hij wijst erop, dat dit zinnetje zowel letterlijk als figuurlijk kan worden
gelezen, waarbij het riet en het leerde begrepen moet worden als: studie van Lanfrancs werk.
Zie VL, p. VIII, en Van Leersum 1913a, p. 7.
90 Het recept was wijdverbreid. Het komt al voor in de zogenoemde Viermeesterglosse bij de
chirurgie van Roger van Salerno (eerste helft dertiende eeuw). Zie De Renzi 1967, dl. 2, p. 526.
Een nagenoeg identieke Latijnse brontekst is te vinden in het Herbarium van Rufinus. Zie
Thorndike 1946, p. 339, nr. 40. In sterk afwijkende vorm komt het ook voor in het Antidotarium
Nicolai. Zie Van den Berg 1917, p. 180-181.
91 Waarmee overigens op een opvallende manier de slotwoorden van het recept op p. 22b-23a
naklinken.
92 Li, fol. 53v-54r.
93 Hugo Borgognoni de Lucca, stichter van de zogenoemde ‘school van Bologna’, stierf tussen
1252 en 1258, bijna 100 jaar oud. Hij was de vader van Theodoricus Borgognoni. Zie Wallace
1970, p. 314, en Gurlt 1898, dl. I, p. 741.
94 VL, p. 24a = Li, fol. 54r-v. Met Diederic de Predecare, die ook al in de proloog van Li wordt
genoemd, wordt Hugo's zoon, Theodoricus Borgognoni bedoeld. In zijn chirurgie verwijst hij
talloze keren naar zijn vader. Zie Campbell en Colton 1955 en 1960.
95 VL, p. 25a-b = Li, fol. 58r-b.
96 VL, p. 25b. Over Ypermans vermelding van het Antodotarium Nicolai als hét boek van de
apothekers, zie Huizenga 1997, p. 153.
97 VL, p. 25b-26a.
98 Fol. 13vb-14ra.
99 De betekenis van dit woord heb ik niet kunen achterhalen.
100 VL, p. 29b-30a.
101 Waarschijnlijk een verwijzing naar het Herbarium Rufinus, een kruidenboek ontstaan kort na
1287. Zie voor een editie Thorndike 1946. Op p. 344-345 komt een Unguentum Rufini voor (nr.
51), dat echter zeer weinig gelijkenis vertoont met dit recept.
102 Zie over de vreemde naam van dit simplicium Daems 1993, p. 121, nr. 79.
103 Zie hierover Huizenga 1996, met aanvullende literatuur.
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104 Dit is anders voor het vervolg van deze productie-eenheid in Li, waar immers een
vroedvrouwencatechismus voorkomt.
105 Met enig voorbehoud natuurlijk; ik heb het niet in de Cyrurgie kunnen achterhalen ondanks
grondige speurtochten, maar dat wil niet zeggen dat het niet ook in Ypermans tekst voorkwam,
of in de (verloren gegane) kopie die de compilator heeft gebruikt.
106 Li, fol. 58v-59r.
107 Ellis 1982; vgl. Renevey 1998.
108 Zoals hierboven bleek, ben ik van mening dat dit twee verschillende personen zijn: Li is een
afschrift van de compilatie, die zich op zijn beurt baseert op de tekst van Ypermans Cyrurgie.
109 Vgl. Thoeft es ondertiden gewont int vorste deel (VL, p. 11b) met: Want als dat ooft int voordeel
ghewondes (Li, fol. 52r).
110 Bijv. VL, p. 42a: looc, onioen, scarpe sause, dat de compilator heeft samengevat onder de
noemer quader spise (Li, fol. 62v).
111 Zie McVaugh 1997, dl. I, p. 5-7.
112 Als voorbeeld van de structurering van een Middelnederlandse chirurgie (Lanfranc van Milaan),
zie Huizenga 1999, p. 277-278.
113 Bij mijn weten vragen die tot nu toe nog niet aan de Cyrurgie gesteld zijn.
114 Huizenga 1999, p. 282.
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L. Decloedt
1
‘Van Weenen begint voor mij de victorie’
Frederik van Eedens contacten met Oostenrijk en de Oostenrijkse
literatuur
Abstract - Frederik van Eeden had a lot of contacts with foreigners. This essay
focuses on his relationship with Austrian writers, his reactions on Austrian literature
and the reception of his work in Austria. Thanks to the efforts of people like Otto
Hauser and Hugo Heller Van Eeden was quite popular in Vienna during the first
quarter of the twentieth century. Unfortunately only fragments of the correspondence
between Van Eeden and Andreas Latzko, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke and
other Austrians have been handed down. Therefore the following essay has to be
considered as a modest contribution to further research on the relationship of Van
Eeden with Austria.

1. Inleiding
Frederik van Eeden heeft zijn leven lang contact gezocht met personen die dezelfde
kijk op de mens en de maatschappij hadden als hij. Een niet onbelangrijk deel van
die mensen kwam uit het Duitse taalgebied, waar hij als schrijver de erkenning vond
die hem in Nederland naar zijn mening lange tijd onthouden bleef. In het volgende
betoog wil ik me concentreren op Van Eedens contacten met een aantal Oostenrijkse
2
schrijvers, zijn overigens spaarzame reacties op de Oostenrijkse literatuur en de
receptie van zijn werk in Oostenrijk.

2. Eerste contacten met Oostenrijk: Frederik van Eeden en Otto Hauser
Mede door het feit dat hij een particuliere secretaris had, was het voor Van Eeden
3
geen probleem om uitvoerig te corresponderen. Tot zijn Oostenrijkse briefpartners
behoorden naast de godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965), de psycholoog
Sigmund Freud (1856-1939) en de schrijvers Andreas Latzko (1876-1943), Stefan
Zweig (1881-1942) en Rainer Maria Rilke (1875-1926), ook de in Kroatië geboren
en in Wenen levende polyglotte schrijver, vertaler, literatuurhistoricus en uitgever
Otto Hauser (1876-1944), die met de publicatie van de anthologie Die niederländische
Lyrik von 1875-1900 (1901) voor de bekendmaking van de Nederlandse literatuur
4
in het Duitse taalgebied pionierswerk heeft geleverd.
Aan het begin van de correspondentie van Van Eeden met Hauser staat het van
11 april 1901 daterende verzoek van Hauser de gedichtenbundel Ellen. Een lied
van de smart (1891) in het Duits te mogen vertalen. Als mogelijke uitgeverijen stelt
Hauser de in 1896 in Jena opgerichte en in moderne literatuur gespecialiseerde
uitgeverij
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Eugen Diederichs voor, waar ook Hausers vertaling van D.G. Rossetti's The House
of Life was verschenen. Ook de in Stuttgart gevestigde uitgeverij Greiner & Pfeiffer,
waar onder andere werk van de ‘Heimatdichter’ Hans Heinrich Ehrler (1872-1951)
en de all-round schrijver en publicist Friedrich Lienhard (1865-1929) was
5
gepubliceerd, zou volgens hem een mogelijkheid zijn. Na ontvangst van Van Eedens
toezegging spreekt Otto Hauser op 17 april 1901 de hoop uit al in de zomer met het
vertalen te kunnen beginnen. Ongeveer anderhalve maand later schrijft Hauser, dat
hij ook het eerste deel van Het Lied van Schijn en Wezen (1895) wil vertalen. Deze
6
vertaling zou hij dan samen met Ellen in één boekdeel willen uitgeven. Hij moet dit
plan echter al heel snel weer laten varen, want geen enkele van de - niet nader
genoemde - ‘drei guten und vornehmen Verlegern’, bij wie hij Ellen aanbiedt, toont
enige belangstelling voor zijn voorstel. De eerste uitgever is van mening dat het
werk in Oostenrijk geen kopers zou vinden, de tweede vindt dat het boek indruist
tegen zijn eigen religieuze overtuiging en de derde is er gewoon niet warm voor te
krijgen. Hauser geeft zich echter niet zo gauw gewonnen. Hij begint meteen aan
een lang opstel over Frederik van Eeden voor de door George Westermann in
Braunschweig uitgegeven Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte, waarmee
7
hij in het Duitse taalgebied de weg hoopt vrij te maken voor het werk van Van Eeden.
Het essay ‘Frederik van Eeden. Ein Charakterbild aus der niederländischen Litteratur
8
der Gegenwart’ verschijnt in februari 1902 en betekent inderdaad de definitieve
9
doorbraak voor het werk van Frederik van Eeden in Duitsland. Wanneer Van Eeden
voorstelt om de vertaling van Ellen aan de uitgeverij Otto Hendel (Halle an der Saar)
over te laten, wijst Hauser dit voorstel categorisch af. Hij is van mening, dat het in
zijn ogen belangrijke werk Ellen compleet zou verdwijnen onder ‘dem unendlichen
10
Schund’, die Hendel uitgeeft.
Volgens Hauser moet de terughoudendheid van de meeste uitgevers worden
11
verklaard met het feit, dat met poëzie geen geld kan worden verdiend - een thema
dat ook in de briefwisseling tussen Albert Möser (1835-1900), een leraar uit Dresden,
12
die als dichter en vertaler actief was, en Pol de Mont steeds weer uitvoerig ter
13
sprake komt. Wanneer Hauser in 1905 nog steeds geen uitgever voor zijn vertaling
gevonden heeft, stelt hij voor om Ellen op te nemen in de door hem bij de uitgeverij
14
Baumert & Ronge in Grossenhain uitgegeven reeks ‘Aus fremden Gärten’. Frederik
van Eeden stemt daar onmiddellijk mee in, want datzelfde jaar nog verschijnt Hausers
vertaling Ellen. Ein Lied vom Schmerz als twaalfde deel van deze reeks. Het is
blijkbaar zo'n groot succes dat er al in 1913 een tweede oplage van verschijnt in
dezelfde serie, die ondertussen door de Weimarse uitgeverij Duncker was
overgenomen.
Zes jaar later, in 1911 vraagt Van Eeden aan Hauser of die ook zijn versdrama's
in het Duits zou willen vertalen. Hauser is daartoe weliswaar bereid, maar hij maakt
duidelijk dat hij deze keer voor zijn werk wil worden betaald (de drukkosten voor de
tweede druk van Ellen had hij uit eigen zak betaald). ‘100 Mark pro Bogen (= 16
Seiten zu 35 Druckzeilen)’ lijkt hem een passend bedrag te zijn. Mocht het stuk ooit
opgevoerd worden, dan wil hij nog een derde van het auteurshonorarium, met aftrek
15
van het reeds aan hem uitbetaalde vertalershonorarium. Op 19 december 1911
schrijft de Deutsche Verlagsanstalt Concordia, die in 1909 Van Eedens Die
Nachtbraut in een vertaling van Else Otten had uitgegeven, aan Van Eeden dat ze
het door Hauser gevraagde honorarium veel te hoog vindt en dat ze het alleen kan
beta-
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len wanneer Van Eeden bereid zou zijn afstand te doen van het honorarium voor
de eerste vier drukken. Op 21 december 1911 stuurt Van Eeden een kopie van dit
schrijven naar Hauser en voegt eraan toe: ‘Ich bin kein Kaufmann und handeln kann
ich nicht. Ich nehme einfach an was man mir für meine Arbeit schenkt. Nur möchte
ich die Sache nicht verschoben haben. Beenden Sie also bitte die Arbeit und seien
16
Sie so gut mir eine Abschrift zur Durchsicht zu schicken...’. Hauser interpreteert
deze woorden als toezegging en begint meteen met de vertaling. Op 29 december
1911 kan Hauser Van Eeden meedelen dat het eerste bedrijf van De idealisten of
17
het beloofde land. Toneelspel (1909) ‘in der Hauptsache fertig’ is en dat hij de hele
18
klus tegen januari 1912 hoopt rond te hebben. Wanneer hij dit schrijft, heeft Hauser
nog geen weet van de brief van de Deutsche Verlagsanstalt Concordia van 18
december 1911 aan hem, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de uitgeverij niet bereid
is om hem het gevraagde honorarium te betalen. In zijn antwoord op de brief aan
de uitgeverij heeft Hauser - zo blijkt uit zijn brieven aan Van Eeden - op Van Eedens
toezegging van 21 december 1911 gewezen. Vanaf dat moment bekoelt de relatie
tussen Van Eeden en Hauser snel. De correspondentie tussen de twee schrijvers
wordt steeds onaangenamer van toon. Op 28 maart 1912 dreigt Hauser zelfs om
naar de rechtbank te stappen, mocht de uitgeverij zich niet aan de afspraak houden.
Op 28 juli 1912 en 22 augustus 1912 verweert Hauser zich tegen Van Eedens
aantijging, dat hij veel geld wil verdienen. In beide brieven verklaart hij nog eens
uitvoerig zijn eisen. Frederik Van Eeden, die zijn brief van 21 december 1911 in
tegenstelling tot Hauser niet als een toezegging beschouwt en de hele zaak zo snel
mogelijk achter de rug wil hebben, biedt Hauser op 28 augustus 1912 een
onkostenvergoeding van 200 Mark aan. Hauser neemt het aanbod aan en wil het
geld in de ‘“Mitteilungen der evangelischen Gemeinde, Wien, A.C.” als eine Stiftung
19
für einen deutschen evangelischen Schüler ausschreiben lassen’, een idee dat
20
Van Eeden ‘lächerlich’ en ‘antipathisch’ noemt.

3. Van Eeden en Stefan Zweig
Intussen is Van Eeden in Oostenrijk al lang niet meer zo onbekend als in 1901, het
jaar waarin Otto Hauser voor de eerste keer met hem contact had gezocht. In de
op zondag verschijnende, bijzonder uitvoerige en in de eerste plaats op Duitstalige
literatuur gerichte rubriek ‘Bücher’ van de Weense liberale krant Die Zeit bijvoorbeeld
wordt in de jaren 1906-1910 in verschillende recensies aandacht besteed aan het
werk van Van Eeden - een eer die buiten Herman Heijermans, Stijn Streuvels en
Herman Gorter, van wie overigens slechts één werk besproken werd, geen enkele
21
andere schrijver uit het Nederlandse taalgebied te beurt viel. Afgezien van een
recensie uit het jaar 1908 waarin de theoloog Karl Jentsch (1833-1917) naar
aanleiding van Van Eedens Ist Kommunismus ein Traum (vertaald vanuit het
22
manuscript door Else Otten) van ‘24 Seiten Trivialitäten’ spreekt, worden alle
besprekingen door een grote welwillendheid en bewondering gekenmerkt.
Op 9 juli 1907 toont de in 1882 geboren kunsthistoricus Viktor Fleischer zich in
Die Zeit tevreden met de naar zijn gevoel soms moeilijk te doorgronden roman Die
Stürme Segnen (Else Ottens Duitse vertaling uit 1907 van Van de koele meren des
doods - 1900):
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Es ist wie ein ungewöhnlicher, verschlossener Mensch; nur wer sich
ihm willig hingibt, dem wird es zum Freunde. Das aber ist ein Recht des
Künstlers: zu verlangen, daß man ohne vorher bestimmte Maße an sein
Werk herantrete. Die Menschen, die Frederik van Eeden hier schildert,
sind nicht alltäglich und ihre Schicksale sind außergewöhnlich. Aber sie
sind glaubwürdig gezeichnet. Nur die Technik ist - namentlich im Beginne
- befremdlich. Es scheint mir, als müßte der Leser selbst ein gut Stück
der künstlerischen Arbeit leisten, aus der Vielzahl der Erscheinungen die
entscheidenden Linien lösen. Mir wenigstens wird, je weiter ich mich von
dem Buche entferne, je mehr die wechselnden Lichter der einzelnen
Situationen verblassen, die Gestalt der Helden dieses Romans klarer und
gefestigter. ‘Die sorgfältige Studie eines pathologischen Falles’ nannten
holländische und englische Kritiker das Buch. Frederik van Eeden wehrt
sich in seinem Vorwort gegen die Auffassung. Das Urteil ist aber nur dann
falsch, wenn man zu sagen vergißt, daß ein Künstler diese subtilen
Beobachtungen und aufmerksamen Schilderungen niedergeschrieben
hat. Denn nur ein Künstler konnte so heikle Dinge in dieser dezenten,
23
keuschen Weise besprechen.
Op 29 december 1907 behandelt een zekere Gustav Zieler Die Freudige Welt, de
vertaling van De blijde wereld. Reden over menschen en maatschappij (1903). Deze
Zieler wijst in zijn recensie, die hij met een verwijzing naar Der kleine Johannes en
Die Stürme Segnen begint, vooral op de sociale geloofsbelijdenis die Van Eeden
steeds weer in een literair kleedje verpakt.
Das Charakteristische an der Anschauung Van Eedens ist, daß er als
Naturwissenschaftler, von der Biologie aus, an die sozialen Probleme
herantritt. Seine tiefe Religiosität, die nichts ist als die aus dem Studium
der Natur gewonnen Überzeugung [...] ist weit entfernt von einer irgendwie
gearteten Konfessionalität. [...] Er sucht also, wenn man so will, den
Glauben an den Ubermenschen auf eine sichere naturwissenschaftliche
Basis zu stellen und das ethische Postulat der allgemeinen Menschenliebe
24
induktiv zu begründen.
In 1909 bespreekt dezelfde Gustav Zieler Else Ottens vertaling Johannes der
Wanderer. Blätter der Liebe (Ndl. Johannes Viator). Volgens hem is de in het boek
behandelde problematiek
das Problem zugleich Mensch zu sein unter Menschen und der Diener
des Ewigen, das Problem der Freiheit und der gleichzeitigen Gebundheit
des Willens, das Problem, ein Sklave zugleich der Leidenschaften und
25
frei von ihnen über sie erhaben zu sein.
Het belangwekkende aan het boek is volgens de recensent dat Van Eeden niet
zoals vele anderen de ascese als oplossing voor het zo pas geschetste probleem
aanbrengt. Van Eedens hoofdpersonage bereikt de hoogte door zowel hoogte- als
dieptepunten te beleven. Net daarom is het boek volgens de recensent ‘kein Buch
für die vielen, so wenig wie der “Zarathustra”. Viele werden es kopfschüttelnd aus
der Hand legen, andere Menschen vielleicht nur die grandiose Schönheit der Sprache
26
bewundern und den Reichtum der Farben, die der Dichter findet’. Dat is echter
niet voldoende om de essentie van het boek te begrijpen. ‘Man bedarf der Sammlung,
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wenn man die Stimmung in sich erzeugen will, in der all das Dunkle klar und das
27
komplizierte einfach erscheint.’ Volgens Zieler heeft Van Eeden weer eens bewezen
dat hij tot de grote persoonlijkheden van Europa behoort en dat zijn geschriften een
nooit eindigende winst voor het eigen leven zijn.
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Een andere recensie, die Van Eeden uitdrukkelijk in zijn dagboek vermeldt (Db,
660), verschijnt op 13 mei 1906 en heeft Else Ottens vertaling van De kleine
Johannes (1887) uit hetzelfde jaar tot onderwerp. De recensent, niemand minder
dan Stefan Zweig, is niet echt gelukkig met het inmiddels uit drie delen bestaande
werk.
Und nun ist das Werk komplett, aber die Linie ist nicht mehr rein, die
Konturen nicht mehr glatt. Nachguß ist immer dünner als die erste
Mischung, und die Weltliteratur kennt kein Beispiel, wo die Forsetzung
eines Werkes nach Jahren auch seine innerliche Vollendung geworden
28
wäre.
Zweig betreurt dat Van Eeden de ongekunsteldheid van het eerste deel van De
kleine Johannes niet heeft kunnen volhouden in de volgende delen:
Aus ahen Verstecken wucherte da [= in het eerste deel] liebliches Unkraut
aus Märchen und Sage, wunderbare Liebe zur Natur umgoldete die stille
Geschichte des Knaben [...]. Ein Einfalt war in dem Werke, eine schlichte
Art der Symbole, erinnernd an die Art der alten Sagen [...]. Nun ist dies
aber die Tragik aller in ihrer Schlichtheit so großen Dichter, daß sie nicht
um dieser Einfachheit willen geliebt sein wollen. [...] Frederik van Eeden
[hat] diesem leisen Hymnus der Natur, dessen Stimme süß wie
Vogelgezwitscher und wie die linden Arien der Winde war, einen
breitausladenden Bau angefügt, der in Symbolen allen
Menschheitsprobleme aufzeigt, [...] ein Werk mit tausend Schönheiten,
deren einzelne Kraft aber nicht mehr die bestrickende Melodik der ersten
29
Geschichte ersetzt.
Hoewel Zweig van mening is dat het ‘Dichterische und Wissenschaftliche, das
Schöpferische und Propagandistische’ elkaar niet doordringen en de symbolen in
De kleine Johannes beperkt blijven tot ‘Toiletten’ en nooit een menselijke gedaante
aannemen, blijft hij Frederik van Eeden toch ‘ein liebenswerter und durchaus
sympathischer Dichter, von faustischem Drang möglicherweise im Tiefsten bewegt’
30
vinden. Zweigs over het algemeen positieve houding ten opzichte van Van Eeden
verandert in de loop der jaren nauwelijks. Zo schrijft Zweig bijvoorbeeld op 2 januari
1926 aan Van Eeden, dat hij het drama Ysbrand graag via de Salzburgse theaters
31
bekend zou willen maken. Wanneer hij een paar weken later al van een toezegging
hieromtrent gewag maakt, voegt hij er toch nog aan toe:
Viel wage ich nicht zu versprechen, denn die Theaterkrise gibt zur inneren
Neigung den Directoren noch die willkommene Ausrede, nur Erbärmliches
[...] in ihren Amüsierbuden paradieren zu lassen. Mich widert das Theater
immer mehr an: auch die Festspiele im Sommer mit ihrer Scheinfrommheit,
sehr zurückgestellten Mysterieneinfalt waren mir ein Greuel. Meine Idee
der Kunst [...] wäre der Tolstois ähnlich, in dessen Volkslegenden ich das
Höchste erblicke - in Doppelwirkung auf den Geist und die Beglückung
des simplen Lesers. Wir Deutschen geben alle dem Volk zu wenig,
Bildungsdichter, die für Gebildete dichten - ich persönlich finde ein paar
kleine Legenden von ihrem Freund Timmermanns wertvoller als unsern
32
ganzen Expressionismus.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

Zweigs brief van 2 januari 1926 is een antwoord op een brief van Van Eeden van
29 december 1925. In deze brief vraagt Van Eeden onder andere, of Zweig zijn
naam kent. Per kerende post antwoordt de Oostenrijkse schrijver, dat hij Van Eeden
al 15 tot 20 jaar geleden heeft leren kennen door de lectuur van De kleine Johannes.
De vraag van Van Eeden is nogal merkwaardig. Op 20 augustus 1919 schreef
Romain Rolland, over wie Stefan Zweig een biografie publiceerde, immers aan Van
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Eeden: ‘J'ai aussi écrit à Stefan Zweig et je lui ai exprimé le voeux que vous soyez
appelé á jouer auprès de la jeunesse allemande le role de guide moral, qui vous
revient de droit. Vour pourriez lui faire tant de bien et elle a tant besoin de vous en
33
ce moment’. Uit de bewaarde briefwisseling uit het jaar 1921 blijkt dat Stefan Zweig
de aanbeveling van Romain Rolland ernstig genomen heeft. De brieven, die Van
Eeden om de een of andere reden in 1925 al weer compleet vergeten was, draaien
in de eerste plaats om Stefan Zweigs wens in Nederland gepubliceerd te worden.
Op 12 maart 1921 stuurt Stefan Zweig het opstel ‘Tragik der Vergesslichkeit’ naar
34
Van Eeden op, die het op 25 juni 1921 in de rubriek ‘Internationale Tribune’ van
35
De Groene Amsterdammer opneemt. Ongeveer een maand later bedankt Zweig
Van Eeden voor de publicatie en stuurt hem tegelijkertijd de novelle Die Augen des
ewigen Bruders, die kort ervoor in de Neue Rundschau was verschenen, in de hoop
36
dat Van Eeden de tekst ergens zal kunnen plaatsen. Op 15 oktober 1921 krijgt
Zweig echter van Van Eeden te horen, dat de tekst voor De Groene Amsterdammer
te lang is en dat hij jammer genoeg geen goede contacten met andere tijdschriften
heeft. In 1925 verschijnt de novelle tenslotte zonder toedoen van Van Eeden bij de
in 1921 opgerichte uitgeverij De Tijdstroom als De oogen van den eeuwigen broeder
(in 1932 verscheen een herdruk). De novelle werd vertaald door Reinier Pieter
Sterkenburg, die al in 1923 Zweigs novellen Der Zwang (1920) voor de uitgeverij
Prometheus in Den Haag vertaald had. In de volgende jaren zou Sterkenburg, die
o.a. ook een vertaling van Joseph Roths Beichte eines Mörders, erzählt in einer
Nacht (1936) verzorgde, nog heel wat werken van Zweig in het Nederlands vertalen.
Sommige van deze vertalingen werden nog in de jaren vijftig en zestig herdrukt.

4. Ysbrand te Wenen
Of Ysbrand werkelijk in Salzburg opgevoerd werd, is heel onwaarschijnlijk. Tijdens
mijn onderzoek heb ik in elk geval geen enkele verwijzing naar een eventuele
Salzburgse opvoering gevonden. Meer succes heeft Ysbrand. Eine Tragikomödie
(in de vertaling van Else Otten) echter in Wenen gehad. Op 6 december 1910 vindt
in de pas opgerichte schouwburg ‘Residenzbühne’ van 19.30 tot 22.00 uur de
37
Oostenrijkse première plaats met in de hoofdrol Hermann Traeger (1869-1916).
Op 7, 8, 11, 12, 15, 19 en 21 december wordt de opvoering van het stuk, dat sinds
oktober 1910 al in verschillende Duitse steden te zien was, herhaald.
Traditioneel neemt het toneel in Wenen een belangrijke plaats in het culturele
leven in. Ook vandaag nog is de première van een nieuw stuk in bijvoorbeeld het
Burgtheater goed voor een bericht in het avondnieuws en ontaarden
theaterschandalen al heel vlug in politieke discussies over de vrijheid van de kunst.
Vanuit die optiek is het niet te verwonderen dat de première van Ysbrand in bijna
alle Weense kranten uitgebreid (en dit niet altijd even positief) besproken wordt.
Terwijl het in 1893 opgerichte moderne damesblad Neues Wiener Journal vooral
38
gecharmeerd is door de fijne ironie en de geslaagde satirische scènes, vindt de
in 1888 opgerichte rechts-nationale krant Deutsches Volksblatt, waarin trouwens
uitermate veel aandacht wordt besteed aan Ysbrand, dat het satirische element van
het stuk dat als tragikomedie van de menselijke laagheid en hebzucht wordt
voorgesteld, heel wat aan kracht
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ingeboet heeft door van de hoofdfiguur een gevaarlijke gek te maken en hem een
taal te laten spreken, ‘mit denen Normalmenschen gewöhnlich nicht miteinander zu
39
sprechen pflegen’. Die Zeit gaat nog verder in haar oordeel. Deze krant ziet geen
enkele komische trek in het stuk en vindt dat het van een ondramatische breedte
40
41
42
getuigt; ze spreekt van ‘bleierne Langweile’ en van ‘fein gezeichnete Figuren’
43
die zich ‘als lebendige Staffage in dem reizlosen Bild’ verliezen.
Der feine holländische Romancier van Eeden hat nicht vermocht, diesen
Stoff zum Drama zu gestalten. Herr Hermann Träeger wußte aus der
Titelrolle ein paar recht wirksame Momente zu holen, stellte aber das
44
ganze allzusehr auf Empfindlichkeit und Pathos.
De socialistische krant Arbeiter-Zeitung bewondert in de eerste plaats het tempo
van de voorstelling dat zelfs - zo voegt de recensent eraan toe - ‘durch die
45
Humorlosigkeit manches Episodisten nicht zu hemmen war’. De Arbeiter-Zeitung,
die naar aanleiding van de opvoering van Ysbrand een aantal algemene gedachten
over het theaterbeleid formuleert, hoopt dat het succes van Van Eedens stuk de
theaterleiding van de Residenzbühne ertoe zal motiveren, ook in de toekomst artistiek
hoogwaardige stukken te brengen.
Sie darf sich an kein französisches oder italienisches Modell verlieren,
weil sie ja doch nur Modelle älterere Facon bieten kann, sie muß sich vor
einem Sperrjahr hüten. Was wir in Wien brauchen können, das ist nicht
etwa ein neues Ruttersheim-Theater, sondern ein kleines,
geschmackvolles leidenschaftlich arbeitendes Kunsttheater. In diesem
intimen Hause sind die allerstärksten Wirkungen möglich, man muß sie
46
nur zu ringen versuchen.
Ook het in 1872 opgerichte links-liberale boulevardblad Illustriertes Wiener Extrablatt
is blij met het feit dat het jonge huis aandacht heeft voor de moderne buitenlandse,
in dit geval Nederlandse, literatuur:
Die literarischen Tendenzen dieses jüngsten Wiener Theaters erstrecken
sich sogar auf die neueste holländische Literatur. Bisher kannte der brave
deutsche Schauspielhausbesucher mit Bildungsbedürfnis bloss Heijermans
- nun lernt er auch Frederik van Eeden kennen, einen viel feineren Kopf
und eine viel leichtere Hand, einen Geistesverwandten von Maurice
47
Maeterlinck.
Volgens het Illustriertes Wiener Extrablatt, dat ook kort ingaat op De kleine
48
Johannes, past de hoofdfiguur van Ysbrand in zijn omgeving, ‘wie der heilige
49
Antonius des Maeterlinck ins moderne belgische Philisterum’. Het stuk zelf getuigt
volgens de recensie van ‘Gedankentiefe, Empfindungsgröße, Seelenzartheit und
50
starkem Höhenschwung’.
De in 1867 gestichte krant Neues Wiener Tagblatt, die weldra uitgroeide tot
Wenens kwaliteitskrant met de hoogste oplage, is vooral tevreden met de keuze
van de Residenzbühne, omdat het stuk van Van Eeden, een ‘der begabtesten
51
jüngeren holländischen Dichter’, goed aansluit bij de toenmalige trend naar meer
religiositeit (Walt Whitman, Peter Hille). De recensent ziet in Van Eedens held in de
eerste plaats een ‘religiöser Schwärmer’, een ‘Verächter der nüchternen Ich- und
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Sphären hört und gar nichts andres mehr, als dieses reinste Glück genießen will’.
Het stuk is volgens het Neues Wiener Tagblatt een van poëzie vervuld,
psychologisch meesterwerk: ‘Die Nebengestalten sind kräftig und plastisch, reich
abgestuft in ihrem Egoismus. Die Handlung steigert sich langsam, aber sicher bis
53
zum Schluß in höchster Spannung’. In het vanaf 1864 verschijnende en wereldwijd
bekende liberaal-burgerlijke blad Neue Freie Presse, dat in die tijd een welkome
schietschijf voor de gevreesde satiricus Karl Kraus was, wordt de hoofdfiguur zelfs
54
‘eine Jesusfigur’ genoemd, ‘ein echt Tolstoischer Mensch, ein heiliger Narr’.

5. Wenen: een ‘wonderlijke Duitsche enclave in een Slavisch land’
Het niet helemaal onverdeelde succes van Ysbrand komt ongeveer anderhalf jaar
na Van Eedens eerste bezoek aan Wenen. Tijdens een van zijn vele buitenlandse
tournees, waarmee hij zijn werk aan het door hem zo vurig verlangde succes probeert
te helpen, doet hij ook de Haupt- und Residenzstadt van de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie aan. Een dag na de geboorte van zijn zoon Hugo, op woensdag 27
januari 1909, de dag waarop trouwens de voorverkoop van de kaartjes voor de
première van Arthur Schnitzlers (1862-1931) omstreden toneelstuk Liebelei begint,
komt Van Eeden na een ‘mooi[e] maar somber[e]’ (Db, 1064) treinreis vanuit Berlijn
aan in het Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof, de huidige Westbahnhof, die toen net vijftig
jaar bestond. Dezelfde dag nog bezoekt hij het slot Schönbrunn. Van Eeden is niet
erg onder de indruk van het toen nog door Frans Josef als zomerresidentie gebruikte
kasteel. Hij vindt het maar een ‘zeer leelijk geel stucco bouwwerk’ (Db, 1065). De
stad Wenen, die ‘wonderlijke Duitsche enclave in een Slavisch land’, vindt hij
weliswaar niet echt ongezellig, maar toch ook ‘oud en achterlijk’ (Db, 1064). De
mensen maken een goede indruk op hem: ze zijn ‘goedig, beleefd, en slof en
gemoedelijk’ (Db, 1064).
Op donderdag 28 januari 1909 geniet Van Eeden van het prachtige weer tijdens
een lange wandeling door de met sneeuw bedekte stad. 's Avonds soupeert hij bij
de kunstlievende familie Gombrich. De avond verloopt bijzonder gezellig: de vrouw
des huizes geeft er met een zekere dr. Brünauer onder andere een sonate van
Brahms voor twee piano's ten beste. Van Eeden ontmoet bij deze gelegenheid ook
voor de eerste keer Hugo Heller (1871-1923), de ‘goede, geestige, scherpzinnige
Jood’ (Db, 1333) die voor hem op 29 januari 1909 een voordracht in Wenen
georganiseerd heeft. Heller, die een belangrijke persoonlijkheid in het Weense
cultuurleven is en ook als uitgever actief is (hij drukt naast eigen werk o.a. ook werk
van S. Freud, H. Bahr en F.C. Ginzkey), kwam als jonge man uit Stuttgart naar
Wenen en richtte in 1905 in het centrum van de stad, op de Bauernmarkt 3, de
55
kunst- en boekenzaak ‘Hugo Heller & Cie. Buch- und Kunsthandlung’ op.
Op vrijdag 29 januari bezoekt Van Eeden het Hofmuseum, het huidige
Kunsthistorische Museum. Hij komt er vooral onder de indruk van een ‘prachtig
mansportret van Lotto’, dat volgens hem ‘toch fijner, edeler, voornamer’ is, ‘dan iets
wat de Hollanders in portretkunst gaven’. Hij ziet er ook mooie schilderijen van
Rembrandt zoals het portret van Titus en van zijn moeder. De confrontatie met deze
schilderijen doet hem inzien dat ‘wij eigenlijk veel meer van Rembrandt niet mooi,
niet geslaagd, leelijk moeten noemen. Vooral door 't zien van de wèl schoone werken’
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(Db, 1065). Na zijn voordracht, die hem getoond heeft dat hij ook in Wenen ‘veel
56
oprechte en geestdriftige bewonderaars, met intelligentie’ heeft, leert hij onder
andere Martin Buber kennen, ‘den fijn intelligenten jood [...] met zijn jonge Rabbikop’
(Db, 1065). In de komende jaren zou Van Eeden Buber, die net zo'n
57
wereldverbeteraar is als hij, nog een paar keer in Berlijn ontmoeten.
Op 6 februari 1909 is Van Eeden al weer op Walden. Vanuit Nederland kijkt hij
met tevredenheid terug op zijn verblijf in Wenen. Vooral de sneeuw, de drukte van
de stad en het zonnige weer stemmen hem gunstig (vgl. Db, 1066).

6. Frederik van Eeden en Rainer Maria Rilke
In 1913 komt Van Eeden voor de tweede keer naar Oostenrijk. Op woensdag 10
september reist hij samen met een paar vrienden naar Gossensass in Zuid-Tirol,
een bekend kuuroord langs de Kaiserstraße, waar onder anderen de Noorse
toneelschrijver Henrik Ibsen (1828-1876) en de als literaire tegenstander van de
vrouwenemancipatie bekend staande religieus reactionaire romanschrijver en dichter
Oskar Freiherr von Redwitz (1823-1891) graag vertoefden. Op donderdag 11
september brengen ze een bezoek aan ‘het aardige, kleurige stadje’ (Db, 1334)
Sterzing in het Eisacktal, dat door ‘Tirolers met bruine bloote knieen en bloote halzen’
(Db, 1334) bewoond wordt en waar ze een prettige tijd doorbrengen. Vooral het
opschrift op de deuren van het hotel ‘Alte Post’: ‘bewohnt von Kaiser Franz Josef’
met daaronder ‘besetzt’ zorgde voor de nodige hilariteit.
Het korte bezoek aan Oostenrijk vindt onmiddellijk na het congres van
psychoanalytici in München plaats, waar Van Eeden buiten Sigmund Freud en Hugo
Heller ook Rainer Maria Rilke ontmoet. Met deze laatste heeft hij op 8 september
een gesprek in een theesalon, dat - vanuit de optiek van Van Eeden - alleen gestoord
wordt door het ‘onnoozel lachen om het Freudsche gemodder’ (Db, 1334) van Lou
Andreas-Salomé (1861-1937), de vriendin van Friedrich Nietzsche (1844-1900) en
een goede kennis van Rilke. Ze praten vooral over Venetië en over de
sociaal-geëngageerde schrijver Romain Rolland, Rilke's buurman in Parijs, die Van
Eeden op het werk van Rilke gewezen heeft. Al in 1911 heeft Van Eeden met veel
58
plezier Vom lieben Gott (1904) gelezen (Db, 1201).
Na zijn kennismaking met Rilke in München houdt Van Eeden contact met hem
via brieven. Jammer genoeg is van de briefwisseling tussen Rilke en Van Eeden
slechts heel weinig overgeleverd. In een brief van 4 maart 1914 bedankt Rilke Van
59
Eeden voor het ontwerp van de Forte-Kreis en voor het verzoek of hij tot deze door
Van Eeden, Erich Gutkind, Walter Rathenau, Henri Borel en Gustavl Landauer
opgerichte kring zou willen toetreden. Hij bedankt echter voor de eer. Volgens hem
60
is de realisatie van het plan ‘nicht recht vorstellbar’, ja zelfs ‘unnatürlich’. Op 8
maart 1914 schrijft Van Eeden een kaartje aan Rilke met de mededeling dat hij hem
graag tussen 15 en 25 maart in Berlijn zou ontmoeten. Rilke gaat echter niet op die
uitnodiging in. Op 4 december 1914 vraagt Van Eeden ‘uns Holländern etwas mit
zu teilen von Ihren Gedanken über die jetztige Lage. Ich werde diese dann
veröffentlichen in einem unter meiner Redaction stehenden Wochenblatt. Dabei
möchte ich denn auch gern über Ihre Arbeit schreiben und ein gutes Bild von Ihnen
61
reproduciren’. Het hier door Van Eeden vermelde artikel is nooit verschenen.
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7. Tweede bezoek aan Wenen
Kort na zijn ontmoeting met Rilke vermeldt Van Eeden in zijn dagboek (op 2
november 1913) dat hij een uitnodiging voor Wenen heeft gekregen (Db, 1343).
Begin 1914 nemen zijn reisplannen al concrete vormen aan. Op nieuwjaarsmorgen
1914 noteert hij: ‘Een tocht naar Oostenrijk in januari/verder geen digtbij liggende
plannen’ (Db. 1350). Op donderdag 29 januari is hij inderdaad al in Wenen. Dit keer
woont hij - samen met Ella Geldmacher - in het centrum van Wenen in Hotel Dungl
in de Glückgasse 1 - Neuer Markt. 's Avonds houdt hij in de boekhandel van Hugo
Heller een voordracht over de Indische schrijver Rabindranath Tagore (1861-1941),
op wiens bestaan Van Eeden het Nobelcomité geattendeerd heeft en van wie hij
een aantal werken heeft vertaald. De voordracht is een groot succes. Er komen
mannen op het podium om hem te omarmen en de vrouwen werpen bloemen naar
62
het podium of willen zijn hand kussen. Na de voordracht soupeert hij nog ‘met een
sympathiek gezelschap’ bestaande uit onder anderen Sigmund Freud, de familie
Gombrich, Hugo von Hofmannsthal (1874-1919) - wiens werk door Van Eeden als
‘te overdreven, te ueberschwänglich, ook te onethisch’ (Db, 608) ervaren wordt -,
de romanschrijver Jakob Wassermann (1873-1934), de in het Weense patentamt
werkende schrijver Walter van Molo (1880-1958) - ‘Een zuivere Duitscher uit het
noorden, [...] een leevendig, hartelijk man, met luide stem en groote vitaliteit [...]
geen literator, maar een mensch’ (Db, 1354-1355) - en de bekende joodse zangeres
63
Emmy Heim, een goede vriendin van Ella Geldmacher.
Net zoals tijdens zijn bezoek in 1909 voelt Van Eeden zich ook deze keer weer
bijzonder goed in Wenen. Op vrijdag 30 januari 1914 noteert hij in zijn dagboek:
Eindelijk, eindelijk ben ik weer uit den neevel, uit de schaduw, en voel
mij als vroeger, in mijn besten tijd. Volkoomen gezond, rustig, krachtig innerlijk vrij en tevreeden. Tot nog toe was er steeds een achtergrond
van zorg en weemoed. Maar ik ben veel gevorderd bij vroeger. Ik spreek
beeter en bereik meer. Ik vorm ook hier een kleine gemeente. [...] Ik voel
me weer geheel in de ruime waereld, uit alle provinciale benauwdheid.
En dat wordt van mij verlangd, dat is duidelijk. Dat zegt mij de druk en de
angstige weemoed. Nu voel ik weer de verligting en de rust, nu ik actief
ben in mijn hoogste werksaamheid [sic!] (Db, 1353).
Dezelfde dag nog bezoekt Van Eeden Emmy Heim. Wanneer ze hem iets voorzingt
(Mahler, Bach, Brahms, Wolff), komen hem de tranen van ontroering in de ogen.
Hij hoopt Emmy Heim ervan te kunnen overtuigen naar Nederland te komen, ‘om
Mahler te doen verstaan’ (Db, 1354). Op vrijdagavond eet hij met Freud in het nog
steeds bestaande Hotel Regina in de buurt van de Votivkirche, die ter herdenking
van de aanslag op de jonge keizer Frans Josef (1853) gebouwd werd.
Ook op zaterdag 31 januari heeft Van Eeden een overvol programma. Eerst krijgt
hij bezoek van de Nederlandse journalist De la Faille en en de zangeres Plato.
Daarna neemt hij actief deel aan een vergadering van jonge mensen die zich
zelfstandig proberen te ontwikkelen, zonder ‘Verwachsene’ zoals ze de volwassenen
noemen. (Db, 1354). 's Avonds is hij weer te gast bij de familie Gombrich.
Op zondag 1 februari bezoekt Van Eeden, samen met onder andere Ella
Geldmacher en Emmy Heim het Kunsthistorisches Museum. Daarna zijn ze bij
Sigmund Freud op bezoek. Het gezin en de woning van Freud maken een grote
indruk op Van Eeden
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en Geldmacher. Volgens Van Eeden kan men Freud ‘niet waardeeren als men hem
niet persoonlijk bij zijn familie gezien heeft. Hij is een eedel type, een goed mensch’
(Db, 1354). Geldmacher beschrijft Freud in het Liber Amicorum als ‘freundlichen,
tief schärfenden Gelehrten und feinsinnigen Sammlers, der uns seine Sammlung
antiker Gefässe und Phiolen mit der Freude und dem Stolze eines beglückten Kindes
64
zeigte’. 's Avonds gaat Van Eeden met Heller en de Gombrichs naar een voorstelling
van Androclus und der Löwe in de mede door de schrijver en dramaturg Berthold
Viertel (1885-1953) opgerichte ‘Wiener Volksbühne’. Dit sprookjesspel in drie
bedrijven van Bernhard Shaw (in de vertaling van Siegfried Trebitsch (1869-1956))
maakt een ambivalente indruk op Van Eeden. Enerzijds is hij zeer onder de indruk
van de figuur van de kleermaker, anderzijds ergert hij zich mateloos aan ‘de half
komieke half pathetische behandeling van groote, ernstige dingen als de Christen
vervolgingen. Jammerlijk’ (Db, 1354).
Op maandag 2 februari is Van Eeden in het uiterst nobele, negentiende district
van Wenen (Grinzing) te gast bij Jakob Wassermann, de schrijver van Caspar
Hauser oder Die Trägheit des Herzens (1909). Tijdens het eten spreekt het grote
gezelschap (aanwezig zijn onder andere de danseres Grete Wiesenthal (1885-1970),
die samen met haar zussen de op de wals gebaseerde ‘G.-W. Techniek’ ontwikkelde,
de schilder Erwin Lang (1886-1962) en Emmy Heim) onder meer vol afkeer over
‘Oostenrijk en de Oostenrijksche instelling. De oude monarchie, kampend om haar
bestaan’ (Db, 1354-1355). Dezelfde dag brengt Van Eeden ook nog een bezoek
aan Walter von Molo, die eveneens in Grinzing woont, ‘in een mooie kleine villa’
(Db, 1354). Ze maken samen een lange wandeling door het ijskoude
sneeuwlandschap.
Op dinsdag 3 februari bezoekt hij na de lunch met Emmy Heim in een Italiaans
restaurant nog kort Schönbrunn. In het ook al door Johann Strauß graag bezochte
café Tivoli (Hohenbergstraße 58), in de buurt van het kasteel drinken ze samen nog
een koffie. 's Avonds houdt Van Eeden weer een uitermate geslaagde voordracht,
dit keer ‘in de loge’. De zaal is ‘stampvol’ (Db, 1355). Tijdens het aansluitende souper
houdt Heller een ‘geestdriftige tafelreede’, die volgens Van Eeden weliswaar ‘goed
gemeend’ was, ‘maar niet prettig. Het Weener publiek is demonstratief, roept bravo
en klapt gaauw - ook onder 't spreeken. Maar eenigszins onrustig waren ze - niet
zoo ademenloos als in Antwerpen b.v. - en dan waren ze op eenmaal weer dol
geamuseerd door een miserabele komiek, een oude grappenmaker’ (Db, 1355).
Zijn derde en laatste voordracht in Wenen houdt Van Eeden op woensdag 4
februari voor de vereniging ‘Freie Schule’. De voordracht begint om 20 uur en vindt
plaats in de feestzaal van de genoemde vereniging in de Florianigasse 13. Een
65
kaartje kost 1 kroon. Gereserveerde kaarten zijn voor 3 kronen te krijgen. Van
Eeden is ‘smoorverkouden door de neevel en de kou en de bedompte hotel-sfeer
en cafésfeer’ (Db, 1355), maar dat verhindert hem niet groot succes bij het publiek
te oogsten (‘Ik werd weederom zeer in de hoogte gestooken’, Db, 1355). Na de
voordracht heeft hij in het hotel nog een ‘klein afscheidsmaal, met de
Gombrichs/Heller en Emmy Heim’ (Db, 1355). 's Anderendaags staat hij al om zes
uur op. Om half acht vertrekt zijn trein richting Nederland.
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8. Frederik van Eeden en Felix Braun
Een paar maanden na Van Eedens bezoek aan Wenen breekt de Eerste
Wereldoorlog uit, die zijn contacten met het Duitse taalgebied sterk bemoeilijkt. Uit
die tijd stamt de briefwisseling van Van Eeden met een zekere F.B. Tot op heden
wordt aangenomen dat achter deze initialen de Oostenrijkse schrijver Felix Braun
66
(1885-1973) schuil gaat. In de nalatenschap van Van Eeden bevinden zich drie
brieven die met de initialen F.B. ondertekend zijn. In deze brieven is sprake van het
in 1915 bij de uitgeverij Payot & Co (Lausanne) door F.B. gepubliceerde boek
67
J'accuse. Deze onverbloemde schildering van het Duitse streven naar macht en
de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor honderdduizenden mensen baart
68
niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland heel wat opzien. Van Eeden is zo
sterk onder de indruk van het boek - in een brief van 16 mei 1915 aan Rainer Maria
Rilke is sprake van ‘das gewaltigste und wichtigste Buch über den Krieg, bis jetzt
69
erschienen’ -, dat hij het meteen in het Nederlands vertaalt. Begin juni verschijnt
70
zijn vertaling, voorzien van een uitgebreid voorwoord, bij De Haan in Utrecht. In
een mum van tijd is de vertaling uitverkocht. In Duitsland en onder de Duitsgezinden
in Nederland wordt het boek als verraad aan Duitsland gezien. Frederik van Eeden
veegt in een artikel in De Amsterdammer (23 mei 1915) alle bedenkingen van tafel.
Voor hem is dit boek een bewijs van de grote vaderlandsliefde van de auteur. Het
boek biedt volgens hem ‘met een vloed van volstrekt oovertuigende argumenten’
het bewijs dat de bewering van de Duitsers, dat ze een verdedigingsoorlog tegen
Engeland en Frankrijk begonnen zijn ‘een gigantische leugen’ is, een ‘duivelsch
bedrog en goedmoedige volksverblinding, dat alleen staat in de
waereldgeschiedenis’. Van Eeden schrijft verder:
Het boek is vlot en krachtig geschreeven, vermoedelijk door een
rechtsgeleerde, die wat onnoodig zijn beleezenheid toont, maar inderdaad
uitneemend is gedocumenteerd. Het zijn feiten op feiten, er is niets teegen
in te brengen. Het is geen kunstwerk als de Max Havelaar, maar de
welspreekendheid der feiten is niet minder ooverweldigend. Het is een
verschrikkelijke aanklacht - waarteegen de beschuldigde alleen met
machtelooze woede en holle aantijgingen zich zal kunnen verzetten. [...]
Wij zijn niet Anti-Duitsch. [...] Maar als de Waarheid eindelijk uit de put
rijst, dan hebben we reeden tot juichen. En daarmee bewijzen we vrienden
te zijn van Duitschland, eeven als de Duitscher die eindelijk zijn
landgenooten de waarheid durft zeggen.
Van Eeden laat zich op het eind van zijn bespreking door zijn enthousiasme
meeslepen:
Een revolutie kan het gevolg zijn van dit boek. Want nooit is een groot
volk op zulk een enorme wijze misleid en in 't ongeluk gevoerd. En als
zijn oogen oopen gaan, dan zal zijn kracht zich nog op andere wijze uiten
dan door 't vermoorden van onschuldige buitenlanders. Dan wee de
71
schuldigen!
Op 27 juni 1915 dankt F.B. Van Eeden voor het voorwoord bij zijn boek. In dezelfde
brief uit hij de wens dat de opbrengst van de tweede druk de Franse én Duitse
72
gekwetsten ten goede zal komen. Frederik Van Eeden moet aansluitend F.B.
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gevraagd hebben om zijn ware identiteit bekend te maken, want op 24 augustus
1915 schrijft deze aan Van Eeden:
Dass ich das bin, was ich in meinem Buche, besonders im Epilog von mir
sage: ein Deutscher von Geburt, Nationalität und Gesinnung, das kann
und will ich Ihnen hier-
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mit nochmals bestätigen. [...] Sie können also mit gutem Gewissen der
73
Behauptung, das Deutschen-Buch sei eine Mystifikation, entgegentreten.
Op 9 oktober 1915 krijgt Van Eeden het verzoek, F.B.'s reactie op een door een
‘hochangesehenen schweizerischen Rechtsgelehrten’ geformuleerde laster met
74
betrekking tot het boek J'accuse in de Nederlandse en Duitse pers te verspreiden.
Op de genoemde brieven in Van Eedens nalatenschap werden - waarschijnlijk
door een onderzoeker of een medewerker van het archief - de initialen F.B.
aangevuld met de naam Felix Braun. Een aantal argumenten spreken tegen deze
interpretatie. Het boek J'accuse is met zekerheid van Richard Grelling (1853-1929),
een Berlijnse advocaat die onder andere voorzitter was van de Berlijnse ‘Freie
literarische Gesellschaft’. Bij een grafologische vergelijking met brieven van Felix
Braun in de Wiener Stadtund Landesbibliothek kon vastgesteld worden, dat de met
F.B. ondertekende brieven met grote zekerheid niet van Felix Braun zijn. Ook heeft
Felix Braun zich nooit ‘Duitser’ gevoeld en past de inhoud van het pamflet überhaupt
in het geheel niet bij het overige werk van Braun. Men kan er dus vanuit gaan dat
Richard Grelling uit veiligheidsoverwegingen met F.B. ondertekend heeft. Jammer
genoeg heb ik de brieven, die Van Eeden - via de uitgeverij Payot - aan F.B.
geschreven heeft, niet meer kunnen vinden. Ook navraag bij de uitgeverij Payot
omtrent deze zaak leverde niets op.

9. Frederik van Eeden en Hermann Bahr (1863-1934)
In 1930 verschijnt bij de Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope
Lectuur (Wereldbibliotheek) ter gelegenheid van Van Eedens zeventigste verjaardag
het Liber Amicorum (1930), waarin onder andere teksten staan van Stefan Zweig,
Martin Buber, Erich Gutkind, Franz Oppenheimer (1864-1943) en Hermann Bahr,
een literaire duizendpoot en een verwoed lezer met een bijzonder representatieve
bibliotheek voor de eeuwwisseling. Zoals uit de volgende lijst blijkt, was Bahr ook
75
tamelijk goed geïnformeerd over de Nederlandse literatuur van zijn tijd:
Louis Couperus
- Aphrodite in Ägypten. Roman aus dem alten Ägypten (Berlin: E.
Rowoht 1920) (vertaling van Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte
(1911) door Else Otten. Berlijn: E. Rowohlt 1920)
- Novellen (Berlin: Verlag Siegfried Cronbach 1987; 2 delen) (vertaling
door Else Otten)
- Das schwebende Schachbrett. (Berlin: E. Rowohlt 1921). (vertaling
van Het zwevende schaakbord (1922) door Else Otten) (bevat een
uitgebreide bibliografie van Couperus' werk in het Nederlands en
in de Duitse vertaling)
Frederik van Eeden
- Johannes der Wanderer. Blätter der Liebe (Berlin-Leipzig: Schuster
& Loeffler, 1908) (vertaling van Johannes Viator (1892) door Else
Otten)
- Glückliche Menschheit (Berlin: S. Fischer 1913) (vertaling van
Happy Humanity (1908) door Julie Sotteck; met een voorwoord
van Franz Oppenheimer)
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Die freudige Welt. Betrachtungen über die Menschen und die
Gesamtheit Aller (Berlin-Leipzig: Schuster & Loeffler, 1907)
(vertaling van De blijde wereld. Reden over menschen en
maatschappij (1903) door Else Otten)
Welt-Eroberung durch Helden-Liebe (Berlin-Leipzig: Schuster &
Loeffler, 1911) (in het Duits geschreven door Van Eeden en Erich
Gutkind
2
Der kleine Johannes (Berlin-Leipzig: Schuster & Loeffler, 1906 )
(vertaling van De
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-

kleine Johannes (1887) door Else Otten) (in het eerste boekdeel,
dus bd. 1 en 2, zijn tamelijk veel passages aangestreept)
Liber amicorum Dr. Frederik van Eeden aangeboden ter
gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, 3. April 1930.
(Amsterdam: Maatschappij tot verspreiding van Goede en
Goedkoope Lectuur - Wereldbibliotheek)

Guido Gezelle:
- Gedichte (Leipzig: Insel, 1916) (vertaling en nawoord door R.A.
Schröder)
Herman Heijermans:
- Ghetto (Paris: P.-V. Stock, 1901) (Franse vertaling van Ghetto.
Burgerlijk treurspel in drie bedrijven (1899) door Jacques Lemaire
en J. Schuermann)
- Die Hoffnung (Berlin: Felix Bloch Erben, 1901) (vertaling van Op
hoop van zegen (1901) door Franziska de Graaff)
- Kettenglieder. Ein fröhliches Spiel am häuslichen Herd in vier
Aufzügen (Berlin: E. Fleischel & Co, 1904) (vertaling van Schakels
(1903))
- Trinette (Berlin: S. Fischer, 1902) (vertaling van Trinette (1893)
door Regina Ruben)
Pol de Mont:
- Poètes Belges d'expression française (Almelo: W. Hilarius 1899,
de

2
Multatuli:
-

76

druk)

Auswahl aus seinen Werken (Minden: Bruns, 1899) (vertaald en
ingeleid door Wilhelm Spohr)

Felix Timmermans:
- Das Licht in der Laterne (Leipzig: Insel, 1926) (vertaling van Het
keerseken in de lanteern (1924) door Anna Valeton-Hoos)
- Pallieter (Leipzig: Insel, 1921) (vertaling van Pallieter (1916) door
Anna Valeton-Hoos)
- Das Tryptichon von den heiligen drei Königen (Leipzig: Insel, 1923)
(vertaling van Driekoningentryptiek (1923) door Anton Kippenberg)
(het gaat hier om een gesigneerd exemplaar met het nummer 85)
Albert Verwey:
- Europäische Aufsätze (Leipzig: Insel Verlag 1919) (vertaling door
Hilde Telschow) (bevat verschillende opstellen over o.a. Goethe,
Hebbel en Hölderlin)
Karel van de Woestijne:
- Die Geburt des Kindes (München: Alber, 1943) (vertaling van delen
van Goddelijke verbeeldingen (1918) door K. Jacobs)
- Pieter Breugel (München: Alber, 1942) (vertaling van delen van De
schroeflijn (1928) door K. Jacobs

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

Jammer genoeg heeft Bahr in zijn boeken nauwelijks aantekeningen gemaakt, zodat
we niet weten hoe hij op de literatuur uit Nederland en Vlaanderen gereageerd heeft.
Voor zover ik dat kan overzien heeft Bahr zich ook in zijn dagboeken en in de vele
recensies die hij heeft geschreven nooit over de Nederlandse literatuur uitgelaten.
Van Eeden daarentegen heeft op 20 september 1906 in het Deutsches Theater in
Berlijn de première van Herman Bahrs stuk Ringelspiel (gedrukt in 1907 bij S. Fischer
in Berlijn) gezien. Van Eeden is er niet echt over te spreken: het stuk
maakte mij zeer kregel en moedeloos. Het was een slecht stuk zonder
eenige krachtige teekening/zonder actie, zonder spanning. Alleen wat
conversatie-tooneeltjes met brutaal-gewaagde frivoliteit, en wat aardige
vertooning, zonder eigenlijke stemming en dat nemen ze aan! dacht ik.
Dat is nu een van die twee of drie moderne stukken, die het zoo uiterst
precieuze Deutsche Theater in een seizoen opvoert. En dit stuk heeft alle
gebreken, en meer, die Kahane als reden opgaf voor de onopvoerbaarheid
van mijn stuk. En het heeft geen van de deugden van mijn stuk, je
heelemaal geen deugden. Laat Kahane mij nu nog eens van gebreken
praten! Nu begrijp ik waarom men Ibsen zoo hoog stelt. Daar zit ten minste
spanning en teekening in, al is 't geen schoonheid (Db, 721).
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10. Frederik van Eeden en Andreas Latzko
Men kan ervan uitgaan dat Frederik van Eeden en Hermann Bahr zeker met elkaar
gecorrespondeerd hebben. Ik kon echter geen enkel spoor van een dergelijke
briefwisseling terugvinden, noch in Nederland, noch in Oostenrijk. Iets beter
gedocumenteerd zijn gelukkig de contacten van Van Eeden met de in Boedapest
geboren vooral als pacifistische auteur bekende Andreas Latzko, die tijdens de
77
Tweede Wereldoorlog een tijdje in Nederland als balling leefde. De overgeleverde
briefwisseling tussen Van Eeden en Latzko dateert uit een periode, waarin in
78
Nederland bijna elk jaar een boek van Latzko in het Nederlands verschijnt. De
briefwisseling is vooral interessant omdat ze ons enig inzicht geeft in de positie van
maatschappijkritische auteurs in Duitsland tijdens het interbellum.
Op 27 maart 1921 schrijft Latzko vanuit een kleine gemeubileerde flat in Allasië
in Italië aan Van Eeden dat hij druk bezig is met een nieuwe roman waarvan hij
hoopt dat ze hem de nodige financiële onafhankelijkheid zal geven. Tegelijkertijd
stuurt hij Van Eeden het manuscript van de novelle Narbe met het verzoek ze in De
Groene Amsterdammer te plaatsen. Volgens Latzko gaat het om een verhaal met
een spannende handeling,
wie die verehrten Leser es lieben, denn ich habe viermal im Jahre an
eine amerikanische Zeitschrift Novellen zu senden, un [sic] diese müssen
dann richtige ‘short stories’ sein, mit viel Geschehen. Ich bemühe mich
trotzdem immer, auch die Psychologie in Ehre zu halten, und schicke
Ihnen daher die Novelle, weil ich glaube, dass die Arbeit eine Art ‘en tout
cas’ mannigfachen Geschmacksrichtungen zusagen kann, was Ihnen als
79
Herausgeber vielleicht angenehm sein kann.
Van Eeden, wiens antwoord alleen als concept bewaard is gebleven, vindt de novelle
echter ‘zu lang und zu grauenhaft. Ich mag sie wirklich nicht. Es ist mir zu dämonisch’.
Belerend voegt hij er nog aan toe: ‘Es mag wohl so von einem großen Publikum
gewünscht werden. Auch Meyrink wird viel gelesen. Aber wir müssen diesem
Publikum nicht nach dem Munde schreiben’. Latzko laat zich echter niet ontmoedigen.
Eind april 1921 vraagt hij Van Eeden opnieuw een tekst van hem te willen opnemen.
Verder kondigt hij voor juni ook nog de novelle Doppelpatrioten aan, ‘die Ihnen
wieder zusagen wird, die ich aber ausser bei Ihnen nur in einigen Linksseitigen
deutschen Blättern, veröffentlichen kann, auch in diesen nur, weil die Leute von mir,
ausnahmsweise Novellen bringen (sonst nur Aktuelles, wozu ich gar kein Talent
80
habe) aber dies sind Markhonorare, und sehr niedrige’. Op 6 juni 1921 kan Van
Eeden hem meedelen dat de tekst vertaald en vervolgens ook gepubliceerd zal
81
worden. Ein Duell verscheen in De Groene Amsterdammer van 22-29 januari 1922.
Sedert de publicatie van zijn boek Menschen im Krieg (1918) - dat in 1918 onder
de titel Menschen in den Oorlog als nummer 366 van de Wereldbibliotheek ook in
het Nederlands verscheen - geldt Latzko als linkse auteur, wat de publicatie van
zijn werken in Duitsland en Oostenrijk er niet gemakkelijker op maakt. Net zoals
vele andere Duitstalige auteurs is hij financieel sterk afhankelijk van het succes van
zijn werk in het buitenland. Daarom dringt hij er bij Van Eeden ook op aan een
82
Nederlandse uitgever te zoeken voor zijn nieuwe roman. Van Eeden moet hem
echter teleurstellen. Op 6 juni 1921 schrijft hij Latzko dat hij geen enkele uitgever
kent die hem zou kunnen helpen. De enige uitgever met wie hij contact heeft, is
Versluys en die zal volgens
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Van Eeden waarschijnlijk helemaal geen belangstelling hebben. Wel stelt hij Latzko
voor Holkema te schrijven. Tegelijkertijd waarschuwt hij er echter voor dat Holkema
de gewoonte heeft de zaken die Van Eeden hem aanbeveelt niet uit te geven.
Ondanks Van Eedens weinig hoopgevende reactie houdt Latzko hem van zijn
plannen verder op de hoogte. Op 22 februari 1922 bijvoorbeeld schrijft hij Van Eeden
dat hij van plan is een paar novellen en schetsen te bundelen.
Bei der besonderen ‘Beliebtheit’ deren ich mich in Deutschland erfreue,
denke ich in erster Reihe an fremdsprachige Ausgaben, es ist mir während
der allerletzten Jahre häufiger passiert, dass ich eine Arbeit nur im
deutschen Original nicht placieren konnte. Da wäre es mir jedenfalls von
Vorteil, wenn ich den kleinen Novellenband den ausländischen Verlegern
83
gleich in ihrer Sprache anbieten könnte.
Of hij via Van Eeden voor deze bundel een uitgever gevonden heeft, valt niet vast
te stellen. Zoals in alle andere gevallen, waar hem om een dergelijke bemiddeling
gevraagd werd, zal Van Eeden ook hier weer heel weigerachtig gereageerd hebben.
De laatste, bewaarde brief van Latzko aan Van Eeden dateert van 22 mei 1922.
Hij stuurt Van Eeden weer eens een bijdrage voor De Groene Amsterdammer. Mocht
het artikel hem niet bevallen, dan wil Latzko het artikel aan Het Volk sturen. Hij
beklemtoont echter dat zijn voorkeur naar De Groene Amsterdammer uitgaat, want:
Will man den Antisemitismus zu Leibe hat es keinen Zweck in
zionistische Blätter zu schreiben und ebenso ist es ein rein akademisches
Vergnügen, gegen soziale Mißstände in den Organen zu wettern, die nur
vom Proletariat gelesen werden. Daher ist es mir immer lieber, wenn
meine Stimme, so schwach wie sie auch ist, auch das Bürgertum erreicht.
In Deutschland bin ich ja endgültig stumm. Der ‘Vorwärts’ ist heute
intoleranter als die kapitalistischen und feudalen Blätter der Kaiserzeit
waren. [...] Ich werde nur aufhören zu fürchten, wenn alles wieder beim
84
Alten ist.

11. Frederik van Eeden en Joseph A. Lux
In de jaren twintig onderhoudt Van Eeden eveneens schriftelijk contact met Josef
August Lux (1871-1947), een filoloog en kunsthistoricus met een grote bewondering
voor het werk van Van Eeden, die hij als ‘den größten lebenden Genius’ van
85
Nederland beschouwt.
Op zondag 26 juni 1921 krijgt Van Eeden bezoek van Paulina Braun, een
schoonzus van Lux, die met hem over haar zwager kwam praten (Db, 1928). Op 8
augustus 1921 bedankt Lux zich schriftelijk voor de vriendelijke manier waarop Van
86
Eeden Paulina Braun ontvangen heeft. In dezelfde brief beklemtoont Lux, die
vooral bekend geworden is met een aantal biografische romans en mysteriespelen,
zijn zielsverwantschap met van Eedens De kleine Johannes. Deze ontboezeming
is het startsein voor een korte analyse van de Oostenrijkse en Duitse literatuur.
Volgens Lux, die er een uitgesproken katholieke en Oostenrijke houding op na hield
(hij was onder andere mede-oprichter van de ‘Kralik-Gesellschaft’), zijn de
belangrijkste vertegenwoordigers van de Duitse en Oostenrijkse kunst door allerlei
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omstandigheden gedwongen thuis te blijven. Het gevolg hiervan is dat de
kunstenaars en schrijvers die Duitsland en Oostenrijk naar buiten toe beweren te
representeren juist diegenen zijn, die in
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hun eigen land helemaal niet gewaardeerd worden. Volgens Lux is de kunst die
internationaal een hoog aanzien heeft in werkelijkheid van secundaire kwaliteit en
vertegenwoordigt ze niet de ‘eigentlichen schöpferischen Genius des Volkes’. Haar
87
enige waarde bestaat in een ‘Reproduktions- und Wertschätzungswert’.
Gevolg gevend aan Van Eedens - via Paulina Braun aan Lux meegedeelde aanbod iets voor De Groene Amsterdammer te schrijven, stuurt hij samen met de
brief van 26 juni 1921 de drukproef van zijn ‘Schubertiade’ op, waarmee hij ‘den
holländischen Leser zu den Wallfahrtsstätten der klassischen Meister des Wiener
Bodens zuführen’ en op die manier ‘auf den tieferen genius loci meiner Vaterstadt
Wien aufmerksam machen [möchte], dem ich in vielen Büchern, Romanen und
88
dergleichen die Welt vertraut zu machen bemüht war’. Omdat hij er zich van bewust
is dat dit kamermelodrama, dat zowel in een concertzaal als in familiaire kring kan
worden opgevoerd, voor de doeleinden van Van Eeden te omvangrijk is, vraagt hij
Van Eeden het werkje ‘mit einer entsprechenden Zeile’ aan een Nederlands
muziektijdschrift te willen doorsturen.
Op 13 augustus 1921 noteert Van Eeden in zijn dagboek, dat hij ‘een vleyende
brief’ van Lux kreeg, waarin deze ‘uitwisseling van arbeid wenscht en daarbij denkt
aan de fabel van de muis en de leeuw. Hij de muis en ik de leeuw. Hij moest eens
weeten in welk net ik gevangen zit’ (Db, 1936).

12. Besluit
Van Eedens pogingen zich uit het hem beklemmende (Nederlandse) net te bevrijden,
leiden hem onder andere ook naar Oostenrijk waar zijn talent over het algemeen
naar waarde geschat wordt. Dankzij de inspanningen van mensen als Otto Hauser
en Hugo Heller is Van Eeden in het eerste kwart van de twintigste eeuw geen
onbekende in Wenen. De opvoering van Ysbrand is een groot (maar niet onverdeeld)
succes, zijn boeken worden in Weense kranten doorgaans welwillend besproken
en hij heeft contact met heel wat Oostenrijkse prominente schrijvers, uitgevers en
wetenschappers. Zoals blijkt uit de brieven van Andreas Latzko en Stefan Zweig
vormen de bewondering van de Oostenrijkse briefpartners voor het werk van Van
Eeden en de hoop via Van Eeden in Nederland publicatiemogelijkheden te vinden
heel vaak de basis voor een uitgebreide briefwisseling, die jammer genoeg slechts
gedeeltelijk overgeleverd is. Door het vaak heel erg fragmentarische karakter van
de briefwisseling en de beknoptheid van Van Eedens dagboekaantekeningen was
het niet altijd even gemakkelijk de bredere context te beschrijven. De bovenstaande
bijdrage moet dan ook slechts als bescheiden bijdrage tot het verder onderzoek
naar de relaties van Van Eeden met het Duitse taalgebied in het algemeen en met
Oostenrijk in het bijzonder worden gezien.

Adres van de auteur: Institut für Germanistik an der Universität Wien - Abteilung
Nederlandistik Dr. Karl Lueger-Ring 1 A-1010 Wien leopold.decloedt@univie.ac.at

Eindnoten:
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1 F. van Eeden: Dagboek 1878-1923. (Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en
toegelicht door Dr. H.W. van Tricht. Met een register door Dipl. Ing. Hans van Eeden.) 4 delen.
Culemborg, 1971, p. 1356. In het vervolg wordt naar de dagboeken in de tekst zelf verwezen
met de afkorting Db, gevolgd door de pagina die geciteerd wordt.
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21 Op 7 juli 1907 verschijnt in Die Zeit (Nr. 1717, p. 24) een recensie over Sommerland van Stijn
Streuvels, op 29 december 1907 (Nr. 1891, p. 20) een bijdrage over Geflügelte Tage von Herman
Heijermans en op 20 februari 1910 (Nr. 2661, p. 25) een recensie van Der historische
Materialismus. Für Arbeiter erklärt von Herman Gorter.
22 K. Jentsch: ‘Frederik van Eeden: Ist Kommunismus ein Traum? Übersetzt von E. Otten. Vorwort
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Jos Houtsma
Het lied van de boerman
Abstract - In his comedy Boere-Klucht (1612) Samuel Coster introduces a ‘Lietge’
that has been identified as a parallell text of the well-known Antwerps Liedboek 35
‘Een boerman hadde eenen dommen sin’. This article examines these texts, together
with three other (17th century Dutch) parallel texts. It is argued that there is evidence
of at least three lines along which the song of the boerman has been transmitted in
sixteenth- and seventeenth-century songbooks.

1. Inleiding
Men zou kunnen zeggen dat de geschiedenis van de ‘boerman’ die op listige manier
paard en wagen waarmee hij zo-even de gunsten van de kasteelvrouw heeft gekocht
weer aan haar echtgenoot weet te ontfutselen in de officiële Nederlandse letterkunde
terecht is gekomen in 1612, toen bij d'Eglantier de Boere-Klucht zijn première
1
beleefde, het toneelspel dat Samuel Coster op dit gegeven baseerde. Het stuk,
een vermakelijk maar wijdlopig blijspel, eindigt ermee dat een rederijker wordt
2
uitgenodigd de vertoonde gebeurtenissen te vereeuwigen in een lied. Het lied zoals
het vervolgens wordt gezongen door een groepje Vasterlavonts Sanghers bestaat
uit 10 strofen van vijf versregels met veel onzuivere rijmen, maar waarin het
rijmschema aabcb te herkennen valt - een in het volkslied veel voorkomende
3
strofevorm, ook wel bekend als de Lindenschmidstrofe of Morolfstrofe.
Het lied van de boerman was geen vrucht van de pen van de latere stichter van
de Nederduytsche Academie. R.W. Brednich, die er in 1968 aandacht aan besteed
4
heeft, kent niet minder dan 20 parallelversies, met een spreiding in de tijd van circa
1470 tot de twintigste eeuw. Van de parallelteksten die Brednich noemt zijn er vijf
5
Duits, één Nederduits en veertien Nederlands.
Ik vergelijk in dit artikel Costers tekst van het lied van de boerman met de vier
oudst bekende Nederlandse parallelteksten. In paragraaf 2 probeer ik de plaats te
bepalen van het lied ten opzichte van de tekst die we kennen uit het Antwerpse
6
Schoon Liedekens-Boeck van 1544, het fameuze Antwerps Liedboek) en die uit
de bundel Amoreuse Liedekens, die verscheen in Amsterdam, waarschijnlijk rond
7
dezelfde tijd dat Costers stuk in première ging. In paragraaf 3 betrek ik in de
vergelijking twee latere zeventiende-eeuwse parallelteksten, namelijk die uit het
8
Haerlems Oudt Liedt-Boeck en de tekst die in de jaren dertig van de vorige eeuw
9
door W. Heiske is afgeschreven uit 't Dubbelt verbetert / Amsterdamse Liedboec.

2. Antwerps Liedboek en Amoreuse Liedekens
In een artikel dat in 1999 is verschenen in TNTL heb ik aandacht besteed aan de
verwantschap tussen de bundel Amoreuse Liedekens (AmL) en het Antwerps
Liedboek (AL)
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van 1544. In Amoreuse Liedekens vindt men in totaal 42 liedteksten waarvan ons
een paralleltekst bekend is uit het meer dan een halve eeuw oudere Schoon
Liedekens-Boeck. Dertig van deze liederen zijn ons alleen uit AL en AmL bekend;
van twaalf teksten zijn ook parallelteksten bekend in andere bronnen. In mijn artikel
ben ik, via bestudering van overeenkomsten en verschillen in de 30 liedteksten die
we alleen in Antwerps Liedboek en Amoreuse Liedekens aantreffen, tot de conclusie
gekomen dat Amoreuse Liedekens is samengesteld met gebruikmaking van een
bron die weliswaar nauw verwant was aan het Antwerps Liedboek, maar die op een
aantal plaatsen betere lezingen bevatte: een ‘AL-bron’, waarvan men zou kunnen
11
vermoeden dat hij samenvalt met een van de eerdere drukken van het liedboek.
Als men de versies vergelijkt van het lied van de boerman zoals die bekend zijn
uit Antwerps Liedboek, Amoreuse Liedekens en de Boere-Klucht, dan valt
onmiddellijk op dat zij, net als de AL- en de AmL-liederen die ik eerder bestudeerd
heb, nauw verwant zijn met elkaar. Maar er zijn ook interessante verschillen. In het
overzicht op blz. 74 en 75 is in een linkerkolom de tekst van het Antwerps Liedboek,
12
afgedrukt, met gecursiveerd de belangrijkste verschillen ten opzichte van de beide
jongere teksten; daarnaast geef ik in twee kolommen de varianten van de
Boere-Klucht en de Amoreuse Liedekens.
Het is duidelijk dat de tekst van AmL door de bank genomen wat dichter bij de
AL-tekst ligt dan die van Coster: in AmL heb ik op 16 plaatsen grotere of kleinere
afwijkingen van AL gesignaleerd; in de Coster-tekst noteerde ik er in totaal 27. De
afwijkingen zijn van dien aard dat ze de indruk wekken dat Aml en Coster niet uit
precies dezelfde traditie stammen. Er is een reeks plaatsen waar of AmL of Coster
van de AL-tekst afwijken. Meestal gaat het om kleinigheden. In AmL 1:5 is het
onbepaald lidwoord gebruikt tegenover het bepaalde lidwoord in AL en in Coster;
in AmL 4:3 ontbreekt een woordje hi dat zowel in AL als in Coster wel verschijnt. In
AmL 6:2 staat voeder voor voederken; in AmL 7:5 is haer toegevoegd, in AmL 9:5
is hont ongetwijfeld een drukfout. De tekst uit de Boere-Klucht vertoont minieme
afwijkingen ten opzichte van de beide andere teksten in 2:1; 2:5; 3:3; 3:4; 3:5, 4:2;
6:1; 6:3; 6:4; 7:1; 8:2; 9:1,3; in Coster strofe 1:3,4 zijn weye en hoy kennelijk een
vergissing: het is juist een sleutelgegeven dat de boer hout naar het kasteel brengt;
ook Coster 7:5 is curieus: anders dan in AL en AmL wil deze lezing blijkbaar dat de
boer aandringt op betaling: Verwerft mijn u vrou haer gulde. Het markantste verschil
tussen Coster en de beide andere teksten is natuurlijk het voorkomen bij de
eerstgenoemde van een tiende strofe, een epiloogstrofe, die een authentieke indruk
13
maakt.
Naast de plaatsen waar Coster en AmL onderling verschillen, is er ook een aantal
plaatsen waar Coster en AmL gezamenlijk een wat andere lezing hebben dan het
Antwerps liedboek. Soms zijn de verschillen onbeduidend, zoals in 1:2 (AL: Daer
op so schafte t.o.v. Coster en AmL: Daer op schafte) In 1: 5 (AL: mey t.o.v. Coster
en AmL: meye), valt op dat de lezing van de jongere bronnen beter in het vers past.
Hetzelfde geldt voor 8:3: hier is het verschil met AL alleen een kwestie van
woordvolgorde (AL: Schaemt ghi v der sonden niet t.o.v. Coster: Schaemt ghy u
niet de sonde en AmL: Schaemt ghy u niet der sonden). In 6:5 (AL Als si bi viere
comen t.o.v. Coster: Alst by de vier can koomen en AmL: Als het by 'tuyer kan
komen) en in 9:4 (AL: Och coemt ooc weder t.o.v. Coster: En komt soo weder en
AmL: En komt doch weder) betreft het opnieuw maar kleine verschillen; maar de
overeenkomsten in de lezingen van AmL en Coster doen vermoeden
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dat beide liederen, ondanks een blijkbaar wat verschillende overlevering, in laatste
instantie beide teruggaan op een bron die enigszins verschilt van het Antwerps
Liedboek.
De opvallendste verschillen tussen de drie teksten zitten natuurlijk in strofe 5. In
de beide eerste regels doet het versritme vermoeden dat Coster en AmL zich dichter
bij een gemeenschappelijke bron bevinden dan het Antwerps Liedboek. Het zuivere
rijm van de AmL-lezing certeen ziet er evenwel enigszins verdacht uit, zeker in
combinatie met het hypercorrecte rijm reen in 5:4. In 5:3 en 5:4 stemmen Antwerps
Liedboek en Coster overeen tegenover AmL. In 5:5 daarentegen staan AmL en AL
wat dichter bij elkaar (AL: die waerheyt suldi mi saghen; AmL: En wil de waerheyt
mijn saghen; t.o.v. Coster: De waerheyt wilt mijn gewaghen). De indruk die ontstaat,
is dat een van de redacteurs in de AmL-overlevering om een of andere reden een
halfslachtige poging heeft gedaan om de tekst van 5:2,3,4 zoals hij die in zijn bron
aantrof te verbeteren.
Bij wijze van tussenbalans zou ik willen vaststellen dat uit de vergelijking van de
parallelversies van het lied van de boerman in de Boere-Klucht, Amoreuse Liedekens
en Antwerps Liedboek blijkt dat we hier te maken hebben met drie nauw verwante,
maar toch te onderscheiden teksttradities. Ondanks de merkwaardige verhaspeling
van strofe 5 is er m.i. geen aanleiding om te veronderstellen dat de tekst die we
kennen uit de Amoreuse Liedekens niet teruggaat op dezelfde AL-bron als de
AL-parallellen die ik in 1999 bestudeerd heb. Bij de tekst van Coster is de situatie
wat ingewikkelder. Er is blijkbaar in de overlevering wat slordiger mee omgesprongen
dat met de AmL-versie. Desondanks is zichtbaar dat hij op een aantal plaatsen
dichter bij de AmL-tekst ligt dan bij die van het Antwerps Liedboek zelf. Dit maakt
het aannemelijk dat hij, net als de tekst van de Amoreuse Liedekens, teruggaat op
een eerdere editie van het Schoon Liedekens-Boeck dan die van 1544. De bron
van Coster moet evenwel enigszins van die van de samensteller van AmL verschild
hebben: niet alleen bevat hij een aantal lezingen die dichter bij AL lijken te liggen
dan die van Amoreuse Liedekens; ook bevatte hij blijkbaar niet de merkwaardige
corruptie van strofe 5; en tenslotte is daar de fraaie epiloogstrofe waarvan men kan
zich niet goed voorstellen dat de AmL-uitgever die, als hij hem ook in zijn bron had
aangetroffen, zou hebben laten vervallen.

3. Haerlems Oudt Liedt-Boeck en Oudt Amsterdams Liedt-Boeck
De teksten van het lied van de boerman die wij kennen uit het Haerlems Oudt
Liedt-Boeck (HOL) en Oudt Amsterdams Liedt-Boeck (OAL) zijn terug te voeren tot
14
rond 1640. Anders dan men misschien zou verwachten, lijken beide teksten los
te staan van die in Costers Boere-Klucht. De teksttraditie waarin ze thuishoren is
onmiskenbaar die van de Amoreuse Liedekens. Ik wil dit laten zien op dezelfde
manier als hierboven, met dien verstande dat ik ditmaal op blz. 77 en 78 de AmL-tekst
afdruk met de belangrijkste verschillen ten opzichte van respectievelijk HOL en OAL,
en dat ik in de AmL-tekst niet de verschillen ten opzichte van de andere teksten
cursiveer, maar die ten opzichte van Costers Boere-Klucht.
Hoewel er een paar plaatsen zijn waar HOL en/of OAL overeenkomen met Coster,
lijkt het evident dat de beide eerstgenoemde teksten loten zijn van dezelfde stam
als

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

154

AL 35
1. Een boerman hadde
eenen dommen sin.

AmL

Coster

daer op so schafte hi zijn
ghewin

Daer op schafte

Daer op schafte

Het voer een boerman wt
meyen

uyt weye,

Hi brocht sinen heere een
voeder houts

hoy,

Sijnder vrouwen den
coelen mey

een koele Meye.

2. Die boer al op den houe
tradt

meye.

De boerman op

die vrouwe op hoogher
tinnen lach
Si lach op hoogher salen
Mocht ick een corte wijle
bi v zijn

Jck gaue daer om mijn ros
mijn wagen

Ick gaf u

3. Die vrouw die reden so
haest vernam
Si liet den boerman comen
an
So heymelijc al stille

en stille

Al in een duyster camerken

In een kleyn

Daer deden si twee haren
wille

haer wille.

4. Doen hi zijn willeken
hadde ghedaen
die boer moste vander
tinne gaen

van de kamer

Ende hi bestont te claghen Ende bestont
Jc segghe v dat het deen dat d'een is ghelijck
is ghelijc dander
d'ander

dat het een als het ander
is

Mi rout mijn ros mijn
waghen
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5. Die heere quam wter
iaechte ghereden

gereen

van der jacht gereen

Hi hoorde den boerman
seere claghen

klaghen certeen

klaghen seer

Hi hoorde den boerman
claghen
Ghi segt dat het een is als Ghy seght dat het een is
dander is
als het ander/
die waerheyt suldy mi
saghen

Ghy seght dat het een als
het ander is,

Hy sprack Boer-man seght De waerheyt wilt mijn
my de reen
ghewaghen
En wilt de waerheyt mijn
saghen.
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AL 35
AmL
6. Die boer had schier een
loeghen bedacht

Coster
haest.

Jck hadde een voederken voeder
houts gebracht

Ende daer was een crom
hout onder

Daer was

Jck seg v dat het deen als dattet een als d'ander
dander brant

het krom alst rechte

Als si bi viere comen

Alst by de vier can
koomen.

Als het by 'tvyer kan
komen

7. Hierom was v vrou so
gram

op mijn soo gram

dat si mijn ros mijn waghen
nam
Om sulcken cleynen
schulde
Jc bidde v lieue heere mijn
Verwerft mijnder vrouwen mijnder Vrouwen haer
hulde
hulde

mijn u vrou haer gulde.

8. Die here ginc voor
zijnder vrouwen staen
Wat heeft desen armen
boer misdaen

u den schamelen boer
gedaen

Schaemt ghi v der sonden niet der sonden/
niet

niet de sonde,

Gheeft hem zijn ros zijn
waghen weder
Laet hem varen tot sinen
kinder

9. Vaert henen vaert henen
goet boere mijn.

Rijt heene, rijt heene, goet
boerman mijn

dat eerste sal v vergheuen
zijn

Vaert henen dijnre straten

Rijt heene

Och coemt ooc weder als En komt doch
ghi moecht

En komt soo
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Brengt ons dat crom hout hont
vake

10. Den boerman over de
heyde reedt,
Hy hief op en sanck een
liedt,
Hy sanck met luyder keele,
Ick heb mijn krom houdt
wel verkoft,
En al tot myne wille.
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die waaraan AmL is ontsproten. Dat HOL of OAL dichter bij de AL-bron zouden
staan, of zelfs dat AmL gebaseerd zou zijn op een eerdere versie van een van beide
liederen, kan worden uitgesloten op basis van varianten als 5:5, 7:1, 7:5, 8:4, 8:5
en 9:1. Vergelijking van de lezingen van HOL en OAL leert dat HOL nog iets dichter
bij AmL ligt dan de andere tekst (zie 2:1, 2:5, 3:5, 4:3, 4:5, 6:1). Het is aannemelijk
dat zich ergens tussen AmL enerzijds en HOL en OAL anderzijds nog een verloren
gegaan tussenstadium moet hebben bevonden. Of deze bron een rechtstreekse
nakomeling was van AmL, is op basis van de beschikbare gegevens niet vast te
stellen. Een aanwijzing dat HOL en OAL misschien teruggaan op een tekst die wat
beter van kwaliteit was dan die van de Amoreuse Liedekens is misschien de
behandeling van de sleutelregels 4:4, 5:3, 6:4. In alle tot dusver besproken teksten
ontstaat op deze plaats enige frictie door het de/het-probleem dat zit opgesloten in
de woordspeling: ‘de ene vrouw is net zo als de ander’ en ‘het ene stuk hout is net
zo als het andere’. De oplossing van de latere liedboeken lijkt bevredigender dan
die van AmL. Het is misschien de moeite waard op te merken dat 4:4 en 5:3 horen
tot de weinige plaatsen waar een verbinding te leggen is met de tekst van Coster:
daar wordt in 4:4 en 5:4 dezelfde oplossing gekozen als in de beide latere teksten.
Maar of dat berust op toeval of op een overeenkomstige lezing in de bronnen is niet
te bepalen.

4. Conclusies
Een rederijker die een liedje dicht Van een pots, die daer ghebuert is van een Joffer
en een Boer: Men zou kunnen zeggen dat Costers blijspel de dramatisering is van
het ontstaan van een lied. In dit artikel heb ik laten zien wat bestudering van de tekst
van het lied en van andere bewaarde versies ervan ons kan leren over de werkelijke
geschiedenis. Uit vergelijking van Costers tekst van het lied van de boerman met
vier parallelteksten is gebleken dat Costers versie een bron heeft gehad die heel
goed zou kunnen teruggaan op een van de niet bewaard gebleven eerdere edities
van het Antwerpse Schoon Liedekens-Boeck van 1544. Opmerkelijk is dat van deze
traditie, ondanks de introductie in wat men de officiële Nederlandse literatuur zou
kunnen noemen, verder in de oudere bronnen geen sporen zijn terug te vinden.
Anders ligt dat met het lied van de boerman in de bundel Amoreuse Liedekens. De
AmL-tekst hoort, net als die van Coster, tot een traditie die teruggaat tot een van
de eerdere edities van het Antwerps Liedboek, maar de overlevering van deze versie
heeft, naar het zich laat aanzien, via een enigszins andere weg plaatsgevonden.
Van deze teksttraditie zijn in de oudere Nederlandse bronnen wel degelijk ook
andere vertegenwoordigers aan te wijzen. Uit vergelijking van de AmL-tekst met de
teksten uit het Haerlems Oudt Liedt-Boeck en het Oudt Amsterdams Liedt-Boeck
is gebleken dat de laatstgenoemde teksten naar alle waarschijnlijkheid zijn terug te
voeren, hetzij tot Amoreuse Liedekens zelf, hetzij tot een bron die zich tekstueel in
de onmiddellijke omgeving van dat liedboek bevond. Opmerkelijk is tenslotte dat
de tekst van het Haarlemse liedboek gedateerd ca. 1640 wat dichter bij AmL lijkt te
liggen dan die van het Oudt Amsterdams Liedt-Boeck van 1639: ergens tussen
1640 en het begin van de zeventiende eeuw moet zich nog een verloren gegaan
tussenstadium bevonden hebben. Of dat
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AmL

HOL

OAL

Een out Liedeken.

Van een loosen Boerman;Van een Boer-man. Stem:
stem: De velden stonden De velden stonden groen
groen en blye
en, &c

1. EEn Boer-man had een
domme sin /
Daer op schafte hy zijn
ghewin
Het voer een boer uyt
meyen /
Hy brocht zijn Heer een
Voeder Houts
Sijnder vrouwen een koele
Meye.

2. Die boer al op de Hove
tradt

Hoeve

Die vrouwe op hoogher
Tinnen lach
Sy lach op hoogher zale /
Mocht ick een korte wijl by
u zijn /

Ick gave daerom mijn ros
mijn waghen.

mijn Ros en Wagen.

3. Die vrouwe die reden
soo haest vernam
Sy liet den Boerman
komen an
So heymelijck al stille /

Al in een duyster
Kamerken
Daer deden sy twee haren
wille.

haer wille

4. Doe hy zijn willeken
hadde ghedaen /
Den Boer moest vander
Tinnen gaen

Ende bestont te klaghen /

En hy bestont
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Ick segghe u dat d'een is
ghelijck d'ander
My rout mijn Ros mijn
Waghen.

Jck segh dat 't een als 't
ander is/

Jck segh dat 't een als t
ander is
Mijn Hout/
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AmL
5. Mijn Heer quam uyter
jacht gereen

HOL

OAL

Hy hoorde den Boer-man
klaghen certeen

Ghy seght dat het een is
als het ander /
Hy sprack Boer-man seght Ghy seght 't een is als 't
my de reen
ander
En wilt de waerheyt mijn
saghen.

Ghy seght 't een is als 't
ander

Hoe ist hier met elkander Hoe ist hier met elkander

6. Die Boer had schier een
leughen bedocht

haest

Ick had een voeder houts
ghebrocht

Ende daer was een krom
hout onder /
Ick segh u dattet een als
d'ander brant

Jck segh dat 't een als 't
ander brandt

Jck segh dat 't een als 't
ander brandt

Als het by'tvyer kan
komen.
7. Hierom was u Vrou soo Hieromme
gram

Hieromme

dat sy mijn Ros mijn
Waghen nam
Om sulcken kleynen
schulde /
Ick bid u lieve Heere mijn
/
Verwerft mijnder Vrouwen
haer hulde.

mijner

8. De Heer ginc voor
zijnder Vrouwen staen

zyn Vrouwe

sijn Vrouwe

Wat heeft desen armen
Boer misdaen

heeft u

heeft u

Schaemt ghi u niet der
sonden
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Geeft hem zijn Ros zijn
Waghen weder

weer

weer

Laet hem varen tot zijne
Kinderen.

in korte stonden.

in korte stonden.

9. Vaert heenen/vaert
heenen goet Boere mijn

Vaert heen

Vaer heen

Dat eerste sal u vergheven
zijn

Vaert heenen dijner straten
/
En komt doch weder als
ghy meucht
Brenght ons dat crom-hont krom-hout
vaken.

Crom-hout
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een eerdere druk van het Haerlems Oudt Lied-Boeck is geweest of een onbekende
andere bron waarop beide latere teksten zich gebaseerd hebben, is op grond van
het beschikbare materiaal niet vast te stellen.
Naast de specifieke conclusies die uit de bestudering van de parallelteksten van
het lied van de boerman zijn te trekken, is er, denk ik, ook aanleiding voor een wat
algemener observatie. Het soort liederen dat ik in dit artikel, en in mijn artikel in
TNTL 115 heb bestudeerd, wordt over het algemeen aangeduid als ‘volksliederen’.
De term roept het beeld op van liedteksten van buiten het gebruikelijke literaire
domein, onderhevig aan een proces van voortdurende verandering doordat ze
mondeling worden overgeleverd door gebruikers die ze onbekommerd behandelen
als geestelijk eigendom, en variëren, weglaten en toevoegen al naar het hun uitkomt.
W.P. Gerritsen heeft nog niet zo lang geleden, in een fraaie studie over de bekende
16
ballade Ic stont op hoogen bergen laten zien wat het moderne volksliedonderzoek
en de cognitieve psychologie ons over dit proces van mondelinge overlevering
kunnen leren. Ik heb er evenwel behoefte aan te benadrukken dat teksten die wij
geneigd zijn aan te duiden als volksliederen niet uitsluitend van zanger op zanger
zijn overgeleverd. Voor een lied als dat van de boerman, maar ook voor de andere
parallelteksten bij het Antwerps Liedboek die ik in mijn eerdere artikel over de
Amoreuse Liedekens heb bestudeerd, geldt misschien dat ze typische kenmerken
vertonen van volksliederen; het is ook goed mogelijk dat ze een deel van hun
geschiedenis in een proces van mondelinge overlevering betrokken zijn geweest;
maar in het deel van hun geschiedenis dat ik onder de loep heb gehad, zijn ze naar
het zich laat aanzien behandeld als normale cultuurgoederen die via een normaal
proces van schriftelijke overlevering in allerlei bronnen verschijnen. Het lijkt me aan
te bevelen om het onderzoek van zestiende- en zeventiende-eeuwse liedboeken
ook onder deze invalshoek energiek voort te zetten, want er is hier denk ik nog een
boel inzicht te vergaren.

Adres van de auteur: Hazeweide 20, NL-3437 TW, Nieuwegein

Eindnoten:
1 Boere-Klucht, van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen. De oudste bekende
druk van het blijspel dateert van 1627. Ik heb de tekst gebruikt uit de uitgave van R.A. Kollewijn,
Samuel Coster's Werken, Haarlem 1883.
2 Je moet me terstont gaen maken een Lietge / Van een pots, die daer ghebuert is van een Joffer
en een Boer. In het vervolg duid ik het lied van de rederijker aan als ‘het lied van de boerman’,
of, ter onderscheiding van de nog aan te voeren parallelteksten, als Coster.
3 In het Antwerps Liedboek (zie hieronder) komt het regelmatig voor, onder andere in 13, 20, 84,
90, 92.
4 R.W. Brednich: ‘Schwänke in Liedform’, in: Gedenkschrift für Oberstudienrat i.r. Dr. Phil. Paul
Alpers, Hildesheim 1968, p. 69 e.v. Brednich meent dat de oorspronkelijke versie van het lied
Hoogduits moet zijn geweest, maar het bewijsmateriaal dat hij aanvoert voor deze veronderstelling
is nogal dun, en lijkt niet altijd steekhoudend; er zou nog eens nauwkeurig naar deze kwestie
gekeken moeten worden. Zie voor bewijsmateriaal van een Hoogduitse herkomst ook het
commentaar bij het lied van de boerman in Het Antwerps Liedboek, 87 melodieën op teksten
uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck’ van 1544. Uitgeg. door K. Vellekoop en H. Wagenaar
Nolthenius, m.m.v. W.P. Gerritsen en AC. Hemmes Hoogstadt. Amsterdam 1975. 2 Dln., dl. II,
p. 151 e.v.
5 Zie ook H. Joldersma: ‘Het Antwerps liedboek’: a critical edition. Michigan, 1982 (UMI Dissertation
Information Service), II, p. 71. Joldersma voert nog twee andere parallelteksten aan.
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6 Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude
ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen [...] Antwerpen, 1544. Ik heb de tekst
bestudeerd in de uitgave van Hoffmann von Fallersleben, Antwerpener Liederbuch vom Jahre
1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare hrsg. von Hoffmann von Fallersleben.
Hannover, 1855. Horae Belgicae XI. Ik citeer naar deze uitgave, en duid het Liedboek voortaan
aan als Antwerps Liedboek, of Schoon Liedekens-Boeck; in afkorting AL.
7 Ik heb de tekst bestudeerd in: Amoreuse Liedekens, ingeleid en toegelicht door J. Klatter.
Amsterdam/Alphen a.d Rijn, z.j. (1984). Ik duid in dit artikel Amoreuse Liedekens aan met de
afkorting AmL.
8 Haerlems Oudt Liedt-Boeck, Haarlem, ca. 1640. Ik heb de tekst bestudeerd van fotokopieën
van het exemplaar dat bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, onder nr. 1.C.28.
In afkorting duid ik het liedboek aan als HOL. Het lied van de boerman is te vinden op de pagina's
46 en 47.
9 't Dubbelt verbetert / Amsterdamse Liedboeck, waer in begrepen / zijn veelderley oude Liedekens.
Het liedboekje zelf is circa 1639 in druk verschenen. Er in waren bijeengebracht twee andere
liedboekjes, het Oudt Amsterdams Liedt-Boeck en het Nieu Amsterdams Liedboek. Heiske heeft
uit het eerstgenoemde boekje de verhalende liederen afgeschreven. Het Dubbelt verbetert
Liedboeck - vroeger in de Preussische Staatsbibliothek in Berlijn onder nr. Zf7788R. - is sindsdien
verloren gegaan. Ik verwijs naar de bron van de tekst, zoals ook elders in de literatuur gebeurt,
met de aanduiding Oudt Amsterdams Liedt-Boeck, in afkorting OAL. Het Oudt Amsterdams
Liedt-Boeck is wel gedateerd rond 1590, dit op grond van het feit dat er een Nieu Amsterdams
Liedboeck bekend is uit 1591. Deze redenering heeft echter geen bewijskracht, daar niet is vast
te stellen of het liedboek van 1591 inderdaad hetzelfde is dat met OAL in het Dubbelt verbetert
Liedboeck was gecombineerd.
10 Jos Houtsma: ‘De bundel Amoreuse Liedekens en zijn relatie met het Antwerps Liedboek van
1544’, in: TNTL 115(1999), p. 236-249.
11 Er is wel verondersteld dat aan de ons bekende druk tenminste een oorspronkelijke druk en één
of twee vermeerderde herdrukken verborgen gaan. Zie: Het Antwerps Liedboek, 87 melodieën
op teksten uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck’ van 1544 (n. 4), dl. II, p. X e.v. Als het daarbij
evenwel, zoals aannemelijk is, om herdrukken van hetzelfde zetsel ging, zou onze ‘AL-bron’ nog
verder teruggeplaatst moeten worden.
12 Verwaarloosd zijn kleine verschillen in hoofdlettergebruik, in interpunctie en in orthografische
en grammaticale gewoonten.
13 De strofe past zowel qua vorm als qua toon goed bij de rest van het lied. In de tekst herkent
men formules uit de sfeer van de volksballades (Den boerman over de heyde reedt) en het
dagelied (Hy hief op en sanck een liedt). In de Duitse teksten die Brednich noemt (zie hierboven
noot 4), komt de strofe blijkbaar niet voor. Wel lijkt er een echo hoorbaar in een curieuze Duitse
bewerking van een (blijkbaar verloren gegaan) ‘vliegend blaadje’, in O.L.B. Wolff: Halle der
Völker [...], Frankfurt am Main 1837, p 164, 165. Brednich rekent deze tekst tot de
zeventiende-eeuwse bronnen. De tekst lijkt echter verdacht veel op een versie die Bax in de
twintigste eeuw optekende in Wognum (D. Bax: ‘Uit de geschiedenis van het volkslied: een
boerman hadde een dommen sin’, in Volkskunde 40 (1936), p. 21).
14 Vgl. noot 9 en 10.
15 Doorslaggevend lijken wel de behandeling van strofe 5 en het ontbreken van de epiloogstrofe.
Maar zoals uit de cursiveringen in de AmL-tekst blijkt, zijn er veel meer plaatsen waar AmL, HOL
en OAL van de Costertekst afwijken. Ik ben geneigd te denken dat de overreenkomsten met
Coster in HOL/OAL 4:4 en 5:3; OAL 3:5, OAL 4:3 en OAL 6:1 op toeval berusten. Zie voor de
overeenkomsten in de vierde en vijfde strofe het vervolg van de tekst van het artikel.
16 W.P. Gerritsen: ‘Jan en Jenneken en de mondelinge overlevering van balladen’, in: Frank Willaert
e.a.: Een zoet akkoord, Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Amsterdam 1992, p. 287-302.
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Maurits Vandecasteele
Een terminologische zoektocht langs behuusde en onbehuusde
hofsteden
Abstract - A search for other examples of the previously reported Middle Dutch
phrase ghehuust ende ghehooft led to the discovery of the comparable phrase
behuust ende behooft. Analysis of related terminology permitted to clarify the meaning
of the compound hofstede. Further investigation revealed the existence of the phrase
ghehuust ende gheheerft and of some compounds equivalent to hofstede.

1. Uitgangspunt
Aanleiding tot deze bijdrage was een onlangs verschenen artikel van F. de Tollenaere
over de uitdrukking ghehuust ende ghehooft, door de auteur (na emendatie) eenmaal
aangetroffen in een gepubliceerd renteboek van 1450 (De Tollenaere 1999). De
Tollenaere besteedt eerst enige aandacht aan de vindplaatsen van gehovet en
gehuset in het MNW, die inderdaad weinig talrijk zijn. Bovendien blijken beide termen
in die vindplaatsen participia te zijn, en geen afleidingen van substantiva, zoals dat
in de genoemde uitdrukking het geval is. Bijgevolg beschouwt de auteur de woorden
individueel als een ‘bescheiden verrijking van wat het MNW ons biedt’, en hun
verbinding ‘met assonantie aan het begin van elke lettergreep’ als ‘opvallend’.
Afsluitend wordt de combinatie van ghehuust met ghehooft, die niet opgenomen is
in het MNW, dan ook als mogelijk unicum omschreven.
Het is De Tollenaere evenwel ontgaan dat de uitdrukking ghehuust ende ghehooft
in het door hem geraadpleegde renteboek nog eens voorkomt, wat het aantal
vindplaatsen op twee brengt. Deze luiden als volgt:
Item [d.i. Willem de pottere overe Jan vander ghuchte] op de hofstede
ter beken ghehuist [1. ghehuust] ende ghehoost [1. ghehooft] omtrent 1/2
buendere groet - IIJsch;
Lodin van elst op zijn stede te moleneelle ghehuust ende ghehoost [1.
ghehooft] tusschen Willem 's potters herve overe alle zijde ende de strate
1
- XLVIIJsch.

2. Lexicografische en terminologische overwegingen
Een zoektocht in gepubliceerde documenten waar men de uitdrukking ghehuust
ende ghehooft eveneens zou kunnen verwachten, leverde geen verdere vindplaatsen
op. Dit is enigszins verwonderlijk: in het Middelnederlands is husen ende hoven
(‘huisvesten’), beschouwd als afgeleid van huus ende hof (MNW III, 680 en 745),
immers wijdverbreid, zodat ook het gebruik van ghehuust ende ghehooft courant
moet geweest zijn.
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Het voorkomen van die uitdrukking in Middelnederlandse teksten kan in het licht
van dit gegeven dus niet uitzonderlijk zijn. Dat tot heden niet meer vindplaatsen
voor ghehuust ende ghehooft aangetroffen werden, kan wellicht toegeschreven
worden aan het feit dat de meest voor de hand liggende bronnen, zoals renteboeken,
goederenregisters en ambtelijke bescheiden, niet bepaald overvloedig in extenso
uitgegeven zijn. De populariteit van ghehuust ende ghehooft blijkt alvast ook uit het
exclusief voorkomen van beide woorden in de jongere zegswijze gehuisd en gehoofd
zijn, ‘huis en hof hebben’ (WNT IV, 870 en 899). Er kan hier trouwens nog gewezen
worden op de nauw verwante uitdrukking behuust ende behooft, aangetroffen in
een Zuid-West-Vlaams document van 1558:
Jan Wampe houdt jn pachte van Willem de Man vijf ghemeten lants
2
behuust ende behooft te vj £ par. tghemet.
Ook in dit geval gaat het om afleidingen van substantiva, waarvan de combinatie
niet voorkomt in het MNW en WNT.
Terminologisch roept een verbinding van hofstede of stede met afleidingen van
huus en hof in de boven geciteerde vindplaatsen van 1450 wel wat vragen op.
Vooreerst moet opgemerkt worden dat de middeleeuwer in die context geen
onderscheid maakte tussen hofstede en stede. Dit blijkt ook uit een zestiende-eeuws
Oudenaards renteboek, waar behuusde hofstede en behuusde stede naast elkaar
gebruikt worden (De Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck 1907). In dit verband blijft
het MNW enigszins in gebreke. Een West-Vlaams citaat ‘Twee ofte drie behuusde
steden staende buter Cruuspoorte’ wordt er immers aangevoerd als staving voor
de verklaring van stede als ‘plaats, in de ruimste beteekenis’ (MNW VII, 1982). Het
is duidelijk dat steden in dit geval als hofsteden moet geïnterpreteerd worden, temeer
daar het MNW (VII, 1986) stede ook als (hoofdzakelijk) Vlaamse vorm van hofstede
beschouwt.
Men kan zich bovendien afvragen wat er vroeger onder (hof)stede verstaan werd.
MNW III, 501 definieert hofstede als ‘de grond, waarop een hof met zijne bijgebouwen
[...] staat; bij uitbreiding de boerewoning, de hofstede zelve. Ook eene boerenplaats,
eene boerderij, d.i. eene boerewoning met het daarbij behoorende land, noodig voor
het bedrijf’. Als dat zo was, wordt het wel moeilijk om de uitdrukkingen onbehuusde
hofsteden (MNW III, 502) en ydele hofstede (MNW III, 786) te verklaren. In WNT
VI, 858 wordt hofstede omschreven als ‘Boerenplaats, (pacht)hoeve, t.w. huis en
erf’; die definitie biedt uiteraard geen oplossing voor het aldaar vermelde ledige
hofstede. Er is dus nauwelijks aandacht besteed aan de verschillende combinaties
met hofstede, in het bijzonder aan de veelvuldig gebruikte uitdrukking behuusde
3
hofstede. In dit opzicht is een recentere definitie van hofstede als ‘de grond waarop
4
een huis staat, gestaan heeft of kan staan’ lovenswaardig. Ze kan echter bezwaarlijk
toegepast worden als het woord onderdeel is van een verbinding; bovendien verwijst
ze niet expliciet naar het rurale karakter van de term. Het lijkt dus beter om hofstede
te definiëren als ‘perceel geschikt voor agrarische doeleinden’, waarbij in het midden
gelaten wordt of een stuk grond bewoond is of niet. Behalve in bovenstaande
uitdrukkingen kan deze definitie ook probleemloos toegepast worden in de combinatie
huys ende hofstede, courant gebruikt in de veertiende- en vijftiende-eeuwse
rekeningen van de domeinen van Putten (Zuid-Holland) (Van der Gouw 1980).
Een (hof)stede die ghehuust ende ghehooft is en lant dat behuust ende behooft
is, moe-
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ten dus beschouwd worden als ‘compleet’, meer bepaald ‘omvattende huis en hof’.
Hof is hier, zoals gesuggereerd in MNW III, 490, synoniem met erve, wat trouwens
ook blijkt uit de in Oudenaarde veelvuldig gebruikte combinatie huus ende eerve
(De Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck 1907). In dit verband kan nog gewezen
worden op het bestaan van de uitdrukking ghehuust ende gheheerft:
een huusstede daer inne woondt heeft Willem den Steenwerpere by
de verkyns maert an dheen zyde ghehuust ende gheheerft Philips van
Oorebeke ende ander syde Bertholomeux van den Wyncle.
Deze verbinding, aangetroffen in het reeds vermelde Oudenaards renteboek (De
Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck 1907: 119), ontbreekt eveneens in het MNW en
WNT. In tegenstelling tot de voorgaande uitdrukkingen gaat het om participia, te
interpreteren als ‘grenzend aan huis en erf van’, wat op een zekere verschuiving
van betekenis wijst. Volgens MNW III, 490 waren de begrippen huus, hof en erve
reeds in de Middeleeuwen niet meer duidelijk afgebakend. Dit kan ook afgeleid
worden uit het voorkomen van tautologische uitdrukkingen zoals een onbehuusde
stede ende eerve en een onbehuusde eerve (De Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck
1907: 68, 70 en 71). Die vervaging wordt verder gestaafd door de volgende
synoniemen van hofstede, deels samengesteld op basis van huus en erve:

huusstede: deze term komt eenmaal voor in het reeds vermelde
Oudenaards renteboek (zie bovenstaand citaat) en is tot heden alleen
maar in een Friese (!) bron aangetroffen (MNW III, 767);
heerfstede: het woord komt viermaal voor in het reeds vermelde
Oudenaards renteboek (De Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck 1907: 93,
96 en 104); MNW II, 703 (s.v. *erfstede) emendeert herfstede en herstede,
uitsluitend aangetroffen in een Gentse bron, dus ten onrechte in hertstede
(‘haardstede’);
hofstedelandt: deze opmerkelijke samenstelling, die ontbreekt in het
MNW en WNT, komt voor in een West-Vlaams document van 1569 en
5
verwijst duidelijk naar de oorspronkelijke betekenis van hofstede.
Volledige vervaging van betekenis kan geconstateerd worden in de volgende
citaten, waar behuust gewoon ‘bebouwd’ betekent:
Te vvetene eerst een hofstede behuust met eenen vvoonhuse
(Roeselare, 1463; Vandromme 1978: 65);
een pachthof behuust met eenen woenhuse, schueren, stallen ende
duyfhuus (Herzele, 1474; Jansen-Sieben z.j.: 11).

3. Afsluitende overwegingen
Het is De Tollenaeres verdienste geweest om gewezen te hebben op het bestaan
van de allitererende uitdrukking ghehuust ende ghehooft. Verder onderzoek leverde
de gelijkaardige combinatie behuust ende behooft op, alsook de vergelijkbare
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terminologie terzake, meer bepaald op basis van gepubliceerde documenten. Daarbij
doken een aantal termen en combinaties op waaraan tot dusver weinig aandacht
besteed werd. Er kan dan ook verondersteld worden dat in archiefmateriaal nog
heel wat meer te vinden is.

Adres van de auteur: Nieuwbrugkaai 3, B-9000 Gent.
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Interdisciplinair

Jos Perry
Aandachtig volgen?
Nederlandse cultuur in Europese context
1950: welvaart in zwart-wit / Kees Schuyt en Ed Taverne; met medew.
van Sandra van Voorst...[et al.]. - Den Haag: Sdu Uitgevers, cop. 2000.
- 580 p.: ill., foto's.; 28 cm + Welvaart in zwart-wit: de Nederlandse
wederopbouw in 12 beelden ([30] p.). - (Nederlandse cultuur in Europese
context; 4)
ISBN 90-12-08623-X geb. Prijs: € 45, Wat blijft er van ons over straks, in het éne, grote Europa? Het is deze
onheilszwangere vraag die ten grondslag ligt aan een ambitieus wetenschappelijk
project, in de afgelopen jaren ten uitvoer gebracht onder auspiciën van NWO. De
titel luidde ‘Nederlandse cultuur in Europese context’, in de wandeling ‘het
ijkpunten-project’.
Wie de vijf geproduceerde boekwerken bekijkt die samen het pièce de résistance
van de onderneming vormen, denkt in eerste instantie aan een nieuw historisch
handboek: drie van de vijf delen gaan over periodes die zelfs de oudste levende
Nederlanders zich niet meer kunnen herinneren. Maar het doel was niet een
doorlopend, chronologisch geschiedverhaal; de delen zijn zelfs niet genummerd. In
plaats van een traditioneel overzichtswerk werden er vier momentopnamen gepland.
Als ‘ijkpunten’ koos men de jaren 1650, 1800, 1900 en 1950. Zoals de officiële titel
al aangeeft zou de Nederlandse cultuur centraal moeten staan, maar uitdrukkelijk
in relatie tot de andere landen en culturen in Europa. Een interdisciplinaire en
synthetiserende aanpak moest ervoor zorgen dat alle interessante aspecten van
de Nederlandse cultuur in het betreffende jaar in hun onderlinge samenhang tot
hun recht zouden komen.
Nu lijkt de preoccupatie met het eigene en de behoefte het af te bakenen eerder
een zaak van politiek dan van wetenschap. In zijn ‘woord vooraf’ bij de reeks
verbloemt D.W. Fokkema dat niet. Hij voert de CDA-politicus Lubbers ten tonele,
die zich in 1988 na de zoveelste Europese topconferentie hardop afvroeg welke
gevolgen de economische integratie zou hebben op cultureel gebied. De uitspraak
van de toenmalige premier was een concrete aanleiding voor het project (p. 13).
Wetenschappelijke ondernemingen die hun oorsprong vinden in de politieke arena
zijn echter niet per se gedoemd te leiden tot voorspelbare, oninteressante resultaten.
Het vorig jaar eveneens voltooide project over de terugkeer en opvang van
ontheemde Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog bewijst het. Trouwens, ook

*

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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wie de oorsprong en opzet van een project dubieus vindt, zou door het resultaat
verrast kunnen worden. Bijvoorbeeld doordat de uitvoerders de vraagstelling aan
hun laars hebben gelapt.
Dat laatste is precies wat Kees Schuyt en Ed Taverne, auteurs en redacteuren
van het deel 1950: Welvaart in zwart-wit gedaan hebben. Ze blijken niet zozeer
geïnteresseerd in Nederland anno 1950 als wel in de halve eeuw erna; en niet
zozeer in Europese context, als wel in Amerikaanse, respectievelijk Atlantische.
Hinderlijker is dat juist in dit boek, dat de recente geschiedenis bestrijkt en dus
bij uitstek een gefundeerd antwoord op Lubbers' vraag of althans grondstoffen voor
zo'n antwoord zou moeten geven, niet zozeer cultuur centraal staat, als wel
sociaal-economische transformaties. Het zijn vooral economische argumenten
waarmee de auteurs aannemelijk trachten te maken dat de ‘ware waterscheiding
in de vaderlandse geschiedenis van de twintigste eeuw’ niet in de jaren zestig
gezocht moet worden maar in de jaren zeventig.
Mij lijken beide cesuren verdedigbaar, maar er is een minstens even verdedigbare
opvatting, namelijk dat zoeken naar ‘ware waterscheidingen’ in de geschiedenis (en
misschien a fortiori in de recente geschiedenis) neerkomt op pogingen vierkante
cirkels te tekenen. Toch zou ik die discussies over periodisering niet willen missen;
ze leveren altijd nieuwe inzichten op.
Gevolg van de fixatie op het sociaal-economische is wel dat de cultuur in het boek
een marginale plaats inneemt. Bovendien blijkt cultuur vrijwel gereduceerd tot
literatuur, beeldende kunst en de klassieke podiumkunsten. Fotografie en film
ontbreken nagenoeg, om te zwijgen van lichte muziek, jazz, musical, kunstbeoefening
door amateurs, enzovoorts. De discussies over het doorbreken van de scheiding
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur lijken aan de samenstellers te zijn voorbijgegaan. De
enige cabaretier die in het boek voorbijkomt is Wim Kan, vanwege zijn typering van
de KVP-politicus Norbert Schmelzerals gladde tekkel (Schuyt en Taverne spellen
merkwaardigerwijs ‘tackle’).
Tot zo ver de schoten voor open doel. Mij gaat het in deze beschouwing echter
om iets anders. Er viel en er valt op het brede terrein van letteren, kunst en cultuur
in Nederland veel te beleven en daarover bestaat veel uitstekende literatuur. Maar
zodra er balansen moeten worden opgemaakt, gaat het mis. Wat er misgaat en
waarom, daarover gaat dit stuk.
De eerste keer dat ik de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885
en 1985 van Ton Anbeek opensloeg, viel mijn oog op een passage over Marsman.
1
Anbeek noemt hem ‘de grootste draaikont in de Nederlandse literatuurgeschiedenis’.
Vanwaar die oorveeg? Omdat Marsman volgens Anbeek niet consequenter doet
wat een modern dichter tussen 1916 en 1930 had behoren te doen: het moderne
levensgevoel proclameren en de vloer aanvegen met de oudere dichters. Marsman
was met verschillende van die oudere dichters bevriend, zo licht Anbeek behulpzaam
toe. De intelligente lezer voelt de hint: vriendschap corrumpeert, kweekt slappelingen,
geen voortrekkers. Herman van den Bergh en Marsman, ‘die de grote voortrekkers
hadden moeten zijn’, werden dat niet.
Waarom ze dat hadden moeten zijn, legt Anbeek niet uit. Er valt maar één
plausibele reden te verzinnen: omdat zulks beter had gepast in Anbeeks
eendimensiona-
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le beeld van de literatuurgeschiedenis als een opeenvolging van ‘literaire idealen
die beurtelings om de alleenheerschappij strijden’. Zulke strijdlustige idealen moeten
allure hebben en dus uit het buitenland komen. Als het buitenland zijn expressionisme
krijgt, moeten wij dat ook hebben. Ontbreekt het ‘in ons landje’ (Anbeek), dan heeft
de literatuurhistoricus een probleem. Gelukkig is daar de karakterzwakte van onze
schrijvers die hem uit de brand helpt.
We stuiten hier op een gangbare notie met betrekking tot de Nederlandse cultuur:
de veronderstelling dat belangrijke internationale ontwikkelingen hetzij volkomen
langs ons heen gaan, hetzij pas met vertraging van pakweg een halve eeuw hier
toegang verwerven - en dat dit een nationale schande is. Deze notie heeft grote
invloed op de geschiedschrijving. Geschiedschrijvers van de Nederlandse letteren,
kunst en cultuur hebben naar verhouding weinig belangstelling voor wat er gebeurde,
voor wat er gemaakt werd, kortom: voor wat er was. Wat hen veel sterker bezig
houdt is wat er niet was, maar er wel had moeten zijn. Waarom is het er niet?, vragen
zij zich af. Of: waarom zo laat? Waarom niet eerder? En vooral: wie zijn schuld is
dat?
Voor de gemiddelde literatuurhistoricus in Nederland is het literaire leven een
wedloop tussen nationale literaturen die wij nooit kunnen winnen. Nederland loopt
meestal achter, vindt soms hijgend aansluiting bij het peloton, maar meer zit er niet
in. Tot flitsende demarrages komt het nooit. ‘Sinds de jaren vijftig, zo lijkt de
communis opinio onder literatuurhistorici, is de Nederlandse literatuur bij de tijd [...]
zonder overigens voortrekker te zijn’, concludeert Frans Ruiter, auteur van hoofdstuk
17, ‘Het literaire leven’ (p. 546 noot 22). Beschaamd herkauwen wij de vruchten van
overwinningen waarvoor anderen hun bloed vergoten hebben. Slechts dankzij hun
offers ‘mogen ook wij de Muze met haar maan, lelie, roos en nachtegaal uit wandelen
2
zenden en poëtisch behagen scheppen in sardineblikken en kunstgebitten’.
Dat we ‘bij de tijd’ kwamen, danken we volgens diezelfde communis opinio aan
de Vijftigers. Daarom krijgen zij in menig overzicht een sleutelrol toebedeeld. Zo
ook, het ligt voor de hand, in 1950.
Tegen concentratie van een literatuurgeschiedenis op groepsvorming en
normverschuiving is op zichzelf weinig bezwaar, integendeel: zonder keuzes geen
beeld. Bezwaarlijk zijn wel enkele nevenprodukten van deze aanpak. Ze duiken
regelmatig op, niet alleen als het over de letteren gaat, ook op andere terreinen van
kunst en cultuur. Een ervan is omgekeerd provincialisme: de stilzwijgende overtuiging
dat de norm voor relevantie en kwaliteit enkel buiten de eigen landsgrenzen kan
worden gevonden. Literaire en artistieke voortbrengselen kunnen dus per definitie
slechts iets betekenen als ze voldoende lijken op wat elders wordt gemaakt. Door
de angst om voor provinciaal te worden aangezien komt men niet op de voor de
hand liggende gedachte ‘dat de beste kunst wel eens die kunst zou kunnen zijn die
3
helemaal niet lijkt op enigerlei erkende ontwikkeling’.
De geciteerde opmerking slaat op de selectie van ‘actuele’ beeldende kunst in
Nederland. Het mechanisme waar het hier om gaat, functioneert echter overal waar
kunst wordt beoordeeld, geselecteerd en in kaart gebracht en dus ook in de
geschiedschrijving of wat daarvoor moet doorgaan. Kunst telt voor velen pas mee
als die kunst ingepast kan worden in een verhaal over stromingen, achtergronden,
4
invloeden, context. ‘Kwaliteit is verbindbaarheid’. Dat die context internationaal
moet zijn, spreekt welhaast vanzelf.
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Wordt dit een pleidooi tegen context? Integendeel: eerder een pleidooi om context
serieuzer te nemen. Of die context nationaal moet zijn of internationaal, politiek of
sociologisch of biografisch, dat hangt af van het onderwerp. Als we maar verder
komen dan de obligate vaststelling hoezeer alles met alles samenhangt.
Het hoofdstuk in 1950 over ‘het literaire leven’, geschreven door Frans Ruiter,
eindigt met de constatering dat het opmerkelijk is hoe nauw verweven de
verschillende aspecten van dat literaire leven waren met ‘de karakteristieke
veranderingen die in het naoorlogse Nederland op tal van terreinen plaatsgrepen’.
Waarom dat zo opmerkelijk is, valt moeilijk in te zien. Het omgekeerde zou eerder
opmerkelijk zijn. Feit blijft intussen dat het hoofdstuk die verwevenheid niet of
nauwelijks demonstreert. En dat had nu juist de meerwaarde kunnen vormen van
een beschouwing over ‘cultuur in context’.
Natuurlijk wordt over de ‘karakteristieke veranderingen’ waarvan hierboven sprake
is wel een en ander meegedeeld. Het gaat in dat hoofdstuk onder andere over
verzuiling, over de nabloei van de leescultuur, over de effecten van de nieuwe media
op die leescultuur. Het succes van die moderne media leidde volgens Ruiter tot een
patroon van ‘solistische cultuurconsumptie’. Het klinkt aannemelijk, maar bij enig
nadenken rijzen hier vragen. Is er een individueler activiteit te verzinnen dan lezen?
Is lezen al met al niet veel individueler dan bioscoopbezoek of tv-kijken? Hoe kan
dan een tijd gekenmerkt door een bloeiende leescultuur worden gevolgd door een
tijd van ‘solistische cultuurconsumptie’? Het lijkt er sterk op dat een verwarrende
veelheid aan gegevens over veranderend menselijk gedrag en verschuivingen in
de vrijetijdsbesteding hier voor het gemak in een keurslijf wordt gepropt. Het cliché
wil nu eenmaal dat wij na een tijdperk van collectiviteiten (‘verzuiling’) thans in een
tijdperk van individualisering zijn beland.
Even inconsistent is Ruiters betoog daar waar hij een afnemende hiërarchie van
de smaak signaleert en een sterke pluralisering van de ‘homogene literaire cultuur
van weleer’. Als iets die literaire cultuur van weleer kenmerkt is het nu juist het
ontbreken van homogeniteit. Vrouwen lazen andere boeken dan mannen,
protestanten andere dan katholieken, ouderen andere dan jongeren. Het
boekenplankje van een katholieke kweekschoolleerlinge leek totaal niet op dat van
een AJC'er. De naar zuil gescheiden bibliotheken hadden elk hun eigen
aankoopbeleid.
Maar tegen wie zeg ik dit! Ruiter, zo blijkt verderop in zijn tekst, is van dat alles
uitstekend op de hoogte. Daar waar het aankomt op integratie van zijn gegevens
in een samenhangend geschiedbeeld, lijkt hij echter alles weer vergeten en grijpt
hij naar de oneliners van de opiniepagina's.
Zoals Anbeeks literatuurgeschiedenis, in zijn eigen woorden, de indruk wekt ‘of er
5
naast de elkaar bestrijdende auteurs geen andere schrijvers bestonden’ , zo wekt
Wilma Sütö's beschouwing over de naoorlogse beeldende kunst in Nederland
(Hoofdstuk 18 van 1950) de indruk dat er buiten Willem Sandberg, het Stedelijk
Museum en Cobra geen beeldende kunst bestond. ‘De schilders van Cobra’, aldus
Schuyt en Taverne, elders in het boek, ‘waren al vroeg in de jaren vijftig Europese
kunstenaars’ (p. 525). De implicatie is duidelijk: Carel Willink, Charley Toorop, Pyke
Koch en al die andere figuratieve fröbelaars waren dat niet, en komen in het boek
dan ook niet voor. Men is Europees, of men is niet.
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Behalve van omgekeerd provincialisme is Sütö's beschouwing een schoolvoorbeeld
van een ander fenomeen dat de kunstgeschiedenis teistert: cultuurstalinisme.
Stalinistisch noem ik een wereldbeeld waarin de superioriteit en het gelijk van een
veronderstelde revolutionaire voorhoede tot axioma verheven zijn en dus niet ter
discussie staan. Ingrediënten van dit wereldbeeld zijn het geloof in vooruitgang en
de noodzaak om deze te bevechten niet alleen op geharnaste vijanden maar ook
6
op vijfde kolonnes.
Anders dan de echte bolsjewieken, hebben de jonge Cobra-helden waar het hier
om gaat geen tientallen jaren hoeven te wachten op hun ‘finest hour’. Nog nauwelijks
uit het ei gekropen, konden ze hun Kremlin binnentrekken: het Stedelijk Museum
in Amsterdam. Het was jonkheer Sandberg die de poorten wagenwijd voor hen
opengooide. Hij zag onmiddellijk hun betekenis. Hij is in dit verhaal de ware held,
de Lenin van de lage landen.
‘Sandberg stond voor een algehele maatschappelijke bevrijding en leefde met de
rug naar het verleden’ (472). Voor een directeur van een kunstmuseum anno 1950
is deze lichaamshouding misschien niet onlogisch. Bizar is wel, dat Sütö haar vijftig
jaar later klakkeloos overneemt. Zij wordt niet moe te citeren uit Sandbergs
domineespoezie: ‘waarheen gaan we? [...] we leven in de tijd van het atoom [...] de
toekomst start nu - gaan we mee?’
Wie niet meeging, kon het in Amsterdam en omstreken wel schudden en belandde
op de mestvaalt van de geschiedenis. Want ‘wat ik moet brengen is datgene wat
vooruit wijst en niet datgene wat terug kijkt’, aldus Sandberg. ‘Datgene wat iets
nieuws inluidt, wat verder gaat dan wij kennen’. Een van zijn favoriete metaforen
was die van de ‘voelhorens’. Hij geloofde dat de kunstenaar over ‘langere voelhorens’
beschikte dan ‘de normale mens’ [sic]: voelhorens die hem in staat stelden zuiverder
aan te voelen ‘wat eigenlijk op dit moment gaande is’.
Als startschot van een beschouwing over beeldende kunst in Nederland in de
eerste naoorlogse decennia is de trits Sandberg-Stedelijk-Cobra overigens geen
slechte keus. Het beroerde is alleen dat we bijna dertig pagina's lang daar blijven
steken. Buiten Sandbergs burcht lijkt niets van belang te zijn gebeurd. Buiten de
Cobra-mannen heeft geen mens in dit land een artistieke daad van betekenis verricht.
Kritiekloos lepelt de auteur de ene artistieke intentieverklaring na de andere op, het
ene wereldveroverende manifest na het andere; vooral Constant was er een kei in.
Zó vernauwd is de blik, dat noch de auteur noch haar redacteuren het nodig vinden
bij straatnamen te vermelden dat het om straten in Amsterdam gaat. Daarbuiten is
immers niets.
Terwijl dit hoofdstuk een aaneenrijging is van individuen en strominkjes die zich
sterk maken voor ‘het samengaan van kunst en leven’, voor een nieuwe ‘vormentaal
der gemeenschap’ (op zichzelf een oud ideaal), wijzen Schuyt en Taverne elders
juist op ‘de onmiskenbare verdwijning van diezelfde samenleving uit de kunst zelf’
(409). Hier rijzen interessante vragen over de spanning tussen ambitie en realiteit,
tussen marktgeschreeuw en kunstpraktijk; hier was een overstap mogelijk geweest
van incident naar reflectie. Maar het triomfalisme over de alsmaar ‘voortgaande
bevrijding in beeld en kleur’ (de titel van het betreffende hoofdstuk) laat daarvoor
kennelijk geen ruimte. Van een enigszins consistente visie op de wisselwerking
tussen kunst en samenleving, op context, is ook hier geen sprake.
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Opstanden, jong tegen oud, nieuwkomers tegen establishment, ziedaar de rode
draad door het verhaal van Hans van Maanen over toneel, muziek en dans in de
jaren vijftig en zestig (hoofdstuk 19). ‘Nieuw’ is het sleutelwoord. Al meteen op de
eerste bladzijde lezen we over een nieuw bestel, nieuwe verhoudingen, een nieuw
soort theater, vernieuwend werk, een nieuw soort kwaliteit. ‘Vernieuwend’ en
‘experimenteel’ zijn de ultieme criteria voor relevantie. Natuurlijk blijkt Nederland
weer laat en traag. Ook hier rijst dus de vraag: waarom niet eerder?
Op zoek naar een plausibel antwoord wijst Van Maanen op drie factoren. Ten
eerste kennen de podiumkunsten nu eenmaal een bestaand, erkend repertoire dat
‘om uitvoering vraagt’. Ten tweede ben je afhankelijk van ‘een relatief groot publiek’,
dat nu eenmaal conservatief is of het althans was in de eerste jaren na de bevrijding.
Ten derde gaat het om collectieve vormen van kunst; je hebt ensembles nodig,
instellingen dus.
Het klinkt redelijk, maar bij nader inzien blijft de vraag waar het om te doen was
onbeantwoord. Al die omstandigheden gelden immers evenzeer voor podiumkunsten
in andere landen. Daar hebben ze het experiment en de vernieuwing kennelijk niet
verhinderd. Is dan ook hier weer karakterzwakte in het spel? Of forceren we zelf
dat stereotiepe beeld van Nederlandse achterlijkheid door onze rimpelige appeltjes
te vergelijken met de sexy peertjes uit de rest van de wereld?
‘Net als voor de oorlog zou Nederland aandachtig volgen wat in omringende
landen voorviel en zelf meest onopgemerkt blijven’, zo vat Van Maanen de toestand
samen (p. 509; cursivering J.P.). En voordat Nederland de stap van volgen naar
navolgen zette vloeide er nog heel wat water door de Amstel. Pas in 1960 klonk in
het Holland Festival de nieuwe, maar toen al niet meer zo gloednieuwe muziek van
Stockhausen, Boulez, Berio en De Leeuw.
Waarom niet eerder? Hoe was het in vredesnaam mogelijk dat dit land zich zo
lang zo hardnekkig afsloot voor de enige echt-moderne, dat wil zeggen atonale en
seriële muziek? Dat een criticus ‘zelfs in 1964’ (Van Maanen) nog kon schrijven,
naar aanleiding van de Nederlandse première van Benjamin Brittens War Requiem,
‘dat de veel gesmade tonaliteit bepaald niet tot op de draad versleten is, gelijk de
a-tonale nieuwlichters ons tegenwoordig willen doen geloven’? De implicatie kan
niemand ontgaan: elk vooruitstrevend land zou zo'n criticus onmiddellijk afvoeren
naar een gekkenhuis.
De boodschap is duidelijk. Er was achterhaalde muziek en er was actuele muziek,
en alleen karakterzwakte, stompzinnigheid en lafheid van de verantwoordelijken in
de muziekwereld kan de oorzaak zijn dat ‘ons landje’ zo lang treuzelde de brug van
de eerste naar de tweede over te gaan. Door de in zijn ogen nogal traditionele, dus
oninteressante praktijk van het merendeel der Nederlandse componisten af te zetten
tegen ‘de dodecafonische en seriële ontwikkelingen die in Europa op gang kwamen’,
leidt Van Maanen ons daarheen waar hij ons hebben wil: naar een beeld van een
stagnerend Nederland tegenover een dynamisch Europa.
Gehechtheid aan tradities beheerste ook de naoorlogse toneelwereld. Het
repertoire bestond uit klassieken, moderne klassieken zoals Tsjechov, en ‘eigentijdse
relatiestukken’ (doorgaans lichte kost). Veel moeite had men met het werk van
Beckett en Ionesco. Wachten op Godot kon pas worden vertoond na het evulgetur
van de onvermijdelijke Anton van Duinkerken.
Intussen blijken er in het ‘gewone’ toneel toch ook wel opmerkelijke zaken te
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gebeuren. Sterker: ‘Veel van de grote artistieke belevenissen [...] kwamen vooralsnog
van de grote gezelschappen’ (p. 516). Terwijl het collectieve geheugen toneel in de
jaren zestig verbindt met de Aktie Tomaat, koesteren tal van individuele geheugens
voorstellingen als Wie is er bang voor Virginia Woolf en De dood van een
handelsreiziger, of, alnaargelang, opvoeringen van Tsjechov, Brecht, Tennessee
Williams. Hier raakt de lezer voor de zoveelste keer in de war. Hoe kan een
toneelbestel dat na de oorlog ernstig verkalkt en danig aan vernieuwing toe was,
twintig jaar later nog een dergelijke kwaliteit opleveren? Als die kwaliteit inmiddels
zeldzaam geworden is, zou dat niet verband houden met een veranderde verhouding
tot de traditie? De vraag is niet retorisch bedoeld; het zou al mooi zijn als ze werd
7
opgeworpen. Van Maanen komt niet op het idee - omdat zijn verhaal een rechtlijnig
vooruitgangsverhaal is.
Eendimensionale verhalen over avant-gardes die erin slagen ‘het nieuwe’ te doen
zegevieren over ‘het traditionele’: dat is waar cultuurgeschiedenis van het jongste
verleden al te vaak op neerkomt. Een van de oorzaken is het gebrek aan afstand
tussen de beschrijvers en het beschrevene. Auteurs die leeftijdgenoten en meestal
geestverwanten zijn van de vernieuwers en vaak zelf deel uitmaken van het nieuwe
bestel, maken zich niet gemakkelijk los van de bijbehorende taal en ideologie. Toch
is dat een voorwaarde voor elke geschiedschrijving die die naam verdient.
Gebrek aan afstand gaat vaak gepaard met gebrek aan gevoel voor proporties.
Wie, terugblikkend op het Amsterdam van de jaren zestig, vergelijkingen trekt met
Parijs anno 1789 of St. Petersburg anno 1917, voelt blijkbaar geen verschil tussen
8
een briesje en een orkaan. Een derde factor die meespeelt is de wijdverbreide
behoefte strepen te trekken onder het verleden. Verschillende motieven versterken
elkaar hier. Wie smijt niet graag ballast overboord? Wie versmaadt het comfort van
een overzichtelijk geschiedbeeld, waarin de ene code of stijl wordt afgelost of liever:
overwonnen, door de erop volgende? En tenslotte is er nog zoiets banaals in het
spel als self-advertisement. Een voor de hand liggende manier om ruimte voor jezelf
te scheppen is immers, anderen die ruimte te ontzeggen: ‘Er is een lyriek die wij
afschaffen’.
Afschaffen is een sleutelbegrip in de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw.
Maar niet alles wat zich aandient als revolutionair, is dat ook heus. Voor vrijwel alles
wat wij tegenwoordig moderne kunst noemen is de grondslag gelegd in de kwart
eeuw tussen 1900 en 1925. Sedertdien zijn reeksen avant-gardes voorbijgetrokken
die pretendeerden een streep onder het verleden te trekken en een radicaal nieuw
begin te maken. Verbaal radicalisme is in de laatste halve eeuw, vooral in de
beeldende kunst, de kortste weg geworden naar succes. Het was Sandberg die
kunstgeschiedenis versmalde tot ‘de geschiedenis van de elkaar opvolgende
9
avant-garden’. Wat in zijn tijd nog op veel weerstand stuitte, is sedertdien in de
wereld van de musea, de kunstraden en kunstcritici tot conventie geworden.
Grensoverschrijding is voor beeldende kunstenaars zozeer een must geworden dat
het inmiddels eerder een moedige daad moet heten als een kunstenaar iets maakt
of doet waarbij geen enkele grens overschreden wordt en dat toch, of misschien
wel juist daardoor, boeit, sterker: dat blijft boeien.
Intussen hebben de stofwolken van al die omwentelingen, de werkelijke zowel
als de geproclameerde, het zicht verduisterd op de continuïteit. Geschiedschrijving
richt zich op veranderingen en zij doet dat terecht. Maar veranderingen krijgen pas
reliëf
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als ze worden beschouwd tegen de achtergrond van wat gelijk blijft. Ook dat is
context. Als kunstenaars, kunstcritici en kunsthistorici ons willen doen geloven dat
de breuk met de traditie volledig is, hoe laat zich dan bijvoorbeeld verklaren dat de
individuele signatuur van het kunstwerk, een uit de renaissance daterende conventie,
en het daarmee verbonden individuele auteursrecht zich hardnekkig handhaven?
In de cultuurgeschiedenis is maar heel weinig echt onomkeerbaar. Al wordt er
nog zo luid betoogd dat de poëzie dood is na Auschwitz, dat tonale muziek verleden
tijd is, dat de roman een anachronisme is, dat je een sonnet, een symfonie, een
portret in olieverf ‘niet meer kunt maken’ - ze worden gemaakt, en goede ook.
Bestaande structuren en conventies zijn vrijwel altijd taaier dan de manifesten van
de ‘voorhoedes’ die menen een definitieve streep onder het verleden te trekken.
Alleen wie dat gegeven serieus neemt, kan ‘Nederlandse cultuur’ recht doen, in
Europese context, of in welke context ook.

Eindnoten:
1 Ton Anbeek: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985, Amsterdam/ Antwerpen
e

1999 (5 herz. dr.), p. 128.
2 Hans Warren: Geheim dagboek V: 1954-1955, Amsterdam 1985, p. 127.
3 D. Kraaijpoel: De nieuwe salon: officiële beeldende kunst na 1945, Groningen 1990 (2e dr.),
p.115.
4 Kraaijpoel 1990 (n. 3), p. 124.
5 Anbeek 1999 (n. 1), p. 267.
6 Maarten Doorman: Steeds mooier: over vooruitgang in de kunst, Amsterdam 1994, p. 90-91,
wijst erop hoe Stravinsky en Picasso als verraders golden omdat zij ‘terugvielen’ in respectievelijk
pre-moderne muziek en figuratieve schilderkunst.
7 Max Arian doet dat wel, in Dennis Meyer (red.): Tomaat in perspectief: theatervernieuwing in de
jaren '60 en '70, Amsterdam 1994, p. 188.
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Jeroen Paalvast
Erosie in Nooit meer slapen
Abstract - In W.F. Hermans's novel Nooit meer slapen (1966) protagonist Alfred
Issendorf explores the most inhospitable part of Norway, obsessionally trying to
build up a reputation as an outstanding geologist. His purpose clashes with the
elements of an apparently cruel landscape and with the memory of his dead father.
This article concentrates on the geological concept of erosion which leads to an
analogy between psychology and geology. To do so a comparison is made between
Freud's interpretation of Jensen's novel Gradiva (1910) and Nooit meer slapen.
In 1955 promoveert Willem Frederik Hermans tot doctor in de wis- en natuurkunde
met het proefschrift Description et genèse des dépôts meubles de surface et du
relief de l'Oesling (Ardennes Luxembourgeoises). Van de aan dit proefschrift
toegevoegde stellingen luidt nummer XI: ‘De term cultuurerosie is zowel in cultureel
als in physisch-geografisch opzicht weinig gelukkig te noemen (Donkersloot, Critisch
Bulletin, Jan. 1950)’. Donkersloot verwijst met ‘cultuurerosie’ naar de ‘erosie’ van
de hoge cultuur, de grote namen in literatuur, kunst en muziek die het onderspit
dreigen te delven in de in 1950 vers oprijzende populaire cultuur. Volgens Hermans
is het echter onjuist om het begrip erosie op een dergelijke negatieve manier te
gebruiken. Voor hem geeft erosie geen verval weer, geen neergang, maar eerder
een doorgang. Zonder erosie zou er zelfs geen leven op aarde zijn ontstaan. In zijn
1
publikatie Erosie (1960), een studie naar het verschijnsel, schrijft hij:
De aarde, zoals zij zich thans aan ons voordoet, zou niet denkbaar zijn
zonder erosie. De mens [...] zou zonder erosie nooit zijn ontstaan. Het is
heel wel mogelijk juist de erosie op te vatten als het voornaamste element
dat een dynamische planeet als de aarde onderscheidt van een dood
hemellichaam zoals, bijvoorbeeld, de maan (Hermans 1960: 10).
Er zijn twee vormen van erosie te onderscheiden: geologische erosie
(voorbereidend), en bodemerosie (resulterend), zoals Hermans ze noemt. Feitelijk
zijn het twee verschijningsvormen van een en dezelfde erosie, ze staan niet los van
elkaar. Geologische erosie duidt op de voor mensen niet direct waarneembare
erosie, zoals de vorming van bergen of rivierdalen. Dit kan duizenden jaren in beslag
nemen. Bodemerosie is het gedeelte van het eroderende proces dat de bodem (‘het
bovenste gedeelte van de aardkorst’) verwerkt, en kan in zeer korte tijd plaatsvinden,
onder meer door bepaalde ingrepen van de mens. Twee voorbeelden die Hermans
geeft van het samengaan van geologische erosie en bodemerosie:
Lawines en aardstortingen in het hooggebergte, modderstromen optredend
als het gevolg van wolkbreuken in een streek waar maanden, misschien
een paar jaar lang geen neerslag gevallen is, hebben eveneens versnelde
erosie ten gevolge. Maar ook dan nog is het er zo mee gesteld, dat daar
in enkele dagen plaatsgrijpt wat al gedurende lange tijd was voorbereid
(Hermans 1960: 11).
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Bekend is het klassieke voorbeeld van de zanger die in het hooggebergte door de
luchttrillingen van zijn stemgeluid een lawine op zijn geweten heeft. Maar de sneeuw
had zich al lang tevoren opgehoopt. Voor een aardstorting geldt mutatis mutandis
hetzelfde (Hermans 1960: 11).
In Nooit meer slapen biedt het verschijnsel erosie de mogelijkheid om geologie (de
wetenschappelijke expeditie) aan psychologie (het bewustwordingsproces van
hoofdpersonage Alfred Issendorf) te koppelen. Nooit meer slapen speelt zich af in
Noorwegen waar Alfred met drie andere, Noorse geologen een expeditie onderneemt
in de streek Finmarken. Alfred wil aantonen dat bepaalde gaten in de grond geen
doodijsgaten zijn, maar inslagen van meteorieten. Het liefst zou hij een nieuw
gesteente willen ontdekken om daaraan zijn naam te verbinden: Issendorfiet. Naast
Alfred is voor dit betoog ook de Noor Arne van belang. Hij en Alfred trekken het
grootste gedeelte van de reis met elkaar op. Het verhaal loopt niet goed af, omdat
Arne komt te overlijden en Alfred er niet in slaagt een ontdekking te doen.
De hoofdpersonen zijn zoals Hermans ze vaker in zijn universum schetst. Wezens
die slechts in zeer beperkte mate invloed kunnen uitoefenen op hun bestaan en
zich maar af en toe bewust zijn van de situatie waarin ze zich bevinden. Zo schrijft
hij in Het sadistisch universum I:
Zelfs de intellectueel meest begaafde is toch maar altijd gedeeltelijk en
tijdelijk tot redelijke handelingen in staat [...] Gering is het aantal minuten,
zelfs seconden per dag dat het brein van de geleerde redelijk denkt.
Oplossingen vindt hij in een flits: de rest van zijn denken is hetzij chaotisch,
hetzij fout. Chaotisch, willekeurig, kortom mythisch (Hermans 1996: 122).
Er bestaat een analogie tussen de structuur van de ‘grillige’ ontstaansgeschiedenis
van het landschap en de hierboven genoemde ‘wispelturigheid’ van het menselijk
bewustzijn. Om dit aan te tonen is een verwijzing nodig naar de grondlegger van
de psychoanalyse, Sigmund Freud, en wel naar diens opstel De waan en de droom
in Gradiva van Wilhelm Jensen (1910). Uit de vergelijking van dit werk met Nooit
meer slapen zal naar voren komen van welke aard het bedoelde verband is.
Freud bespreekt in het aangehaalde werk het verhaal Gradiva van de Duitse
schrijver Wilhelm Jensen. Gradiva handelt over de jonge archeoloog Norbert, die
verliefd wordt op de reliëfafbeelding van een Grieks meisje genaamd Gradiva.
Gefascineerd door haar manier van lopen raakt hij geobsedeerd door de vraag of
het door de kunstenaar afgebeelde meisje een daadwerkelijke realiteit
vertegenwoordigt. Hij verliest zichzelf in zijn fantasie als hij denkt dat ze bedolven
is onder de versteende lava en asregens van Pompeii, de plaats waar hij vervolgens
dan ook naar toe reist om zijn reliëf te toetsen aan de sporen die het meisje
mogelijkerwijs heeft achtergelaten. Aangekomen in Pompeii ontmoet hij een meisje,
dat hij in zijn waan aanziet voor Gradiva, nog levend in het jaar 79 na Chr. De
herhaalde ontmoetingen met haar zorgen ervoor dat de waanvoorstelling langzaam
plaats maakt voor een reëel beeld. Het meisje blijkt zijn langvergeten
speelkameraadje Zoë te zijn.
Volgens Freud heeft Jensen op een juiste wijze de werking van psychologische
processen beschreven. De klassieke tijd van tweeduizend jaar geleden, de tijd
waarin het paar elkaar zou hebben leren kennen, wordt in het verhaal gelijkgesteld
aan de
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vergeten kindertijd van Norbert. Het verdringen van deze herinnering komt overeen
met het verdwijnen van Pompeii onder gestolde lava en as. In beide gevallen is er
geen sprake van vernietiging, de herinnering en de stad zijn nog te bereiken. Pompeii
via opgravingen en Norberts persoonlijke geschiedenis via introspectie.
Zowel in Gradiva als in Nooit meer slapen is er een hoofdpersoon die leeft in een
waan. Dat wil zeggen dat ze hun streven gefixeerd hebben op een bepaald punt
zonder het streven te toetsen aan een rationeel kader. Een opvallende overeenkomst
tussen beide romans ligt in het feit dat de waan van Norbert en van Alfred tot uiting
komt in een vergelijkingsdrang: een afbeelding, een ‘abstractie’ (voor de een een
reliëf, voor de ander luchtfoto's en kaarten) moet worden vergeleken met de realiteit.
Zo wil Norbert diep onder de grond Gradiva's voetsporen terugvinden, en wil Alfred
het bewijs ontdekken waarmee hij het bestaan van meteorietinslagen kan aantonen.
Beide opdrachten zijn haast onmogelijk uitvoerbaar, maar beide wetenschappers
geven zich er volledig aan over. Om van een dergelijke obsessie te genezen moet
volgens Freud om te beginnen de waan serieus genomen worden.
In Gradiva lijkt Zoë, het vroegere speelkameraadje van Norbert, dit aan te voelen,
en speelt daarom het ‘spel’ met Norbert mee. Ze komt hem tegemoet in zijn
waanvoorstelling. Freud stelt dat ze op die manier Norbert van zijn waan bevrijdt.
Hij schrijft:
Ook bij een serieuze behandeling van een werkelijke ziektetoestand
van zodanige aard zou men niets anders kunnen doen dan eerst de
waanconstructie als uitgangspositie te kiezen en vervolgens deze
constructie zo volledig mogelijk te onderzoeken (Freud 1910: 51).
Zo wordt ook Alfreds ‘blinde’ streven naar het vinden van meteorietinslagen vanuit
zijn speurtocht ‘behandeld’. Tijdens zijn expeditie verwerkt hij zijn verleden, bedenkt
hij de ware motivatie waarop zijn werk gebaseerd is, en komt hij tot inzicht. Freud
zegt over deze wijze van genezing:
Het zou een merkwaardige samenloop van omstandigheden zijn, [...]
wanneer behandeling en onderzoek van de waan zouden samenvallen
en de verheldering van de ontstaansgeschiedenis ervan zich juist tijdens
deze ontleding van de waan zou voordoen (Freud 1910: 51).
Alfred kijkt terug op zijn leven en doet een retrospectief zelfonderzoek. Hij vraagt
zich af waarom hij dit werk eigenlijk doet. Uiteindelijk komt hij tot het besef dat zijn
streven gebaseerd is op oneigenlijke redenen - het ‘wreken’ van zijn vaders dood
- en dat hij zich tijdens zijn leven liever met andere dingen bezig zou willen houden.
Als Alfred zijn academische doel aan een nader onderzoek onderwerpt, blijkt dat
zijn geologische ambitie door de dood van zijn vader is ontstaan. Zo bewerkstelligt
zijn terugblikkend onderzoek zijn genezing. Behandeling en onderzoek vallen samen,
net als in Gradiva.
Het samengaan van archeologie en psychoanalyse in Gradiva is volgens Freud
zeer treffend:
Voor de verdringing, die iets psychisch tegelijkertijd ontoegankelijk
maakt en conserveert, bestaat er werkelijk geen betere analogie dan de
bedelving zoals die Pompeii noodlottig is geworden en waaruit de stad
door het werk van de spade weer kon verrijzen (Freud 1910: 69).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

180
Hierbij moet gezegd worden dat slechts ten dele gesproken kan worden over
‘conservering’. Tijdens het archeologische graafwerk zouden alleen ruïnes aan de
oppervlakte komen en bij het ophalen van herinneringen komen ook slechts
fragmenten naar boven. Evenwel is er in beide gevallen sprake van een verticale
gelaagdheid.
In Nooit meer slapen is zoals gezegd een vergelijkbaar verband te traceren, dit
keer tussen geologie en psychologie. Alfred probeert als geoloog het verleden van
de aardlaag te reconstrueren, de ontstaansgeschiedenis van bepaalde gaten in de
bodem te achterhalen. Daarnaast blijft hij door het verhaal heen ook zijn eigen
verleden overdenken. De koppeling tussen deze twee onderzoeksgebieden is te
maken aan de hand van Hermans' werk Erosie, met als centraal punt de twee
beschreven vormen van erosie. Uit Nooit meer slapen komt namelijk naar voren
hoe het onbewuste in verband gebracht kan worden met voorbereidende erosie,
en het bewustzijn met resulterende erosie. Dit blijkt uit een nadere beschouwing
van twee personages uit het verhaal, te weten Alfred en Arne.
Beide personages kenmerken zich in het verhaal door een intensieve onbewuste
relatie met hun vader. Hun handelen wordt als het ware gedirigeerd door de
herinneringen die zij aan hun vader hebben.
Alfred wordt tijdens de expeditie voortdurend herinnerd aan zijn vader. Hij is zelfs
de wetenschap ingegaan omdat zijn vader dat ook had gedaan. Alfreds vader kwam
echter om het leven voordat hij kon doorbreken als academicus. Er rest slechts een
tijdens een congres genomen groepsfoto, afgedrukt in een wetenschappelijk boek,
helaas zonder dat zijn naam wordt vermeld. De aanhoudende herinnering aan zijn
vader, gekoppeld aan de dwingende stimulans van zijn moeder - ‘Mijn moeder heeft
mij opgevoed in het denkbeeld dat ik de carrière die hij [vader] niet heeft kunnen
afmaken, moet voltooien’ - heeft Alfred in de richting van de geologie gedreven. Zelf
was hij liever fluitist geworden, maar dit verlangen werd snel de kop ingedrukt door
zijn moeder, hij was immers voorbestemd in zijn vaders voetsporen te treden en
hem op deze manier te ‘wreken’. Doordat Alfred zijn eigen onbewuste verlangen
verdrongen heeft om te kunnen beantwoorden aan het verlangen van zijn moeder,
is hij uiteindelijk als geoloog mislukt. Het ‘aanhoudende onbewuste’ heeft
geresulteerd in het mislukken van de expeditie. Op een persoonlijk niveau krijgt
Alfred echter wel inzicht in zijn verleden, en daardoor in zichzelf.
Ook Alfreds metgezel Arne heeft een bijzondere relatie met zijn vader. Zijn vader
is bemiddeld en is daarbij bereid om Arnes expeditie financieel te ondersteunen.
Arne moet hier echter niets van hebben, hij is van mening dat wetenschappelijk
onderzoek gekenmerkt moet worden door ontberingen, en dat het met hulp van zijn
vader te gemakkelijk zou worden. Door zijn thuissituatie ontwikkelde Arne het
bijgeloof dat hij zeker niet zou slagen als onderzoeker wanneer hij geldelijke
ondersteuning van zijn vader accepteerde. Dit bijgeloof wordt Arne uiteindelijk
noodlottig. Hij is namelijk in het bezit van een verouderde uitrusting, waardoor hij
een fatale val maakt. Als Alfred Arnes lichaam vindt, valt zijn oog meteen op de
afgesleten zolen van Arnes laarzen. De relatie met zijn vader heeft ervoor gezorgd
dat Arne een irrationele houding aannam bij de uitvoering van zijn onderzoek. Hij
voldeed steeds minder aan bepaalde voorwaarden waaraan een onderzoeker moet
voldoen in een onherbergzaam landschap, voorwaarden waarvan de misschien wel
meest basale hem noodlottig werd: hij liep te lang door met versleten (ik zou haast
zeggen: ‘geërodeerde’) laarzen, verloor zijn houvast, en viel.
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Nu wordt het verband tussen geologie en psychologie duidelijk. Beide disciplines
kennen een bepaalde vorm van erosie, die draait om één centraal begrip, namelijk
‘verwerking’. Eroderende krachten als met puin beladen water, wind of sneeuw
verwerken de bodem, waardoor verschillende lagen worden gevormd. Mensen
zetten voortdurend actuele momenten om in herinneringen en verwerken hun
waarneming van de wereld. Deze herinneringen worden een mensenleven lang
‘opgestapeld’. Landschap en geest vertonen zo beiden een verticale gelaagdheid.
Verschillende aardlagen, die voortdurend van vorm veranderen, komen overeen
met het bewustzijn dat steeds wordt aangevuld met nieuwe herinneringen. Uit Nooit
meer slapen blijkt hoe de voorbereidende onbewuste erosie kan uitmonden in
resulterende snelle erosie, en zo het leven van de personages bepaalt.
De ‘pasfoto-passage’ op pagina 36 van de roman, waarin gewezen wordt op de
asymmetrische verhouding tussen pasfoto en spiegelbeeld, verwijst naar het gevolg
van de eroderende krachten waaraan de menselijke psyche onderworpen is. Uit de
geschiedenis van Alfred blijkt dat zijn zelfbeeld aangepast wordt door een
wisselwerking tussen omgeving en de innerlijke mens, in geologische terminologie:
tussen exogene en endogene krachten. Ooit zag Alfred zich als een mogelijke
fluitspeler, maar dit zelfbeeld werd door zijn omgeving vervormd tot wetenschapper.
Dat dit zelfbeeld voortdurend in transito is wordt nog eens duidelijk gemaakt als
Alfreds persoonlijke identiteit van een ‘ambitieuze geoloog’ op de berg Vuorje
devalueert.
Freud heeft de aardbodem gebruikt om zijn idee van de psyche te verbeelden.
Hij heeft zich echter geconcentreerd op disciplines die zich bezig houden met het
blootleggen van organische sporen en culturele overleveringen, te weten
paleontologie en archeologie. Dus niet zoals Hermans in Nooit meer slapen met
behulp van de geologie. Laatstgenoemde discipline houdt zich uitsluitend bezig met
het bestuderen van anorganisch materiaal.
Het diepte-psychologische gebruik van metaforen is niettemin te verenigen met
Hermans' werkwijze. Individuen die in de greep zijn van het onbewuste beschikken
over minder vrije wil, en zijn hierdoor volledig mechanisch en dus onderworpen aan
de wetten van de natuur. Zij kunnen zich niet weren tegen de eroderende krachten.
Ze kunnen geen voorzorgsmaatregelen nemen, omdat ze het gevaar niet zien
aankomen. Ondanks Alfreds obsessie met de, volgens hem, nauwkeurige
‘wetenschappelijke’ waarneming, valt er veel voor hem weg achter de ‘blinde vlek’
in zijn hoofd. Hij en Arne verkeren in een sfeer waarin het onbewuste overheerst.
De onmogelijkheid zelf in te grijpen, zich te prepareren op wat komen gaat, maakt
hen tot machines die volledig afhankelijk zijn van hun omgeving, net zoals de dode
mineralen om hen heen. Op deze manier wrijft Hermans de mens in het landschap
van zijn sadistische universum.
De kritiek die Hermans leverde op Donkersloots cultuurpessimisme lijkt op het eerste
gezicht een merkwaardige ‘versoepeling’ van het strenge oordeel dat Hermans
doorgaans uitsprak met betrekking tot het universum en de daarin beschikbare
ruimte voor het menselijk streven. Zijn ogenschijnlijke ‘ontspanning’ is zichtbaar in
zijn definitie van erosie en de implicaties van die formulering voor een ruimere
betekenis van ‘vergankelijkheid’. Dat klassieke werken enigszins in vergetelheid
raken valt misschien te betreuren, maar die teloorgang is inherent aan de
beperkingen van het
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geheugen en is noodzakelijk voor de ontwikkeling van nieuwe literatuur.
Vergankelijkheid is zo bekeken niet volledig destructief, maar is ook, ironisch genoeg,
een onbestendigheid die aan scheppingskracht ruimte geeft.
Door met behulp van erosie, en met name verwerking, geologie aan psychologie
te koppelen doet Hermans in ieder geval twee dingen: ten eerste maakt hij mensen
onderdeel van de natuur, onderworpen aan natuurwetten, wat vooral tot uitdrukking
komt in de verwikkelingen rondom Arne die niet in staat is zijn ‘kortzichtigheid’ te
boven te komen, met als gevolg dat hij definitief faalt. Ten tweede geeft Hermans
aan hoe die ‘benauwende’ noodzakelijkheid van natuurwetten ruimte geeft aan een
vorm van zelfopenbaring in de persoonlijke geschiedenis van Alfred. Door zijn
herinneringen op te diepen wordt Alfred in staat gesteld de waanzin van zijn
onderzoek in te zien. Hij komt tot inkeer en lijkt een tweede kans te krijgen.
Hermans blijft echter streng in zijn oordeel, wat naar voren komt in het contrast
tussen de lotsgeschiedenissen van de hoofdpersonages in Nooit meer slapen. Er
wordt namelijk een bepaalde mate van willekeur gesuggereerd; Alfred en Arne
krijgen niet allebei de gelegenheid om voorbij de blinde vlek te kijken die hen teistert.
We kunnen dus niet zeggen dat het sadistisch universum van Hermans uit de lucht
gegrepen is, nu we iets constructiefs gevonden hebben in het overwegend als
destructief te boek staande fenomeen erosie. Het is nog steeds voorstelbaar dat
het universum er lustig op uit is om ons te kwellen. Alfred mag dan tot inzicht
gekomen zijn, die wetenschap waarborgt niet zijn succes in een volgende professie,
integendeel, hij zou wederom kunnen falen.
Alfred heeft lange tijd ten onrechte geleefd in de veronderstelling dat hij gemaakt
was voor de wetenschap, waaruit blijkt dat iemand zich slechts gedurende gedeelten
van zijn leven bewust is van zijn situatie; eigenlijk is hij zijn falen nietsvermoedend
tegemoet getreden, zoals Arne geen oog had voor de wijze waarop zijn afgesleten
schoenzolen zijn dood voorbereidden. Binnen het universum is erosie volgens
Hermans de wederzijdse afhankelijkheid die de relatie kenmerkt tussen verwering
en groei, het verwijst in die zin naar een doorgang zonder doel; en het is dus niet
zozeer het negatieve, als wel de ogenschijnlijke willekeur waarmee verwerking de
aarde en haar bewoners raakt. Hetgeen een sadistisch wereldbeeld kan
ondersteunen.

Adres van de auteur: Herbenusstraat 27, NL-6211 RA Maastricht
JGMPaalvast@student.unimaas.nl

Bibliografie
Freud 1910 - S. Freud: De waan en de droom in Gradiva van Wilhelm Jensen.
In: Sigmund Freud Nederlandse Editie. Cultuur en Religie I. Vert. L. Gabel e.a.
Amsterdam, 1982, p. 29-127.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

183
Hermans 1955 - W.F. Hermans: Description et genèse des dépots meubles
de surface et du relief de l'Oesling (Ardennes Luxembourgoises). Amsterdam,
1955.
Hermans 1960 - W.F. Hermans: Erosie. Zaandijk, 1960.
Hermans 1966 - W.F. Hermans: Nooit meer slapen. Amsterdam, 1974.
Hermans 1996 - W.F. Hermans. Het sadistisch universum I. Amsterdam: De
Bezige Bij, 1964.
Kusters 1999 - W. Kusters: ‘Chaos, erosie, entropie. Wetenschap en literatuur
bij Willem Frederik Hermans’. In: Nederlandse Letterkunde. 4(1999), p. 37-47.

Eindnoten:
1 In Wiel Kusters' artikel Chaos, erosie, entropie (1999) is een uitgebreide behandeling van
Hermans' Erosie en Een heilige van de horlogerie te vinden. Hier gaat Kusters in op de verhouding
tussen wetenschap en literatuur in beide werken.
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P. Kralt
De schrijver, de burger en het levensdoel
Over de thematische structuur van Couperus' roman Metamorfoze
Abstract - Metamorfoze, a novel by Louis Couperus, tells the story of the artist Hugo
Aylva who finds no happiness, neither in his art nor in his life as a common man.
The novel deals with a great number of themes, such as the aim of life, happiness,
artistic talent, civil life, metamorphosis, appreciation and so on. In this article the
author investigates the possible connection between these themes; he concludes
that in this novel Couperus tried to escape from the melancholia and spleen so
prevalent at the end of the 19th century.

1. Inleiding
Louis Couperus publiceerde zijn roman Metamorfoze in 1897. Het idee voor het
boek was al in 1894 bij hem opgekomen, maar pas in april 1896 zette hij zich aan
het schrijven. Hij voltooide het manuscript in februari 1897, in Parijs. De roman
verscheen eerst in drie achtereenvolgende afleveringen van De gids (april, mei en
juni) en daarna in boekvorm (november). Het boek had weinig succes: tijdens
Couperus' leven is het nooit herdrukt.
Gering succes zegt natuurlijk niets over de kwaliteit (het middelmatige Majesteit
beleefde herdruk op herdruk, het grandioze Van oude menschen, de dingen, die
voorbij gaan...(1906) werd ook pas na Couperus' dood herdrukt), maar in het geval
van Metamorfoze is de stagnerende verkoop toch niet helemaal onterecht. De roman
beschrijft in vijf zogenoemde boeken de ontwikkelingsgang van een modern auteur.
Al vanaf het tweede boek verliest het verhaal zijn spankracht. De in het derde boek
beschreven wanhoop van de hoofdpersoon om zijn vergeefse liefde voor Hélène
de Vicq overtuigt niet. In het vierde en vijfde boek vertelt de auteur de romans na
die zijn hoofdpersoon uitdenkt. In het vijfde boek doet hij dat in korte alinea's, meestal
van één zin, waardoor de weergave op een uittreksel lijkt, - bepaald geen briljante
literaire vorm. Bovendien verschuift door die inhoudsweergave het accent: in de
voorafgaande drie boeken lag de nadruk op het creatieve proces, in de laatste twee
op het resultaat van dat proces. In feite betekent dit een breuk in de opzet van de
roman.
Toch is Metamorfoze allerminst mislukt. Couperus heeft er een groot aantal
thema's in verwerkt, sommige zwaar van ernst, andere lichter van gewicht, maar
alle op elkaar afgestemd. Daardoor is een samenhangend geheel ontstaan. De
roman vertoont met andere woorden op thematisch niveau een hechte structuur, dat is op zichzelf al een prestatie van belang. Terecht sprak W.J. Lukkenaer van
een essay-roman (Lukkenaer 1985: 21). Bovendien is de psychologische uitbeelding
van de hoofdpersoon, even afgezien van zijn zwak verbeelde wanhoop, scherp en
raak, terwijl ook iemand als Hélène de Vicq, een figuur van het tweede plan, met
ongelooflijke subtiliteit getekend is. De stijl tenslotte is als altijd bij Couperus elegant
en trefzeker tegelijk.
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De veelzijdige thematiek maakt het mogelijk de roman vanuit verschillende
invalshoeken te benaderen en tot uiteenlopende interpretaties te komen die elkaar
niet hoeven tegen te spreken, maar elkaar kunnen aanvullen. Het is een kwestie
van accenten leggen: vanuit het ene standpunt is een bepaald gegeven belangrijker
dan vanuit een ander standpunt en zal het dus meer aandacht krijgen. Lukkenaer
inventariseerde de thema's puntsgewijs: hij liet daarmee precies zien waar het in
feite in de roman om draait, maar hij kwam niet tot een samenvattende visie
(Lukkenaer 1985: 21). Jan Fontijn omschreef de thematische essentie van de roman
als de verzoening tussen het artistieke en gewone. Hij noemde Emerson als
inspiratiebron van deze visie. Maar hij beperkte zich tot de hoofdzaken en gaf niet
aan hoe de talrijke thema's zich ten opzichte van elkaar verhouden (Fontijn 1983:
149-152). Martha H. Eliassen-De Kat koos als hoofdthema het artistieke
scheppingsproces en beschreef van daaruit de ondergeschikte thema's, waarbij ze
vooral lette op de invloed van andere auteurs op Couperus' werk. Omdat ze zich
eenzijdig concentreerde op het kunstenaarsaspect, paste een thema als ‘waardering’
niet in haar motievenschema, een duidelijk gebrek van haar interpretatie, want
Couperus had dit woord door typografische ingrepen (cursivering, kapitalen, uit
elkaar staande letters) zwaar geaccentueerd (Eliassen-De Kat 1978: 94). M. Klein
richtte zich voornamelijk op de verschillende betekenissen die het woord
‘metamorfose’ in de roman heeft; de idee van de roman is volgens hem dat onze
wereld beheerst wordt door metamorfose, dat wil zeggen: de drang tot scheppen.
Deze gedachte had Couperus ontleend aan Goethe en Emerson (Klein 1994: 25).
Mijn hierna volgende interpretatie sluit aan bij die van Fontijn, maar is
gedetailleerder, waardoor de accenten - zoals aan het eind zal blijken - anders
komen te liggen. Metamorfoze vertelt de geschiedenis van de kunstenaar Hugo
Aylva. Die geschiedenis krijgt bovenpersoonlijke zin en betekenis, doordat de auteur
ze plaatst in het kader van een aantal psychologische, filosofische en morele
begrippen: gespletenheid, kunstenaarschap, burgerlijkheid, levensdoel, geluk,
metamorfose, ziel, (en als aspecten van het begrip ‘ziel’ de begrippen ‘aanvang’ en
‘platonische liefde’ in de betekenis van ‘onstoffelijk’, ‘nog niet verwerkelijkt’,
respectievelijk ‘niet-lichamelijk’), noodlot, waardering. Met elkaar vormen deze elf
begrippen in hun samenhang het thematische complex van de roman. In grote
contouren kan men dit complex aanduiden met de vier begrippen levensdoel, geluk,
kunstenaarschap en burgerlijkheid. Het is dan als volgt te omschrijven: het geluk
ligt in het vinden van een levensdoel, maar voor iemand die kunstenaar is én burger
bestaat er geen vast en duidelijk levensdoel en dus is het zo goed als onmogelijk
dat hij gelukkig wordt. Hoe de zeven andere begrippen in dit grofmazige schema
passen, zal de interpretatie duidelijk moeten maken. Ik geef het complex in drie
fasen aan: allereerst de kern, daarna de eerste uitbouw in het begin van het boek,
tenslotte de tweede uitbouw in het verdere verloop van de geschiedenis. Waar nodig
vertel ik iets over de inhoud.

2. Thematische kern
De kern van Hugo Aylva's probleem is in twee woorden weer te geven: gespletenheid
en (gebrek aan) waardering. Al in het begin van de roman - in het derde hoofdstukje
van het eerste boek - schetst de verteller de essentie van Aylva's karakter in
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enkele forse streken: hij heeft enerzijds het gemoed van een artiest, maar voelt zich
1
anderzijds een gewoon mens die zichzelf niet hoger stelt dan anderen (19). Die
tweespalt keert voortdurend in de roman terug. Wanneer hij als een
jongmens-vande-wereld leeft (52), woedt in hem het Heimwee naar de kunst (55),
maar wanneer zijn roman Nirwana dreigt te mislukken, die hij geïnspireerd door zijn
liefde voor Hélène de Vicq bezig is te schrijven, gaat hij naar haar toe en zegt hij
dat hij geen artiest is: zijn ziel is te klein voor de kunst, de glans ervan is haar element
niet (140). Hij heeft een kleine, stille, verlegen, intieme ziel, zegt hij. Het enige wat
hij verlangt, is stil bij haar te zijn (141).
Dat hij twee-in-één is, heeft ook tot gevolg dat hij voortdurend zijn artistieke
plannen relativeert. Hij neemt zichzelf als kunstenaar niet serieus: als hij aan Mathilde
werkt, zegt hij tegen bekenden dat het een lollig boek wordt, tegelijk is hij daar bitter
over, omdat toch het Heimwee in hem woedt (69, vergelijk 196). Maar ook zijn
burger-zijn ironiseert hij: tegenover Hélène de Vicq verklaart hij dat hij weinig artiest
is en veel bourgeois (107). Hij meent dat weliswaar, maar het komt voort (zoals hij
zegt) uit onvoldaanheid met zichzelf, - dus geeft hij toe liever kunstenaar te zijn. Het
punt is dat hij steeds het één is of het ander, dat beide nooit samengaan. Zijn
ontwikkeling tot vlak voor het einde van de roman vertoont dan ook steeds opnieuw
dezelfde curve. Die lijn is het best te demonstreren aan de hand van het ontstaan
van Anarchisme, de roman die in het vierde boek aan de orde komt. Het begint
ermee dat Aylva inziet dat hij niet gewoon-menselijk is, dat hij niet is als de menigte
(180, 182); hij raakt geïnspireerd en vat een nieuw boek aan, maar als het schrijven
stagneert, daalt hij weer in de alledaagsheid en maakt het gewone leven zich opnieuw
van hem meester (200, 201, 204).
Aylva lijdt niet alleen aan een innerlijke tweespalt, hij heeft nog een tweede gebrek:
op het moment dat hij van iets of iemand kan genieten, doet hij dat onvoldoende:
hij waardeert niet. Couperus achtte dit thema kennelijk van groot belang, want hij
liet het, zoals ik al aangaf, herhaaldelijk cursief of met wijduiteenstaande letters
drukken. In één geval slaat het gebrek aan waardering op het geluk van het schrijven
(77, cursief), in een tweede geval op zijn liefde voor Hélène (174, cursief), in drie
andere gevallen op personen: de Indische schoolvriendschapjes (24, cursief), zijn
vriend Dolf den Bergh (203, cursief) en zijn moeder (219, wijd gedrukt met
hoofdletters).
Het verband tussen beide thema's zal duidelijk zijn: doordat Aylva niet kan
waarderen, blokkeert hij voor zichzelf zowel de weg naar de kunst, waaraan hij zich
niet geheel kan overgeven, als de weg naar het gewone, dagelijkse leven, dat hem
geen voldoening schenkt. Zijn gebrek aan waardering staat een duidelijke keus voor
een van de mogelijkheden die hij in zich heeft, in de weg. Daardoor kan hij zijn
innerlijke tweespalt niet overwinnen. Hij blijft twee in één.

3. De thematische structuur
In het eerste boek en gedeeltelijk in het eerste hoofdstukje van het tweede boek
bouwt de verteller deze thematische kern verder uit. Aylva werkt aan een gedicht
over de renaissance-dichter Torquato Tasso. Hij voelt zich met hem verbonden en
denkt zich in dat hij één van ziel met hem is: een ziel die zich steeds herschept,
meta-
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morfose na metamorfose (28). In deze eerste betekenis is het begrip metamorfose
dus verwant aan het begrip reïncarnatie. Het woord zal in de loop van de roman
een tweede betekenis krijgen: Aylva ziet in de romanpersonages die hij schept (en
soms ook in de romanconceptie die hij uitdenkt) metamorfoses van zichzelf. (81,
84, 95, 166, 182, 183). De twee betekenissen zijn op elkaar betrokken. Dat hij denkt
een ander te zijn, benauwt Aylva, hij vindt het abnormaal. Daarom is het goed dat
de metamorfose zich oplost in kunst (54).
Nog een ander thema wordt in het begin van de roman aan de thematische kern
toegevoegd: het begrip ‘levensdoel’, ook wel ‘waarheid’ (45) of het ‘grote
onverwachte’ (52) genoemd. Het thema roept een sfeer van melancholie op. Wanneer
Aylva zijn gedicht heeft uitgegeven, wordt het in De nieuwe gids gekraakt. Dat stemt
hem bitter, niet om de kritiek zelf, maar omdat eruit blijkt dat kunst niet absoluut kan
zijn (42): wat de één hoge kunst vindt, vindt de ander koekenbakkerswerk (40).
Daardoor komt hij in een stemming van doffe neerslachtigheid.
Het was alles zoo weinig reëel, omdat niets absoluut was. Alles was te
beredeneeren en niemand was het met een ander eens; en men kon niets
in het leven noemen, dat scherp van lijnen uitstond, als een marmeren
beeld. Waar zoû hij de waarheid vinden voor zijn leven? (45).
Tenslotte ziet hij zelf in dat zijn verzen slecht zijn en geeft hij zijn dichterschap op.
Maar ook het leven dat hij daarna als correct jongmens leidt (51), bevredigt hem
niet: zijn dagen verglijden, iedere dag is hetzelfde, het leven is dof (52). Zowel zijn
kunstenaarschap als zijn leven als gewoon mens heeft geen vastomlijnd, absoluut
geldig doel.
Dat deze melancholie om de zinloosheid alleen Aylva aangaat en geen algemene
geldigheid heeft, maakt Couperus duidelijk door middel van een contrastfiguur,
Aylva's moeder namelijk. Zij is eenvoudig (21), aanbiddelijk naïef, bang voor de
kunst als voor een monster (97), maar zij heeft op hem voor, bedenkt Aylva, dat zij
een waarheid gevonden heeft in haar absolute liefde voor haar kinderen (45, de
cursivering is van Couperus): zij heeft een levensdoel.
Op dit punt aangekomen, kan men de thematische structuur van de roman als
volgt omschrijven: waar het in het leven op aankomt, is het vinden van een Doel;
de aard van dat doel doet er niet toe, voor een eenvoudig mens kan het simpel en
heel alledaags zijn; maar voor Hugo Aylva is het niettemin een onmogelijke opgave,
omdat hij twee persoonlijkheden in zich verenigt die niet tot een symbiose komen:
zijn onvermogen te waarderen verhindert die symbiose, zijn vermogen zich in
metamorfoses te herscheppen behoedt hem vooralsnog voor de abnormaliteit die
van die gespletenheid een gevolg zou kunnen zijn.

4. Verdere uitbouw van het schema
In het vervolg van de roman wordt dit thematische schema nog met enkele begrippen
uitgebreid, maar de kern ervan - Aylva's gespletenheid - verandert daar niet wezenlijk
door.
Vijf jaar nadat hij zijn laatste gedicht geschreven heeft, begint Hugo Aylva aan
een roman: Mathilde, zijn kennisje Emilie van Neerbrugge heeft hem op dat idee
gebracht.
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In dat boek verbeeldt hij zijn eigen tweespalt: hij beschrijft het leven van de
overbeschaafde Mathilde die door haar aanleg voorbeschikt is ongelukkig te worden
en ten onder moet gaan, te midden van gewone mensen, van kleine zielen (76).
Aylva splitst, zo zou men kunnen zeggen, zijn twee tegenstrijdige
karaktereigenschappen en geeft ze aan aparte personen: Mathilde is zijn
artiestenkant, de anderen vertegenwoordigen zijn bourgeoiskant. Aan de
artiestenkant verbindt hij de idee van het noodlot: Mathilde moet ten onder gaan,
zo heeft hij haar nu eenmaal geschapen, hij kan daar zelf niets meer aan veranderen
(75). De gedachte zou op kunnen komen dat iets dergelijks ook voor hemzelf geldt.
Ligt hij door zijn artiest-zijn zelf ook niet onder de doem van het noodlot? Dat doet
hij! Maar toch minder rigoureus dan zijn romanpersonage. Voor zichzelf verbindt hij
het begrip niet met zijn leven maar met zijn werk. Als het boek af is, is het los van
hem, als het ware een vreemde, hij haat het daarom zelfs een beetje. Hij bepeinst
dat het onvermijdelijk is, dat hij er noodlottig mee moet leren leven (82).
Om aan het tot stand komen van een boek de woorden ‘onvermijdelijk’ en ‘noodlot’
te verbinden, lijkt al te zwaar op de hand, maar wordt begrijpelijk als we zien wat
het werken aan het boek voor Aylva betekende. Het schonk hem een buitengewoon
geluk. Dat geluk lag vooral in het beginstadium, toen Mathildes geschiedenis nog
ver verwijderd was van het uiteindelijke resultaat: de gedrukte roman in de
boekhandel. Het boek was toen nog geen werkelijkheid, het was nog enkel ziel, nog
niet geïncarneerd, het had nog geen gestalte aangenomen, nog geen vorm gekregen.
Het was zwevende geest, vage gedachte. Voor Aylva is het hoogste geluk de fase
van het verbeelden, het uitdenken, het stadium dus voor het eigenlijke schrijven,
het allereerste begin. Dat is het hoogste, omdat het inderdaad niets is dan ziel (76).
In het vierde boek heeft Couperus de gedachte van het onstoffelijke begin, van
de aanvang die slechts ziel is, nog op een andere manier verbeeld. Aylva is dan in
Rome en bezoekt daar de beeldhouwer Fedder; hij ziet bij hem een beeldje: een
kindfiguurtje dat als angstvallig het leven inkijkt; ze is een godin om het onstoffelijk,
teder bovenmenselijke van die angstvalligheid. Ze is een bloem van lijnen, een
droom van tederheid: ze is alleen ziel (205). Het beeldje is zonder twijfel een symbool
voor de gedachte dat het hoogste (dat wat geluk schenkt, - dat wat een levensdoel
inhoudt) onstoffelijk is en daarom verbonden is met het begin, met dageraad en
aanvang, wanneer nog niets concreet is en vastligt, maar alles nog mogelijk is.
Het thema van de ziel geldt in deze twee zaken - die van het boek en die van het
beeld - de artistieke kant. In het derde boek wordt dit thema van het onstoffelijke
uitgewerkt in zijn verhouding tot het leven. Door het schrijven aan Mathilde (en
daarna aan de novelle Schaakspel) heeft Aylva de onvermijdelijkheid gezien en dat
troosteloze perspectief laat hem moedeloos achter (95, 96); hij vermoedt wel een
hoog Einde, het Eindeloze Doel, de Oplossing, het Absolute, maar dat is eindeloos
ver, na veel levens, en voor zichzelf ziet hij geen levensdoel (98).
In die gemoedstoestand gaat hij naar Parijs waar hij Hélène de Vicq ontmoet.
Tijdens een intiem diner met haar overvalt hem een weids gevoel, een extase waarin
alles Eén wordt (113, 119). Daarmee is het laatste thema geïntroduceerd: dat van
de platonische liefde. Die liefde is, net als het begin van het schrijfproces of als het
beeldje van Fedder, louter ziel. Zij brengt Aylva tot de conceptie van zijn volgende
roman: een gedesillusioneerd dichter komt door de invloed van een verwante ziel
tot een heel bijzondere kunst.
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Hij noemt het een
[...] kunst van louter idee, kunst ongeschreven, alleen voor hemzelven
en wat innigst verknocht nu aan hem was; kunst, waarin geen zweem
meer school van eerzucht, geen gedachte meer was aan publiek; eene
ziel van kunst, alleen gedacht, geboren, bloeiende en stervende in
zichzelve als in het puurst mysterie (122).
Het is allemaal buitengewoon ongewoon: het lichamelijke is op alle mogelijke
manieren geweerd: Aylva's liefde voor Hélène is niet lichamelijk, de liefde tussen
de twee personages in zijn boek is niet lichamelijk, het boek dat zijn mannelijke
personage uitdenkt, wordt niet geschreven, krijgt dus geen vaste vorm, wordt geen
ding. Alleen Aylva's boek zelf wordt uiteindelijk (‘onvermijdelijk’ staat er: 167, 168)
voltooid.
Tegenover deze bijna extreme ongewoonheid heeft Couperus opnieuw een
contrastfiguur gezet, dit keer in de persoon van Hélène de Vicq, al representeert zij
een heel andere gewoonheid dan Aylva's moeder, die bourgeois is, - zoals in feite
Aylva's gewone kant ook is.
Hélène is natuurlijk en eenvoudig (105, 108, 115), al is in haar houding soms iets
van een pose (108). Maar die eenvoud heeft niets banaals (110), eerder iets chiques,
want de natuur en eenvoud van de Hollandse critici veracht ze (106). Haar eenvoud
betekent dat ze het leven accepteert zoals het is: het fatale en wrede van
Maeterlincks sprookjes bijvoorbeeld schijnt haar gewoon en eenvoudig toe (112).
Van Aylva's platonisch gedweep moet ze niets hebben: de idee van het ongeschreven
boek vindt ze ziekelijk, abnormaal en steriel (122), de platonische liefde acht ze
onvrouwelijk (123). Ze beantwoordt Aylva's liefde dan ook niet. Ze verkiest een
krachtige man boven een man als Aylva (144). Als zij het woord ‘gewoon-menselijk’
in de mond neemt, bedoelt ze dat iemand eerzucht dient te hebben, iets moet willen
bereiken (143). Gewoonmenselijk betekent in deze context dus: deelnemen aan
het (maatschappelijke) leven, de mens accepteren zoals hij is: geest én lichaam,
ziel én zinnen. Men zou dat een levensdoel kunnen noemen, ook al gebruikt de
roman dat woord in dit verband niet. Trouwens, Hélène verklaart verschillende keren
dat ze dood is na het lijden dat haar man haar heeft aangedaan (124, 131, 145).
Wat dat betreft contrasteert ze met Aylva's kennis Emilie van Neerbrugge die op
hem verliefd is en die een harmonieuze levensfrisheid uitstraalt (157).
Hiermee is het thematische schema geheel uitgebouwd. Tegenover het gewone
(in de zin van het simpele en bourgeoisachtige van Aylva's moeder én in de betekenis
van nuchtere levensaanvaarding à la Hélène de Vicq) staat het ongewone van
Aylva's ziekelijke levenshouding. Zijn kunst is in aanvang enkel ziel, schenkt op dat
moment het geluk en zou dus zijn levensdoel kunnen zijn, maar moet noodlottig
vorm worden: een geschreven boek. Dat boek heeft als kunst geen absolute waarde
(de één vindt het goed, de ander kraakt het) en kan daarom ook in dit opzicht geen
levensdoel zijn. Ook de platonische liefde, die, net als de kunst-in-aanvang, louter
ziel is, schenkt geen blijvend geluk. Het levensdoel zou in het gewone leven kunnen
liggen (denk aan Aylva's moeder), iets wat voor Aylva zelf niet op voorhand
uitgesloten is, want hij is bourgeois genoeg. Maar juist zijn gespletenheid in artiest
en burger blokkeert die uitkomst: hij waardeert zijn kunst niet, hij waardeert zijn
liefde niet, maar hij waardeert vooral de dingen die het gewone leven hem biedt,
niet. Het enige wat hem voor de totale ontreddering behoedt, is zijn vermogen tot
metamorfose, tot kunst dus, - en dan zijn we terug bij het begin. Aylva lijkt gevangen
in een vicieuze cirkel.
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5. Oplossing van het conflict
Maar in het vijfde boek is het conflict tot een oplossing gekomen. Aylva zegt tegen
Emilie, met wie hij nu getrouwd is, dat zijn Doel (inderdaad, met een hoofdletter) is
te leven voor haar (261). Voor het eerst in zijn leven waardeert hij (262), dat wil
zeggen: hij beseft op het moment zelf (en niet pas veel later) hoe rijk hij is in wat hij
bezit. Dat hij zover gekomen is, komt doordat het gewone en het artistieke aspect
van zijn persoonlijkheid zich met elkaar verzoend hebben: hij leeft weliswaar in
contrast (in de eenvoud van zijn gewoon-menselijk geluk én in de subtiliteit van zijn
kunstenaarschap (247)), maar het één sluit het ander niet langer uit, - van heimwee
naar de kunst of van melancholie om het leven is dan ook geen sprake. Zijn
gewoon-menselijk geluk hoeven we dan ook niet te zien als iets kleinburgelijks, het
simpele geluk der kleine zielen. Het is eerder een nuance van de verliefdheid van
de dichteres Tila uit het verhaal ‘Eene illuzie’ in de gelijknamige bundel (1892). Haar
2
liefde is eenvoudig (34), ze voelt zich er minder dichteres, meer vrouw om (40),
maar toch heeft die liefde extatische trekken, want zij is nu eenmaal geen
conventioneel type. Aylva's huwelijksgeluk lijkt mij een schakering van deze
eenvoudige maar bepaald niet gewoon-burgerlijke liefde.
In dit vijfde boek krijgt het begrip metamorfose veel nadruk, in de twee
betekenissen die het in de loop van de roman gekregen heeft. Aylva creëert een
sprookje over een hertog (dat is dus zijn metamorfose: hij herschept zich in dit
personage) die weet dat de ziel voortdurend incarneert, in steeds andere
metamorfoses, altijd gedreven door haar aspiratie het levensdoel te vinden. Gaan
we ervan uit dat het oogmerk van de incarnaties inderdaad het vinden van het
levensdoel is, dan kunnen we stellen dat Aylva zijn metamorfoses heeft voltooid:
hij heeft immers zijn doel gevonden? Zijn kunst is nu louter ziel: hij vertelt Emilie het
sprookje, maar zal het nooit opschrijven, daardoor blijft het vaag, algemeen en
abstract, is het een klank en een gevoel (259), vergelijkbaar, concludeer ik, met het
beeldje van Fedder dat alleen ziel was (205). Dat sprookje is voor hem en haar
samen (259), is dus deel van zijn levensdoel (= Emilie) en daarmee deel van zijn
bestaan als gewoon mens: kunst en leven zijn één.
Wanneer Aylva kiest voor het mondeling vertellen van het sprookje, kiest hij voor
wat hij als de essentie ziet: de ziel. Vandaar dat het relatieve van de kunst hem niet
meer deert. (Net zo goed als het relatieve van het leven hem niet langer schrik
aanjaagt nu hij een levensdoel gevonden heeft). Aylva leest de recensies over zijn
werk die Emilie in de loop van de jaren verzameld heeft, maar de kritiek laat hem
koud, hij vindt ze ‘noodelooze drukte van menschen’ (246). Hij ordent met Emilie
zijn boeken en zegt haar dat hij niet meer dweept: Zola, Ibsen, Maeterlinck, hij
adoreert ze niet langer (236, 237).

6. Conclusie
Het werk van Couperus staat in de spanning van twee polen, twee tegengestelde
sferen die elk voor zich moeilijk met een enkel woord zijn aan te duiden. ‘Buitensporig’
en ‘gewoon’ komen er nog het dichtste bij. De ene sfeer is die van het buitengewone,
het abnormale, het verhevene en het onmatige, de andere die van het dagelijkse,
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het normale, het eenvoudige en het maathoudende. Steeds worden schakeringen
van die beide sferen tegenover elkaar geplaatst. Ziekelijke dweepzucht tegenover
robuuste gezondheid en artistieke verfijning tegenover burgerlijke conventionaliteit
in Eline Vere (1889). Platonische verering tegenover gewone verliefdheid in Extaze
(1892). Vorstelijke praal tegenover landelijke eenvoud in Majesteit (1893). Goddelijke
allure tegenover menselijke beperktheid in Dionyzos (1904). Daarbij maakt Couperus
zelden een keus. Beide sferen trokken hem nu eenmaal aan. Helegabalus, het
decadente keizertje uit De berg van licht (1905, 1906), tekent hij met fenomenaal
inlevingsvermogen, maar Helegabalus' tegenpool, Gordianus, kalm, waardig, in
alles maathoudend, heeft ongetwijfeld zijn grootste sympathie.
Ook Metamorfoze is vanuit deze spanning geschreven, is zelfs de meest
uitgesproken verbeelding ervan. De grondtegenstelling van de roman is echter niet
die tussen het artistieke en het gewone, zoals Fontijn meende, maar die tussen het
ziekelijke en het gezonde: Aylva's gespletenheid tegenover de symbiose van zijn
beide neigingen. De Aylva van voor en na de verzoening is de nerveuze,
gedeprimeerde man tegenover de sterke, gelukkige man. Aylva is een Eline Vere
die aan zijn (haar) lot ontkomt.
Het is natuurlijk slechts een nuanceverschil: Aylva's ‘ziekte’ is nauw met zijn
artisticiteit verbonden: was hij even eenvoudig als zijn moeder geweest, dan was
hij zonder omwegen een gelukkig man geworden. Dat artisticiteit en ziekte
samengaan is trouwens een gedachte die in de tweede helft van de negentiende
eeuw wijd verbreid was (Kemperink 2001: 323-329). Men denke aan Eline Vere.
Gezondheid hoorde bij de middelmatigen, genie en waanzin lagen vlak naast elkaar.
Dat de kunstenaar Hugo Aylva dus aan spleen, heimwee en melancholie lijdt en
bang is krankzinnig te worden, is niets bijzonders. Dat in Metamorfoze
gedeprimeerdheid en kunstzinnigheid samengaan, stempelt de roman tot een product
van zijn tijd. Maar dat Couperus die verbinding probeerde te doorbreken, een
oplossing zocht voor het probleem van de verhouding artiest-burger, geeft dit boek
binnen de context van zijn tijd een uniek karakter.
Meindert Evers heeft aangetoond dat de grote roman van Marcel Proust een
bevrijding was uit de verstikkende sfeer van het fin de siècle. Welnu, zestien jaar
voor het verschijnen van Du Côté de chez Swann, het eerste deel van Prousts
cyclus, probeerde Couperus al op zijn manier aan de melancholie en het spleen die
3
het einde van de eeuw bepaalden, te ontkomen.
Dat alles neemt niet weg dat de geschetste oplossing voor Aylva's conflict niet
echt bevredigt. Ze is te idyllisch en daardoor ongeloofwaardig. Ze is ook incidenteel:
we mogen aannemen dat Aylva weer zal gaan schrijven en dan zal de moeilijkheid
van ziel en vorm zich opnieuw voordoen. Ze laat bovendien het probleem van ziel
en zinnen (het uitzonderlijke platonisme tegenover de gewone zinnelijkheid in de
liefde) dat het hart was van het derde boek, onopgelost. Maar de kern van de
oplossing, de verzoening tussen het artistieke en burgerlijke aspect van Aylva's
persoonlijkheid, lijkt me, als mogelijkheid, als gedachte op zich - dus zonder de
concrete toepassing die Metamorfoze geeft - alleszins aanvaardbaar.

Adres van de auteur: Zandkamp 36, NL-3828 GB Hoogland
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2 De paginanummering verwijst naar de uitgave in de Volledige werken Louis Couperus, deel. 6.
3 Evers citeert overigens ook uitspraken van Proust uit de jaren negentig die van een zelfde geest
getuigen. Onder andere deze: ‘Mais à une génération sensible surtout à la splendeur inutile des
choses, en a succédé une soucieuse avant tout de rendre à la vie son but, sa signification, à
l'homme le sentiment qu'il crée en une certaine mesure sa destinée’ (Evers 1997: 47).
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Gertjan Postma
*
Een Latijnse liturgische bron voor het Egidiuslied
Abstract - The Middle-Dutch poem Egidius waar bestu bleven shows thematic and
phraseologic correpondences with the medieval Latin legend of SS. Sergius &
Bacchus. This so-called Egidiuslied, a secular song in the Gruuthuse manuscript,
is possibly a counterfact of a liturgy sung in confraternities in late-medieval Flandres.

1. Het Egidiuslied
Het laat-veertiende-eeuwse Gruuthusehandschrift dat in Koolkerke wordt bewaard
bevat een van de meest persoonlijke stukken Middelnederlandse wereldlijke lyriek:
het Egidiuslied. Dit wereldlijke rondeel is, meer nog dan de andere liederen van het
1
handschrift, zonder historisch, literair, of muzikaal kader gebleven. Niemand weet
wie het heeft gedicht - is het Jan Moritoen, zoals Heeroma heeft geopperd, of toch
2
iemand anders? Niemand heeft een bron gevonden, voor de tekst noch voor de
muziek. Niemand weet wie Egidius was. Niemand heeft enig idee wat de aanleiding
van zijn dood was, hoe oud de betreurde was, wat zijn functie, enzovoorts.
‘Wonderlijk, nietwaar, hoe dit liedje van verlangen, dit liedje van gemis uit het
verleden komt aanzweven...Eeuwen zijn voorbij, niet alleen Egidius is dood, ook
van de wereld waarin Egidius stierf is nauwelijks iets over’ (Komrij 1996: 12). Alleen
een geïsoleerd bericht hebben we, en daarom kunnen we sommige wendingen in
het lied alleen verklaren door ‘close reading’ ons in te leven in deze klacht om de
dood van een geliefde vriend. Maar waar verwijst ic moet noch sneven, ende in de
weerelt liden pijn naar? En vanwaar dat ic moet nog zinghen een liedekijn? Komrij
interpreteert deze frasen in existentiële zin: ‘het is een gedicht in mineur, een de
profundis. In wanhoop en radeloosheid zit [de dichter] bij de pakken neer. De pijn
van de dood heeft hem de ogen geopend voor de pijn van het leven. Hij heeft weet
van het schuldgevoel omdat hij nog altijd leeft: Ic moet nog zinghen een liedekijn’.
De achtergebleven dichter zal in zijn verdere leven door eenzaamheid lijden (sneven
ende in de weerelt liden pijn).
Hoewel Komrij's benadering een prachtig gedicht oplevert, zou meer kennis van
het literaire universum ons inzicht in sommige passages kunnen verschaffen, net
zoals dat bij de Strofische Gedichten van Hadewijch gebeurd is. Onderzoek naar
deze teksten heeft ons er bijvoorbeeld van bewust gemaakt dat achter schijnbaar
hyper-individualistische belijdenislyriek evenzeer gemeenschapslyriek schuil kan
gaan, in het geval van Hadewijch gemeenschapslyriek voor gelijkgestemde vrouwen
(Willaert 1992: 12). Een van de aanwijzingen hiervoor was dat wat eerst
individualistische lyriek leek, op muziek gezet blijkt te zijn, en mogelijk in religieuze,
mystieke kringen een liturgische functie heeft gehad (Grijp 1992). Dit onderzoek,
dat in
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nauwe samenwerking met musicologen werd en wordt verricht, bevestigt de intuïtie
die reeds in 1943 door Van Mierlo werd verwoord dat de Strofische Gedichten niet
slechts een
persoonlijke uiting van Hadewijch zelf zouden zijn, maar meer van de
gemeenschap waartoe zij behoorde. [...] De aard van Hadewijch's liederen,
hoezeer ze ook wortelen in de Provençaalse minnelyriek, wordt dus steeds
dichter tot de sfeer van de sequentia getrokken: van het geestelijke
gemeenschapslied, bestemd om in geestelijke, hier mystieke, kringen
gezongen te worden (p.182, geciteerd bij Willaert 1992: 12).
In dit artikel doe ik verslag van een onderzoek naar de oorsprongen van het
Egidiuslied. Dit rondeel behoort tot de zogenaamde Maria-Egidius cyclus, nr. 97-101,
een afwisseling van liederen aan Maria en aan Egidius (Oosterman, pers. comm).
Dat de Egidius-liederen in deze cyclus zijn opgenomen, voedt de twijfel aan de
exclusief seculiere status van het Egidiuslied. Bovendien is de taal van de cyclus
vrij van Duitse taalkleuring (Geerts 1909), hetgeen wijst op een traditie buiten de
hoofse minnelyriek (Reynaert 1987, 1999: 127 e.v.). Uit het onderzoek zal blijken
hoe een wereldlijk gedicht kan wortelen in liturgische teksten die gecantileerd werden
in geestelijke gemeenschappen. Bovendien zal blijken dat - hoezeer het Egidiuslied
ook een individualistische gevoelsuiting is - het toch tegen een liturgische achtergrond
ontstaan is. Omdat ik nog veel naar onderdelen van het Egidiuslied zal verwijzen,
3
is het nuttig de precieze woorden in herinnering te roepen (Heeroma 1966: 217).
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
Nu bestu in den troon verheven,
Claerre dan der zonnen scijn.
Alle vruecht es di ghegheven.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Dn coors die doot, du liets mi tleven.
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn:
Verware mijn stede di beneven!
Ic moet nog zinghen een liedekijn,
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.

In de volgende paragraaf zal ik een christelijke legende bespreken die sterke
parallellen met het Egidiuslied vertoont.
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2. Een middeleeuwse legende als voorbeeld voor het Egidiuslied
De Acta Sanctorum, een meerdelig werk waarin een groot aantal bronnen met
betrekking tot de katholieke heiligenverering zijn verzameld, geeft onder 7 oktober
een legende van twee heiligen, Sergius en Bacchus. Het verhaalde vindt plaats in
de vierde eeuw, en de oudste verwijzingen ernaar gaan terug tot de zesde eeuw
4
5
(Severus van Antiochia, Syrisch) en de tiende eeuw (Metaphrastes, Grieks). De
plaats van handeling is het voor-christelijke Rome onder keizer Maximianus, alsook
Syrië waar de landvoogd Antioches gestationeerd is. Twee krijgslieden stijgen steeds
hoger in aanzien bij de keizer. Sergius is primicerius van de krijgsschool, Bacchus
secundarius. Door afgunst gedreven betichten tegenstrevers hen ervan tot de secte
der christenen te behoren. Om hen te beproeven, nodigt de keizer hen uit mee te
gaan bidden in de tempel van Jupiter. Daar aangekomen mist de keizer ineens zijn
twee soldaten. Ze zijn buiten gebleven en staan psalmzingend op het plein. De
keizer is boos en verwijt hun ongeloof in de goden der vaderen. De keizer ontneemt
hun al hun eretekenen en laat hen in vrouwenkleren door de stad voeren. Hij verbant
ze naar Syrië waar Antioches landvoogd is. Deze is Sergius welgezind en geeft hun
nog de mogelijkheid het christendom vaarwel te zeggen. Sergius en Bacchus zijn
standvastig. Dan laat Antioches eerst Bacchus martelen tot de dood erop volgt.
Sergius mist zijn kameraad zeer en lijkt op te geven. Hij roept in een ‘Klacht om
Bacchus’ zijn kameraad aan. Bacchus verschijnt hem in een droom en zegt dat hij
standvastig moet zijn. Het is deze dialoog die parallellen vertoont met het Egidiuslied.
Sergius zal de volgende dag gemarteld worden: hij moet een wedloop op
spijkerschoenen lopen. Door krachten uit de hemel gedreven geeft Sergius zelfs
op de tiende achtereenvolgende dag niet op. Ten einde raad onthoofdt de landvoogd
hem. Het lijk blijft op het veld achter, maar de vogelen des hemels beschermen het
6
tegen de prooidieren. Medechristenen begraven hen later. Op de plaats van hun
dood is later een stad gebouwd: Sergiopolis.
Deze legende is in vele versies overgeleverd - Syrische, Griekse, Latijnse en een
korte Middelnederlandse versie. Op die Middelnederlandse versie kom ik later terug.
Hieronder geef ik een uittreksel van een Latijnse versie (BHL 7599, de Latijnse
7
tegenhanger van de zgn. Antiquior ). Deze versie is onder andere overgeleverd in
een Rijnlands handschrift uit de tweede helft van de veertiende eeuw: het zgn
8
Münstermaifelder Legendar. Deze versie vertoont opvallende parallellen met het
Egidiuslied. Ik geef hieronder de Latijnse tekst met de Engelse vertaling van Boswell
om elke suggestieve voorstelling mijnerzijds te voorkomen. De tekstgedeelten zijn
letterlijke aanhalingen. De delen tussen rechte haken zijn verbindende teksten van
mijn hand.
Martyrologium SS. Sergii & Bacchi (BHL 7599; geciteerd naar de uitgave van
Mombritius)
Tunc itaque veluti quaedam stellae terrestres erga confessionem fidei
Salvatoris Domini nostri Iesu Christi [...] Sergius et Bacchus pollebant in
palacio, honorabilesque erant apud Maximianum imperatorem.
...non quidem affectu naturae, sed vinculo fidei connexi cantantes semper
et dicentes: ‘Ecce, quam bonum et quam iucundum habitare fratres in
unum’ (o.c.:863). (Ps 133:1).
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‘Heu me, Bache, frater meus et contubernalis, numquam cantabimus
dicentes: “Ecce, quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum”.
Ascendens namque in caelum segregatus es a me, relicto me super
terram solitario’.
[Bachus dixit ei:]
‘Qui(d) contristaris aut quid anxiaris, frater? Et si de corpore abscessi a
9
te, et tamen confessionis vinculo tecum sum psallens et dicens: viam
mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum.
Et tu ergo, frater, festina, ut per bonam et integram confessionem
pervenias ad me, cursum consummans et fidem custodiens. Tecum enim
10
mihi reposta est justitiae corona ’.
Engelse vertaling (van de hand van Boswell 1994 naar het Griekse ms. Cod. Vat
866/ff.40-45):
It was then that Serge and Bacchus, like stars shining joyously over the
earth, radiating the light of [...] faith in [...] Jesus Christ, began to grace
the palace, honored by the emperor Maximian.
Being as one in their love for Christ, they were also undivided from each
other in the army of the world, united not in the way of nature, but in the
manner of faith, always singing and saying: ‘Behold, how good and how
pleasant it is for brothers to abide in oneness (Ps. 133:1)’
[After being accused of belonging to the sect of the Christians, the emperor
invites them to the temple to test them out, but they refuse to enter]. They
stood outside and prayed as with one mouth. [...]
Immediately [the emperor] ordered their belts cut off, their tunics and the
other military garb removed, the gold torcs taken around their necks, and
women's clothing placed on them; thus they were to be paraded through
the middle of the city to the palace, bearing heavy chains around their
necks. But when they were led into the middle of the market place the
saints sang and chanted together: yea, though we walk through the valley
of the shadow of death, we will fear no evil (Ps 23:4).
[Bacchus & Sergius are sent to Syria to be punished.] On the road, the
two chanted psalms together and prayed as if with one mouth. [Bacchus
is flogged until death. After the death of Bacchus, Sergius complains:]
No longer, brother and fellow soldier, will we chant together: ‘Behold, how
good and pleasant it is for brothers to abide in oneness’ (Ps. 133:1). You
have been unyoked from me and gone up to heaven, leaving me alone
on earth, now single, without confort.
[Then Bacchus responds to him in a dream, saying:]
Why do you grieve and mourn, brother? If I am taken from you in body,
I am still with you in the bond of union, chanting and reciting: ‘I will run
the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart (Ps.
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119: 32). Hurry then, yourself, brother, through beautiful and perfect
togetherness to pursue and obtain me, when finishing the course. For the
crown of justice for me is with you’.
[Sergius remains firm and refuses to give up his faith. He is ordered to
run on shoes with nails. As he never gives up, he is decapitated. At the
place of his death, the city of Sergiopolis has been built in his honor].
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Dit prozaverhaal vertoont enige parallellen met het Egidiuslied. Ik zal de punten van
overeenkomst in de volgende paragraaf één voor één langslopen.

3. Vergelijking der teksten
Er zijn een twaalftal parallellen tussen het Egidiuslied en de Latijnse legende van
SS. Sergius en Bacchus (S&B). Deze concentreren zich in het tekstgedeelte na de
dood van Bacchus. Drie ervan betreffen overeenkomsten in onderwerp, negen ervan
overeenkomsten in woordkeus.
Over de thematische parallellen kan ik kort zijn. Het betreft in beide gevallen: 1.
een communicatie tussen twee gescheiden vrienden, 2. waarvan één in de hemel
- de ander op aarde, terwijl de dood de scheidslijn heeft getrokken, en 3. een klacht
dat degene die dood is er, naar het oordeel van de achtergeblevene, het best vanaf
is. Daarnaast is er een belangrijk verschil. Terwijl het Egidiuslied alle tekst in de
mond van de achtergeblevene legt, een monoloog dus, is er in het relevante gedeelte
van de vita van SS. Sergius en Bacchus sprake van een dialoog over de scheidslijn
van het graf heen.
Op zichzelf zijn de thematische overeenkomsten niet zo opzienbarend. Het thema
is immers van alle eeuwen en overeenkomsten lijken nauwelijks te wijzen op een
stemmatologische verwantschap. Veel belangrijker daarentegen zijn de
overeenkomsten in woordkeus, die meer contingent-historisch zijn en daarom op
ontlening lijken te wijzen. Ik zal ze hierna één voor één bespreken met de
bewoordingen van het Egidiuslied als uitgangspunt.

3.1 gheselle mijn/dat was gheselscap - regel 2/4
Het Middelnederlandse geselle betekent zoiets als ‘compagnon, partner’ en drukt
een hoge mate van symmetrie uit. Gezelschappen, gilden en broederschappen
bestonden uit ‘gesellen’, (socius). ‘Gesellen’ waren eigenlijk geestelijke broeders.
Het Latijnse frater ‘broeder’ drukt in de middeleeuwen vaak een geestelijke
broederschap uit; dit in tegenstelling tot germanus, ‘broer’, dat uitsluitend een
biologische broederschap aanduidt. In onze Latijnse tekst komen we geselle tegen
in de aanroep: Heu me, Bache, frater meus et contubernalis. Het toegevoegde
epitheton contubernalis drukt uit dat de twee partners een samenlevingsvorm hebben:
ze leven onder een dak (taverna ‘tent, hut, herberg, logement’). Het betekent dan
zoiets als ‘maatje, slapie’.

3.2 (du) coors (die doot) - regel 3
Dit vinden we mooi in het Grieks/Latijnse heiligenleven terug. Bacchus heeft voor
de dood gekozen vanwege zijn trouw aan het geloof in Christus. Dit is belangrijk
voor de interpretatie van het Egidiuslied. Het gebruik van kiesen in het
Middelnederlands is namelijk tweeërlei. Het kan een lexicale betekenis hebben van
‘de voorkeur geven aan, liever hebben’. Komrij's uitgave van het Egidiuslied vertaalt
met deze letterlijke betekenis. Kiesen kan in het Middelnederlands echter ook met
gereduceerde betekenis voorkomen, te vergelijken met hedendaagse uitdrukkingen
als ‘het hazenpad kiezen’, en ‘het ruime sop kiezen’. Hierin is kiesen meer een
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hulpwerkwoord. In het Middelnederlands komt de gereduceerde betekenis vrijwel
uitsluitend voor bij complementen met een negatieve gevoelswaarde, zoals doot,
helle, enzovoorts. Op zich-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

198
zelf is dus de hulpwerkwoord-interpretatie heel wel denkbaar in het Egidiuslied. In
deze opvatting betekent de frase dus zoiets als ‘de dood vinden’. De annotaties van
eerdere uitgaven van het Egidiuslied kiezen voor deze interpretatie (bijv. Van der
Heijden 1973: 249). Belangrijk is dat het Grieks/Latijnse heiligenleven uitsluitsel lijkt
te bieden in deze discussie. De door mij gesuggereerde parallel ondersteunt de
Komrij-interpretatie van ‘kiezen’ in de volle zin des woords.

3.3 du coors die doot, du liets mi tleven - regel 3
Deze tegenstelling vinden we mooi terug als: Ascendens namque in caelum
segregatus es a me, relicto me super terram solitario ‘ten hemel gevaren, ben je
van mij weggerukt, mij alleen op aarde achterlatend’.

3.4 (gheselscap) goet ende fijn - regel 4
Deze frase vinden we letterlijk terug in de legende, namelijk als het psalmvers dat
de twee heiligen voortdurend zingen (Ps 133:1). ‘Hoe goed en hoe lieflijk is het als
broeders tezamen wonen’ (vert. NBG). Dit psalmvers wordt in de legende tweemaal
volledig uitgeschreven. Het Latijn heeft bonum et jucundum (lett. ‘goed en
vreugdevol’).

3.5 in den troon verheven - regel 6
Het Middelnederlandse troon wordt vaak gebruikt als ‘hemel’, de plaats van Gods
troon (MNW s.v. ‘troon’). Volgens christelijke opvattingen worden de heiligen
verzameld onder het altaar/troon van het Lam en verkrijgen een kroon als eerbetoon
voor hun volharding. De heiligen delen dan in de regering van de wereld
(Openbaringen 6: 9-11). ‘Kroon’ en ‘troon’ behoren dus tot dezelfde christelijke
fraseologie. In het Egidiuslied is dit ‘verheven zijn tot de troon’ alleen aan Egidius
ten deel gevallen. De achtergebleven rouwende verlangt ernaar. Dit thema komt in
de legende terug als het verkrijgen van de ‘kroon der rechtvaardigheid’ (justitiae
11
corona) door Bacchus.

3.6 claerre dan der zonnen scijn - regel 7
Helder schijnen in vergelijking met hemellichamen is een typisch ingrediënt van de
Sergius en Bacchus legende. De Griekse versie zegt dat ze als aardse sterren
straalden (αστερες επιγειοι φαιδρον). De Latijnse versie noemt hen ‘aardse sterren’
12
(stellae terrestres). Het epitheton ‘helder stralen’ komen we ook tegen in Walahfrid
Strabo's Hymne op Sergius en Bacchus uit de negende eeuw (MGH, Poet. II, p. 418,
LXXXIII, strofe 2 en 5):
2 Martyres sancti, meritis micantes
Sergius, Bachus sotii corona
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carnis a claustro pariter migrando
sydera supra
5 Qui pius mundi, deus ac redemptor
martyr et miles radians herilis
rore robustus roseo salutis
scemate servi.
Heilige martelaars, fonkelend van verdiensten
Sergius, Bacchus, kroon van uw gezel
uit de kerker van het vlees uitwijkend
tot boven de sterren.
Gij die de wereld goedgunstig zijt, God en Verlosser,
martelaar en stralende krijgsman van de Heer
zijt met dauw gesterkt, rozerood welzijn
aan het gewaad van uw dienaar.

In het klassieke en middeleeuwse Latijn werd micans ‘stralend/fonkelend’ (speciaal
van sterren) vaak als epitheton voor krijgslieden gebruikt. In een elfde-eeuwse op
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muziek gezette officie van Sergius en Bacchus uit het gelijknamige klooster van
13
Angers komen we dit micantes ook tegen. Bovendien wordt naar Sergius en
Bacchus verwezen als ‘grote hemellichten’ (magna luminaria):
Maximiano regnante, Sergivs et Bachvs inter
14
micantes Christicolas ceu magna luminaria radiabant.
(Tijdens het bewind van Maximianus straalden Sergius en Bacchus,
onder de fonkelende christusvereerders als de grote hemellichten.)

De passage uit het Egidiuslied claerre dan der zonnen scijn als epitheton van Egidius
15
lijkt daarmee ingebed in de Sergius en Bacchus-fraseologie.
Een verschil is natuurlijk wel dat dit helder-stralen van Sergius en Bacchus in de
legende geprediceerd wordt van hun aardse periode. In het Egidiuslied wordt dit
van de betreurde gezegd wanneer deze reeds in de hemelse gewesten is.

3.7 (verware mijn stede) di beneven - regel 14
Dit vinden we in de Latijnse tekst terug als ‘pervenias ad me’. Het perspectief is
enigszins anders omdat het in de legende Bacchus is die vanuit de hemel spreekt,
en niet Sergius. De dichter drukt uit dat ook na de dood het contubernalis (‘het in
dezelfde tent wonen’) van vóór de dood geldig blijft - tot over het graf.
Deze verbintenis over de dood heen komen we ook tegen in de sequens Voce,
vita mundum vita, die gevonden wordt in een Officie van Sergius en Bacchus uit
16
Angers. Strofe 9a luidt:
Quos tyrannus separavit,
Christus caelo sociavit
Et in terris revelavit.
Aegros sanat et sanavit
Per hos Dei gratia.
Hen die de tyran [d.i. Antioches, GJP] van elkaar scheidde,
maakte Christus in de hemel tot gezellen,
en openbaarde ze op aarde.
Zwakken maakt hij sterk, net als toen
door dezen, vanwege Gods genade.

De dood heft dus de geestelijke broederschap niet op. Ik kom hierop terug in
paragraaf 6.

3.8 zinghen een liedekijn - regel 15
Dit is een van de aardigste overeenkomsten tussen de legende en het Egidiuslied.
Terwijl in de close-reading interpretatie van het Egidiuslied deze frase enigszins
geïsoleerd blijft, wordt hij volstrekt natuurlijk in het licht van de Sergius en
Bacchus-legende. Na de denunciatie van hun christen-zijn, worden Sergius en
Bacchus zelfs gekenmerkt door het zingen. Het zingen komt in de legende terug
als het zingen van psalmen. Met andere woorden, het liedekijn waarvan sprake is
in het Egidiuslied blijkt een souter-liedekijn te zijn. Gezien de herhaling van Psalm
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133:1 in de legende moeten we daarbij in eerste instantie denken aan de tekst ‘hoe
17
goed en hoe lieflijk is het als broeders tezamen wonen’.

3.9 ik moet noch sneven ende in de weerelt liden pijn - regel 12/13
Dit komt niet woordelijk terug, maar vindt zijn natuurlijke plaats in de voortgang van
het verhaal. Sergius weet dat hij net als Bacchus zal moeten lijden en als martelaar
zal sterven. Alles is slechts een kwestie van tijd. Maar voor het zover is, zal hij nog
een

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

200
hordenloop moeten lopen. Sneven betekent in het Middelnederlands niet zozeer
‘sterven’ als wel ‘struikelen, moeilijk voortgaan’ (MNW s.v. ‘sneven’). Bij het concept
van martelaarschap sluit natuurlijk ook de laatste zin van het Egidiuslied mooi aan:
nochtan moet emmer ghestorven sijn ‘er zal hoe dan ook gestorven moeten worden’.
Deze impersonele constructie wordt in Komrij (1998) in generische zin vertaald als
‘sterven moet iedereen’. In het licht van de legende lijkt eerder een inclusieve
wij-lezing van deze constructie voor de hand te liggen: ‘we gaan er hoe dan ook
aan’.

3.10 Verschillen
Naast deze overeenkomsten zijn er natuurlijk ook verschillen tussen de legende en
het Egidiuslied. Zoals reeds gezegd is het belangrijkste verschil dat het in de legende
een dialoog betreft, een communicatie over de grenslijn van de dood heen. Zowel
Sergius als Bacchus zijn daar aan het woord. In het Egidiuslied wordt alle tekst in
de mond van de achtergebleven dichter gelegd. Een ander verschil is dat het in de
legende Sergius en Bacchus zijn die stralen (micantes), terwijl in het Egidiuslied het
stralen alleen Egidius betreft en niet de achtergeblevene, althans niet met zoveel
woorden. Bovendien betreft het in de legende een stralen op aarde, terwijl dit in het
Egidiuslied juist in de hemel wordt gesitueerd. Deze verschillen lijken echter een
natuurlijk gevolg van het verschillende perspectief. De legende is een verhaal dat
verteld wordt in de derde persoon, terwijl het Egidiuslied sterk persoonlijke lyriek is.
Ten slotte wordt in het Middelnederlandse rondeel Egidius aangeroepen, terwijl dat
in de Latijnse legende Bacchus is. Dit is wel het belangrijkste verschil, dat zeker
verantwoording behoeft. We stellen dit uit tot paragraaf 6.

3.11 Voorlopige conclusie
Alles afwegend mogen we stellen dat er niet slechts universeel-thematische, maar
ook contingent-fraseologische overeenkomsten zijn tussen het Middelnederlandse
Egidiuslied en de Latijnse Sergius en Bacchus-legende, zoals overgeleverd in het
Münstermaifelder Legendar, het veertiende-eeuwse Rijnlandse handschrift van de
hand van Godfried van Andernach. Gezien de intensieve literaire contacten tussen
Vlaanderen, Noord-Frankrijk en het Rijnland (Reynaert 1987: 187), lijkt het niet
uitgesloten dat de waarschijnlijk Brugse auteur van het Egidiuslied kennis heeft
gehad van de legende, hetzij in de vóórliggende Latijnse prozavorm, hetzij in een
(verloren gegane) Latijnse poëtische omwerking ervan. Verder werpt de vergelijking
met de Sergius en Bacchus-legende nieuw licht op ten minste twee zinswendingen:
ik moet nog zinghen een liedekijn, een terugverwijzing naar het goet ende fijn van
Ps 133:1 en ik moet noch sneven ende in de werelt liden pijn, de verwijzing naar
martelaarschap, waarvoor tot nog toe alleen een, waarschijnlijk te moderne,
existentiële interpretatie beschikbaar was.

4. Verbreiding en accretie van de Sergius en Bacchus-legende
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De Sergius en Bacchus-cultus heeft zijn eerste verspreiding in het Byzantijns-Griekse
deel van Europa en in het Arabische christendom. Zo was er al vroeg een Kerk van
Sergius en Bacchus in Constantinopel en in Kairo (Abu Sarga). In het westen hadden
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deze heiligen veel minder populariteit. Maar reeds Gregorius van Tours (538-594)
beschrijft het martelaarschap van St. Sergius in zijn Historia Francorum (VII, 31) en
vertelt even verderop dat enige beenderen van hem in Tours worden bewaard.
In de negende eeuw werd de cultus van Sergius en Bacchus belangrijk in de kring
rond Karel de Grote (vgl. Van der Straeten 1982: 191). Misschien sprak de heilige
broederschap (fraternité des armes) van deze twee christen-krijgslieden het Akense
hof aan. Hrabanus Maurus (776-856), abt van het klooster Fulda, neemt in zijn
18
martyrologium de legende van Sergius en Bacchus op. De legende krijgt een brede
verspreiding in het Westen. De versies zijn tamelijk bondig en hebben een fraseologie
die niet als voorbeeld voor het Egidiuslied heeft gediend. In geen van deze vitae
komt bijvoorbeeld een verwijzing voor naar Psalm 133: het goet ende fijn als broeders
tezamen wonen.
Er zijn echter aanwijzingen dat de legende langzaam aangroeit door liturgisch
gebruik. Dat kunnen we zien aan een manuscript met de legende uit het Sergius
en Bacchus-klooster in Angers, de hoofdstad van Anjou. In dit klooster ontwikkelt
zich een versie die veel dichter bij het Egidiuslied komt. Door toevoeging van
ritmische interpolaties groeit de oorspronkelijke vita uit. Ons interesseert natuurlijk
het meest hoe de toevoeging van Psalm 133:1 ‘hoe goed en hoe lieflijk is het als
broeders tezamen wonen’ tot stand is gekomen, omdat dit uiteindelijk tot dat was
gheselscap goet ende fijn van het Egidiuslied zal leiden. Een tussenstadium vinden
19
we in een Angevijnse codex die de vita van Sergius en Bacchus bevat met reeds
drie metrische interpolaties. Deze maakten toen al deel uit van de Sergius en
Bacchus-liturgie. Interessant genoeg staat in de kantlijn van het Sergius en
20
Bacchus-Officie het volgende gedicht genoteerd (Dreves 1904):
Ecce, fratres, quam sit bonum (AHMA 54a:8)
Et non nisi Dei donum,
Quam honestum et iucundum
Brevem declinasse mundum,
Emendasse menda mundi,
Ut vivamus non immundi,
Propter Christum abnegare
Nosmet et sic habitare
Fratres in unum.

De vetgedrukte woorden laten de woorden van Ps 133:1 zien: ziet hoe goed en
lieflijk het is als broeders tezamen wonen. Dreves tast over de aard van deze
21
kantlijntoevoegingen in het duister.
Deze elfde-eeuwse, luxueus uitgevoerde codex heeft als aanhangsel op de Passio
van Sergius en Bacchus een op muziek gezet officium compleet met invitatorium,
hymnen, responsorium, antiphonen en incipits van de psalmen die gezongen moeten
worden. De antifonen zijn op muziek gezet, maar niet-ritmisch. Ze zijn gebaseerd
op een verkorte versie van de Passio. Dit laat zien dat de Sergius en
Bacchus-legende liturgisch gebruikt werd, waarschijnlijk gecantileerd in voortdurende
afwisseling met psalmen. Jammer genoeg zijn, bij mijn weten, deze teksten nimmer
22
getranscribeerd noch zijn de Angevijnse neumen omgezet in ons notenschrift.
Slechts twee folia zijn tot nog toe toegankelijk gemaakt in facsimile vorm (Vezin
1974).
Verder moet omstreeks het midden der veertiende eeuw het Rijnland bekend
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geweest zijn met de legende van Sergius en Bacchus blijkens het Münstermaifelder
Legendar. Ook in het Bisdom Utrecht werden Sergius en Bacchus vereerd blijkens
23
een overgeleverde kalender. Een aanwijzing dat ook de zuidelijke Nederlanden
met de legende bekend zijn geweest, vinden we in een Middelnederlands
24
legendarium dat de vita bevat. Het betreft een laat-veertiende-eeuws Vlaams
handschrift (De Vreese, persoonlijke aantekeningen, Universiteitsbibliotheek van
Leiden). Een negentiende-eeuwse bibliothecaris vermeldde daarom op de kartonnen
band met gouden letters: LEGENDAE SS. BELGICAE. Deze versie vertoont echter geen
fraseologische gelijkenis met het Egidiuslied. Toch laat het bestaan ervan zien dat
de Sergius en Bacchus-legende in Vlaanderen bekend is geweest.
Samenvattend kunnen we stellen dat de Sergius en Bacchus legende een goede
verbreiding heeft gehad in de Lage Landen en in Frankrijk. Verder zijn er
aanwijzingen dat de legende steeds verder is uitgegroeid is door liturgische gebruik.
In de volgende paragraaf zullen we dit liturgisch gebruik nader specificeren. Dat is
van belang omdat we nog moeten verklaren waarom er geen naamsovereenkomst
is tussen de Sergius en Bacchus-legende en het Egidiuslied. Als sprake zou zijn
van een rechtstreekse omwerking van de vita, zouden we immers een Bacchuslied
verwachten, en geen Egidiuslied. In de volgende paragraaf zullen we zien dat de
Sergius en Bacchus-legende mogelijk een functie heeft gehad als
inwijdings-/begrafenisrite bij geestelijke broederschappen. In zulke liturgische
omwerkingen van de prozaversie (die wel bewaard zijn gebleven, ofschoon niet in
het Latijn) werden afhankelijk van de situatie andere namen ingevuld.

5. Nadere specificering van de liturgische functie van de Sergius &
Bacchus legende
De Latijnse Sergius en Bacchus-legende heeft duidelijk aspecten van liturgisch
gebruik. Het verhaal wordt voortdurend onderbroken met een - waarschijnlijk
gezongen - psalmtekst, een liturgisch gebed, danwel met een sermoenachtige
25
interpolatie. De (gezongen?) psalmgedeelten worden ingeleid met de woorden
‘zong en zei’ (psallat et dixit), of woorden van gelijke strekking. In het
Angers-manuscript zijn zelfs delen van de legende gebruikt als antifoon en interlineair
voorzien van muzieknotatie (neumen).
Daarnaast zijn er concrete aanwijzingen dat bij de inwijding van mannen die een
heilige broederschap aangingen soms een Sergius en Bacchus-liturgie werd gebruikt.
Daarbij was de frase uit de legende ‘verbroederd (Grieks: αδελφους) niet naar het
vlees maar naar de geest’ een belangrijk ingrediënt. Zulke liturgieën zijn via de
oosterse kerk overgeleverd, dat wil zeggen in het Grieks en in het Kerkslavisch
(Oud-Bulgaars). In de westerse kerk is de woordelijke tekst van zo'n inwijdingsrite
naar mijn weten niet bewaard gebleven. Hierbij laat ik een gebed volgen dat deel
uitmaakte van zo'n liturgie.
O God, onze God, Heerser van het Al, die de mens naar uw beeld en
gelijkenis heeft geschapen, en die ons begiftigd heeft met de kracht van
het eeuwige leven, die het zo beschikt heeft dat uw heilige apostelen
Philippus en Bartholomeus verbroederd werden, niet gebonden door de
wet der natuur maar langs de weg van de Heilige Geest, zoals gij ook
deedt aan de heilige Sergius en Bacchus in eenheid van geest. Schenk,
goedertieren

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

203
Heer, de genade van uw Heilige Geest aan deze uw dienaren, die gij
waardig bevonden hebt broeders (Grieks: αδελφους) te zijn, niet van
nature maar door geloof en door de Heilige Geest (Grieks: πνευματος
῾αγιον). Gij hebt hun gegeven in vreugde elkaar lief te hebben zonder
afgunst of haat al de dagen van hun leven, en met de hulp van de
allerheiligste Moeder Gods, en al uw heiligen, waarvoor gij overal geloofd
en grootgemaakt zijt, nu en immer (naar Boswell 1994: 311)
Door Boswell (1994) wordt deze rite opgevat als een inwijdingsrite voor de
broederschap. De formuleringen hebben inderdaad veel weg van de inwijdingsrite
van het huwelijk. Hij neemt daarom wel aan dat het ‘gekozen broederschap’ als
alternatief voor het huwelijk heeft gegolden. Dan was het een soort sacrament, te
vergelijken met het priesterschap, dat eveneens complementair aan het sacrament
van het huwelijk is.
Ik wil hier de mogelijkheid noemen dat de tekst geïnterpreteerd moet worden als
een rite die opgedragen werd bij de begrafenis van een lid van de broederschap.
Zo staat in sommige teksten na αδελφους ‘verbroederd’ het woordje ‘ευκλινεις’, dat
‘wel-opgebaard’ (κλινη=‘lijkbaar’) kan betekenen. Boswell heeft geen verklaring voor
26
dit woord, en laat het in de vertaling weg. Bovendien lijkt ook de imperatief ‘schenk’
beter gelezen te kunnen worden als een verleden tijd (δος, ‘gij hebt gegeven dat’).
Daarmee zou de rite, of althans sommige versies van de rite, gebruikt kunnen zijn
als een (hernieuwde) verbintenis van twee mensen nadat één van hen gestorven
was. Daarmee zou het een verbintenis betreffen die - in tegenstelling tot het huwelijk
dat slechts geldt ‘tot de dood hen scheidt’ - tot over de dood heenreikt. Het is een
verbintenis van twee of meer verwante zielen over het graf heen. Dat past natuurlijk
zeer wel in de lijn van de Sergius en Bacchus legende waarin Bacchus na zijn dood
aan Sergius verschijnt en hun gezamenlijk psalmzingen en hun broederschap
(contubernalis) herbevestigt. Dit zou ook nauw aansluiten bij het Egidiuslied: de
dichter bevestigt in zijn zang dat dat gheselscap tot over de dood heen reikt (verware
mijn stede di beneven).
Het is niet uitgesloten dat de versregel teen moeste ghestorven sijn aan de
onsterfelijkheid van de gekozen broederschap refereert. Volgens Reynaerts
interpretatie van deze regel (Komrij 1998: 232 voetnoot, Reinaert 1995) moet teen
geëmendeerd worden tot ten, dat wil zeggen als een neutrum voornaamwoord +
negatief cliticum. De lezing wordt dan: de vriendschap (het ‘gheselscap’) mocht niet
sterven. Taalkundige onderzoekingen laten zien dat deze interpretatie niet juist kan
27
zijn (Postma 2001). Bovendien ondervangt het perspectief van de Sergius en
Bacchus-legende de kritiek van Reynaert op de traditionele interpretatie teen=
‘samen’ grotendeels (vgl. Damsteegt 1996). In het Sergius en Bacchus-perspectief
kan het sceen teen moeste ghestorven sijn heel goed geïnterpreteerd worden als
‘het leek dat we samen moesten sterven’ (maar nu heb je me alleen achtergelaten).
Sergius en Bacchus waren namelijk samen naar Syrie verbannen om te worden
berecht. Ze waren meer dan bereid samen voor hun geloof te sterven. Maar alleen
Bacchus wordt gefolterd. Ten dode toe. Hij laat Sergius alleen achter. Het is in deze
omstandigheid dat Sergius zijn rouwklacht om Bacchus aanheft. Tenslotte ondervangt
de liturgische inbedding van de Sergius en Bacchus-legende de kritiek van Reynaert
eveneens wanneer hij stelt: ‘Met zo'n collectieve receptiesituatie (d.w.z. het
Egidiuslied als gezongen tekst) voor ogen klinkt de interpretatie teen moeste
ghestorven sijn = “samen moesten sterven” op zijn minst een beetje raar, om niet
te zeggen absurd’ (Reinaert 1995: 217, 1999: 131). In een contekst van de gekozen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

broederschap reikt de eenheid over het graf heen. Sterven doe je samen (ook al
28
gaat niet iedereen tegelijk dood). En uiteindelijk worden allen samen vergaderd.
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Ook in andere hymnen op Sergius en Bacchus komen we het gegeven tegen van
het voortzetten van de broederschap na de dood van een van de betrokkenen. Ik
verwijs naar het in par. 3.7 afgedrukte gedicht. Verder geven we hier nog een ander
Sergius en Bacchus-gedicht, afkomstig uit Angers.
Sancte Sergi, martyr fortis
Nobis per te, fac, extortis
A secunda poena mortis
Pars supernae detur sortis.
Fac, intremus Sion portis
Et caelestis nos cohortis
Deus iungat civibus
Tuis sacris precibus
Fac nos in caelestibus
Congregare sedibus
Cum fratribus
Heilige Sergius, dappere martelaar
Geef dat wij, die door uw toedoen
verlost zijn van een tweede doodstraf,
het hemelse leven deelachtig worden.
Maak dat wij in Sions poorten kunnen ingaan
en onze slagorden in de hemelen.
God verenigt de burgers
door jouw heilige gebeden
Doe ons in de hemelen
vergaderen in de troon
29
samen met onze broeders.

Dit zijn mogelijk aanwijzingen voor het functioneren van de Sergius en
Bacchus-legende in een begrafenisritueel. Een bijkomende aanwijzing voor de
juistheid hiervan is dat er een Italiaanse sarcofaag bestaat uit 1179 waarop de
verschillende stadia uit het martelaarschap van Sergius en Bacchus staan uitgebeeld.
Tenslotte brengen we nogmaals in herinnering dat de Sergius en Bacchus-legende
Hrabanus Maurus reeds had geïnspireerd tot het schrijven van een ‘Versus in Tumulo
Sancti Sergii’.
Wat de functie van deze liturgie ook geweest is, inwijdings- danwel
begrafenisritueel, de ‘gekozen broederschap’ heeft in de oosterse kerk een hoog
peil van institutionalisatie gekend (Boswell 1994). Dergelijke rituelen hebben met
de kruistochten hun weg naar het westen gevonden.
In het westen zijn veel broederschappen en conventen gesticht onder de regel
van de nieuwe bedelorden (dominicanen, fransciscanen, augustijnen en karmelieten).
Deze hadden zich vanaf 1000 in het westen een belangrijke wereldlijke en religieuze
functie verworven. De predik- en bedelorden hadden zelfs gaandeweg de belangrijke
culturele functies van het kloosterwezen als cultuurdrager overgenomen. Zo
fungeerde in Brugge het karmelietenconvent als een belangrijk ontmoetingspunt
van de wereldhandel (zowel Hanze als Levant). Meer dan 10 ‘naties’ hielden daar
kantoor. Dit convent bestond uit verscheidene broederschappen, waarvan slechts
enige bij naam bekend zijn, bijvoorbeeld de zogenaamde Ghesellen van de Heilighe
Geest. De frase Ghesellen van de Heilighe Geest lijkt een echo van het
αδελφους...πνευματος ῾αγιον (verbroederd in de Heilige Geest) uit het Sergius en
Bacchus-ritueel. Deze broederschap was in 1428 opgericht door Jan van Hulst en
fungeerde als rederijkerskamer. Het Gruuthusehandschrift wordt soms als een
produkt van deze broederschap gezien (Heeroma 1966). Anderen wijzen meer
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specifiek op Jan van Hulst als de Gruuthuse auteur (Oosterman 1992). Al deze
broederschappen en conventen zijn in de troebelen van de reformatie verdwenen
(op de begijnenconventen na). Wat ons erover bekend is uit de schriftelijke
overlevering is gering. Of en wanneer de kennis van de verbintenissen van ‘gekozen
broederschap’ naar het westen is gekomen, is niet duidelijk. Voor zover er dergelijke
30
liturgieën in het westen bestaan hebben, zijn die verloren gegaan.
Naar het zich laat aanzien is zo'n geestelijke broederschap, mogelijk de Gesellen
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van de Heilige Gheest, de maatschappelijke context geweest waarin het Egidiuslied
is ontstaan. Mij lijkt de hypothese gewettigd dat de kring van de Gesellen van de
Heilige Gheest een omgeving is geweest van de gekozen broederschap - à la
Sergius en Bacchus. Dan is de legende van Sergius en Bacchus misschien bij de
rouwdienst voor Egidius gelezen, hetzij omdat deze dienst toevallig op 7 oktober
31
viel, de naamdag van Sergius en Bacchus, hetzij - en dit is waarschijnlijker gezien
de goede bekendheid van de dichter met de Sergius en Bacchus-fraseologie - omdat
in de broederschap de Sergius en Bacchus-legende liturgisch werd gebruikt in het
begrafenisritueel van een lid van de broederschap. Tijdens zo'n liturgie werd de
broederschap-naar-de-geest tot over de scheidslijn van de dood bevestigd. De
dichter van het Egidiuslied heeft dan de liturgische tekst die bij de dood van Egidius
werd gelezen, als inspiratiebron gekozen voor het schrijven van de uiterst
persoonlijke Klacht om Egidius.

6. De Sergius en Bacchus-legende en de muziek
Tot nog toe heb ik één motief van de legende van Sergius en Bacchus onderbelicht
gelaten. Dat is de zinsnede ‘...(samen) te zingen en te loven als uit een mond’ (cantat
et psallat tamquam ex uno ore). Terwijl de zinsnede ‘zingen en loven’ een parallel
vindt in het ‘nog zinghen een liedekijn’ is van samenzingen geen sprake in het
Egidiuslied. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Het Egidiuslied wil een vertolking zijn
van het zingen van ‘Sergius’ nadat ‘Bacchus’ reeds gestorven is.
Toch is het belangrijk enige gedachten te wijden aan de zinsnede ‘(samen) als
32
uit één mond’ in de legende. Deze zinsnede komt driemaal in het verhaal voor als
een steeds wéér-kerend refrein. Dat kan niemand ontgaan die de legende kent, en
dat zal ook de muzikale kring van de Brugse dichter zijn opgevallen. De legende
van Bacchus en Sergius kan dus zo gelezen worden dat er een specifieke manier
van zingen benadrukt wordt.
Nu was Brugge een centrum van muziek met een wijde uitstraling over
West-Europa (Strohm 1985). Samenzang geschiedde zowel in Brugge als elders
steeds meer polyfoon in plaats van cantus firmus. Meer specifiek kwamen vormen
van muziek op, zoals canon en fuga. In beide muzikale vormen wordt door
verschillende groepen gezongen, maar steeds met dezelfde tekst en met dezelfde
muszikale lijn, ‘als uit een mond’.
De hypothese die ik hier naar voren zou willen brengen is dat het Sergius en
Bacchus-verhaal populair zou kunnen zijn geweest in kringen die de polyfone muziek
van nabij kenden, dat wil zeggen de kring van het Egidiuslied (Heeroma 1966,
Strohm 1985: 108). Zoals we gezien hebben komt dit zingen van psalmen in het
Egidiuslied terug als het zinghen van een liedekijn. Maar niet alleen daar maar ook
in het zogenaamde tweede Egidiuslied (Komrij 1994: 232), is er sprake van muziek
maken:
[...]
Egidius, stervelike guere
menech edel musisien
prees dinen voys ende dijn tenuere
[...]
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Hier zien we een achtergebleven muzikant die geïnspireerd wordt/werd door de
muzikaliteit van Egidius. Mocht er dus, naast de prozatekst ook nog een middeleeuws
Latijns lyrisch voorbeeld voor het Egidiuslied bestaan, dan verwachten we een
gedicht met een duidelijke verwijzing naar het muziekmaken in relatie tot de heilige
Bacchus, als de inspiratiebron voor de achtergebleven Sergius.
In dit verband is het nuttig nogmaals te verwijzen naar de studie van Strohm
(1985) over het wereldlijke en geestelijke lied in het Brugge van de veertiende eeuw.
Strohm bespreekt daar een lied dat in twee Latijnse versies bekend is, een Brugse
variant en een Italiaanse variant, waarschijnlijk uit Pisa (Strohm 1985: 110-112,
212). De stof betreft een dialoog tussen twee vrienden waarvan de één ver weg is.
De geadresseerde wordt aangesproken als buclare, volgens Strohm mogelijk een
naam van een bestaand persoon, maar waarschijnlijk een fictieve geadresseerde.
Het is ook mogelijk dat buclare de vocatief is van Lat. *bucularus ‘iemand die de
buculus bespeelt’, een middeleeuws type trompet(je) of hoorn (MFrans bugle, MEng.
buggle, Morris 1975). Nadeel van deze interpretatie is dat een buegel niet het meest
33
geschikte instrument is voor polyfone uitvoering. Buclare kan ook de vocatief zijn
34
van buc-clarus, dat wil zeggen ‘iemand met een heldere stem’. Dan moet de
aangeroepene een zanger zijn geweest.
In het gedicht is sprake van muziek maken onder verscheidene bewoordingen,
‘gamautare’, ‘armonizare’ en zelfs het speelse ‘ut-re-mi-fa-so-lare’. Strohm laat zien
dat het hier een verwijzing betreft naar canon- en fuga-muziek. De twee versies zijn
hieronder naast elkaar afgedrukt.
(Brugge, 14de eeuw)
Sinceram salutem care,
mando vobis, o Buclare,
ob amorem gamautare,
velis hane armonizare.
O ros Bachi me rorare,
veni tibi supplicare nostis me quod vis migrare
fugam illam prope mare.
Melodiam te man[d]are,
hanc quisque investigare
potest perscrutando quare
facta probant satis clare.
Vos intendo visitare,
tecum Bachum lacerare,
Brugis meque recreare
et: ut-re-mi-fa-sol-la-re.
Tu cum fare nil temptare,
atque [?] carmina grammare,
docet alpha gubernare,
te digmare quod salvare.
Sinceram salutem care,
mande vobis, o Buclare,
etc. hin ist hin
(Italië, 14de eeuw)
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Furnos reliquisti quare?
Quaeso, frater, dic, Buclare!
Optabam tecum cantare
ut-re-mi-fa-sol-la-re...
Equum est et salutare
in primis te salutare
Salve, vale, frater care,
Pedibus qui super mare
ambulavit se purgare...
Set audivi garrulare
quod mansisti super mare
novi Pontus, ubi stare
tibi placet...
Precor hanc fugam cantare
dulciter et non amare
Namque nosti me amare
diligenter gamautare,
ex quo scimus satis clare
cunctam Musam emanare...
[...]
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Er zijn enige zinswendingen die geen interpretatie krijgen. Vanwaar die verwijzing
naar Bacchus? Is dit, zoals Strohm (p. 111) aanneemt, een spottende verwijzing
naar de klassieken? Maar waarom? En waarom met zulke vreemde bewoordingen:
is het een ‘little blasphemic’ vermenging van Bacchus en het rorate ‘bedauw mij’ uit
het christelijke vocabularium? Of wordt hier geheel binnen het christelijke universum
35
verwezen naar de heilige Bacchus die ons bedauwt en inspireert om liederen te
zingen? En wel liederen als uit één mond?
Er zijn drie interne aanwijzingen in de tekst die de hypothese ondersteunen dat
het hier niet gaat om de Griekse god van de wijn maar om een verwijzing naar de
legende van Sergius en Bacchus. In de eerste plaats vindt de aanroep van Bacchus
zijn tegenhanger in de aanroep van de Muse in de tekst uit Pisa. Net zoals de muzen
inspireren tot muziek maken, zo doet ook de heilige Bacchus dat. De Griekse god
van de wijn had andere kwaliteiten. Ten tweede is er sprake van super mare, dat
zoiets betekent als ‘daar, ver overzee’. Dit klinkt als een echo van ‘de lande van
oversee’ van Maerlant, dat wil zeggen Syrië, het gebied van de Saladijnen. Inderdaad
noemt de andere tekst mare novi Pontus, dat wil zeggen de Zwarte Zee. Blijkbaar
is er sprake van Syrië/Anatolië. Werden ook Bacchus en Sergius daar niet gemarteld
en zongen zij daar niet hun liedekijn als uit een mond? Ten derde is er sprake van
ambulavit se purgare, ‘die liep om zich te louteren’. Zou dit geen verwijzing zijn naar
de martelgang op spijkerschoenen die de heilige met de dood moest bekopen 36
daar in het verre Syrië?
Als deze interpretatie juist is, hebben we hiermee een directe ondersteuning voor
de bekendheid van de Sergius en Bacchus-legende in het Brugge van de veertiende
eeuw. Het Sergius en Bacchus-verhaal zou dan met name populair zijn geweest in
de broederschap die zich bezighield met muziek, meer specifiek de polyfone muziek.
En was Egidius daar niet het inspirerende voorbeeld van?

7. Ter afsluiting
Het Egidiuslied onderhoudt fraseologische relaties met de vita van Sergius en
Bacchus zoals we die kennen in de Griekse Antiquior-versie en in de Latijnse
veertiende-eeuwse Muenstermaifelder handschrift. Deze overeenkomsten wijzen
op een rechtstreekse verwantschap. Het Egidiuslied lijkt daarmee het steeds sterker
doorbrekende inzicht van literatuurhistorici en musicologen te bevestigen dat er
nauwe verbanden zijn tussen wereldlijke en godsdienstige literatuur in de latere
Middeleeuwen. Het natuurlijke contactpunt voor wereldlijke en kerkelijke
kunstzinnigheid waren de lekengenootschappen met godsdienstige inslag, danwel
rederijkerkamers die hun leden veelal uit fraters en kanunniken recruteerden.
Naar het zich laat aanzien is zo'n geestelijke broederschap - mogelijk de Gesellen
van de Heilighe Gheest - de maatschappelijke context geweest waarin het Egidiuslied
is ontstaan. De legende van Sergius en Bacchus is mogelijk bij de rouwdienst voor
Egidius gelezen. De dichter van het Egidiuslied heeft die liturgische tekst als
inspiratiebron voor zijn rouwklacht om Egidius gebruikt.
Tenslotte moeten we ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat de dichter als
inspiratiebron een ons onbekende, Sergius en Bacchus-hymne heeft gebruikt. In
dat geval
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zou het Egidiuslied een contrafact zijn. De contrafact-hypothese vooronderstelt het
bestaan van een religieuze, poëtische tegenhanger, of zelfs een op muziek gezette
tegenhanger. We krijgen dan het volgende ontleningsschema:
Latijnse prozaversie S&B { → Latijnse versie in vers/liedvorm (S&B?)}
→ Middelnederlandse Egidiuslied
Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven omtrent de precieze afstamming.
Daarbij zullen musicologen meer inzicht kunnen bieden in mogelijke verbanden
tussen de melodie van het Egidiuslied en de op neumen gezette Sergius en
Bacchus-liturgieën, danwel Sergius en Bacchus-hymnen waarvan de wijs bekend
is.
Onze resultaten liggen in het verlengde van een studie over de Latijnse oorsprong
van de Middelnederlandse dialoog van Scalc ende clerc (Van Oostrom 1996). Van
Oostroms onderzoekingen wijzen uit dat deze dialoog naar alle waarschijnlijkheid
een Latijns voorbeeld heeft gehad. Van Oostrom concludeert met een
programmatische wenk: ‘what matters is that we should realize that if canonical
sources - Manesse, the Carmina Burana, and the like - can even now yield such
prominent discoveries, research in the field of relations between Medieval Latin and
vernacular poetry (more especially Middle Dutch poetry) is actually still in its infancy’
(Van Oostrom 1996: 293).
Adres van de auteur: Universiteit van Leiden - ULCL/HIL, Postbus 9515, NL-2300
RJ Leiden g.j.postma@let.leidenuniv.nl
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Eindnoten:
* Met dank aan discussies en commentaar van Berend Hoff, Johan Oosterman, Frits van Oostrom,
Eef Overgaauw, Piet van Reenen, Kees Vellekoop, Paul Verhuyck, en Marijke van der Wal. Ik
dank Frans Blom voor adviezen inzake de vertalingen uit het Latijn. Dank ben ik verder
verschuldigd aan Dr André Bouwman, conservator Westerse Handschriften van de
Universiteitsbibliotheek Leiden, voor de hulp en medewerking bij de aankoop van een microfilm
van het handschrift Wenen 13655.
1 De vergelijking van het Gruuthuse-liedboek met Duitse liederenbundels in Geerts 1909: 32 e.v.
brengt vele overeenkomsten aan het licht maar geen enkel met het Egidiuslied.
2 Heeroma 1966: 216.
3 Heeroma heeft de afwijkende versindeling: 5+3+3+5+3.
4 Patrologia Orientalis 4, nr. 57.
5 Patrologia Graeca 115, p. 1005-1032. Acta Sanctorum Dies Octobris p. 833 (bevat parallelle
vertaling in het Latijn).
6 Zie voor de oorsprong van dit gegeven Singer 1981: 186. Zie ook Singer 1892: 301. Voor een
kritsche bespreking hiervan: Delehaye 1907: 30.
7 Overgeleverd in zes handschriften. Diplomatisch gepubliceerd in Analecta Bollandiana 14 (1895),
p. 373-395.
8 Deze Latijnse versies van de Sergius en Bacchus-legende staan bekend onder BHL 7599.
Volgens de BHL zijn ze gelijk. Het is de tekst uit Brunet die we hieronder vermelden omdat het
Münstermaifelder Legendar niet is uitgegeven. Sanctuarium seu Vitae Sanctorum collectae ex
codicibus manuscriptis et dedicatae Chico Simonetae, ducum Mediolanensium Secretario.,
samengesteld door Bonino Mombrizio omstreeks 1480. Dit verzamelwerk is uitgegeven in Brunet
1910. De Sergius en Bacchus-legende hieruit staat verder in de Acta Sanctorum Dies Octobris,
p. 833.
9 De AS heeft in plaats van et tamen: sed (p. 867).
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10 De AS heeft justitia et corona (p. 867).
11 De Bollandisten verzuimen te vermelden dat deze formulering in de legende geïnspireerd is op
II Timotheus 4:7-8: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Voorts
ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Heer, de rechtvaardige
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad’,
vert. NBG. Merk op dat in de bijbeltekst niet alleen sprake is van het verwerven van de kroon,
maar ook het samen delen daarin met de broeders.
12 ‘Tunc itaque veluti quaedam stellae terrestres erga confessionem fidei Salvatoris Domini nostri
Jesu Christi Sergius et Bacchus pollebant in palacio honorabilesque erant apud Maximianum
imperatorem.’ (Toen hadden Sergius en Bacchus macht en invloed in het paleis, waren zij aardse
sterren (schijnend) voor de belijdenis van het geloof van onze Heiland, en stonden in aanzien
bij keizer Maximiaan.)
13 Cod. Andegav. 814/f32. Gedeeltelijk uitgegeven in facsimile in Vezin 1974, plaat 45.
14 De tekst lijkt Christicolus te hebben.
15 Strikt syntactisch is er de mogelijkheid om claerre dan der zonnen scijn als predikaat over troon
op te vatten: de troon schijnt dan helder (dank aan André Bouwman die mij hierop attent maakte).
Merk echter op dat alle versen expliciet danwel impliciet een eerste of tweede persoon bevatten
(Schijnbare uitzondering strofe 2, vers 5, maar zie hieronder noot 15). Vanwege deze persoonlijke
toon van het gedicht en gezien de parallellie van de drie versen van de tweede strofe (vgl. 1.
Nu bestu in de troon ver heven, 2 (bestu) cllaerre dan der zonnen scijn, 3. Alle vruecht is di
ghegheven) lijkt een predicatie over Gods troon irrelevant en is predicatie over Egidius
waarschijnlijk.
16 Cod. Andegavensis 814/f.1 Uitgegeven in Analecta Hymnica Medii Aevi 39, p.275.
17 In het verhaal zingt Sergius na Bacchus' dood nog Ps 41:9 en 140:5.
18 PL 110: 1172.
19 Angers B.M. 814. De codex als geheel is bij mijn weten nooit gepubliceerd.
20 Merkwaardig genoeg verwijst Dreves naar dit handschrift als Angers 813. Codex 813 heeft echter
niets met de beschrijving van Dreves van doen. Ik heb geen verklaring voor deze vergissing (?)
van Dreves.
21 ‘drei Piècen im Rande...deren Bestimmung unbestimmbar bleibt’.
22 Kees Vellekoop maakt mij erop attent dat deze muziek in a-diastematische neumen is genoteerd.
Zij kan daarom niet zonder meer in ons notenschrift worden omgezet..
23 De kalender is Haarlems. Codex Petersburg, Keiz. bibl., Goll. O.v.I, no 7. Uitgegeven in Gaillard
& De Vreese (1907-1914: 530).
24 Wenen ONB 13655 (Österreichische Nationalbibliothek). Dit Vlaams-Brabantse legendarium is
nooit uitgegeven. Folia 61 bevat de legende van Sergius en Bacchus.
25 Hierbij een volledige lijst van de interpolaties: Ps. 133:1 (gezongen); liturgisch formulier (gebed);
Ps. 135 (sermoen); Ps. 23:4 (gezongen); Tit 2:12, Col. 3:9, Matt 10-18-20, Ps. 79:10 (gesproken);
Ps 119:14-17 (gezongen); Ps 73:13-21,23 (gezongen); Ps 120:1 (gezongen); Ps 3:4-8 (gezongen);
Ps 133:1 (gezongen); Ps 119:32 (gezongen); Ps 82:7, Ps 37:35-36 (sermoen); Ps 40:1-2
(gezongen); na Bacchus' dood: Ps 41:9, Ps 140:5 (gezongen).
26 Probleem is het meervoud. Mogelijk moet het geemendeerd worden. Ik heb het Griekse origineel
niet kunnen bemachtigen.
27 Postma 2001 toont aan dat de enkelvoudige clitische negatie weliswaar voorkomt in het
Middelnederlands maar slechts met negatief polair elementen of negatief polaire constructies.
Die zijn hier niet aanwezig.
28 In Stroop 2000 wordt de mogelijkheid heropend dat de tekst betekent: het scheen dat de een
moest sterven. Stroop stelt voor dat /teen/ = / (da)t + de een /. Dus met reductie dat -> 't +
assymmilatie t + d'een -> teen. Hij wijst daarbij op dergelijke verschijnselen in hedendaagse
Brabantse dialecten. Helaas is er geen aanwijzing voor het voorkomen van [t] als gereduceerd
voegwoord in het Middelnederlands.
29 Een wat latere Hollandse parallel komen we omstreeks 1472 tegen in de Leidse broederschap
van Sint Nicolaas. Leden van deze broederschap ondersteunden elkaar tijdens het leven en
zorgden voor elkaars begrafenissen (Brinkmann 1997: 143 e.v.). Een vooraanstaand lid van
deze broederschap was Jan Philipsz. die in zijn ‘huisboek’ veelal de ‘geestelijke minne’ tussen
twee mannen bezingt. In deze poëzie is de band die over het graf heenreikt een belangrijk
gegeven. Dit topos behoort zelfs, volgens Brinkman, tot de vier belangrijkste in het werk van
Jan Philipsz.(Brinkman 1997: 331). Typische teksten zijn:

Als wy te gader
O lieve vader,
Comen hier boven
en:

Na desen leven
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Dair wy te samen
vergaderen. Amen.
30 Er zijn wel enige gevallen uit het westen bekend, maar zonder verwijzing naar de Sergius en
Bacchus-legende, bijvoorbeeld uit Lucca (negende eeuw), en uit Spanje (elfde eeuw). Zie Boswell
1995: 255 e.v.). De hele Sergius en Bacchus-rite is in verval geraakt. Bij mijn weten is er geen
orde met die naam meer, en bovendien is de dioceeskerk in Rome onder paus Pius IV afgebroken.
Niet uitgesloten is dat er hier sprake is van een damnatio memoriae. Sergius en Bacchus worden
nog wel marginaal genoemd in de Missaal van voor het tweede Vaticaans Concilie, maar daarna
in het geheel niet meer (ik dank Berend Hoff voor deze observatie).
31 Volgens Strubbe & Voet (1960: 188-189) werden Sergius en Bacchus alleen standaard op 7
oktober vereerd in de bisdommen Keulen, Munster, Trier en Utrecht, maar niet in de bisdommen
Atrecht, Doornik en Kamerijk. Brugge ressorteerde onder Kamerijk. Wel noemt laatstgenoemd
boek in de index Antwerpen als plaats van verering.
32 Grieks: ως εκς ῾ενος στοματος (Antiquior).
33 Johan Oosterman brengt onder mijn aandacht dat de Strofische Gedichten van Maerlant in het
Latijn zijn vertaald door een zekere Johannes Buculare. Dit toont aan dat Buculare inderdaad
een naam is, hetgeen natuurlijk niets afdoet aan de mogelijke relatie met buegel.
34 Ik dank deze suggestie aan Frans Blom.
35 Een aanwijzing dat het hier de heilige Bacchus kan betreffen is dat ook in de Walabfrid Strabo's
Hymnus de Sergio et Baccho ros ‘dauw’ deel uitmaakt van de Sergius en Bacchus-fraseologie,
zoals blijkt uit de vijfde en de tiende strofe:

5 Qui pius mundi, deus ac redemptor
martyr et miles radians herilis
rore robustus roseo salutis
scemate servi.
10 Sospitas aegris, ᾽ιατρια lassis,
Rosque caelestis veniaque nostris
fertur omissis, timor atque meror
tollitur omnis.
Gij die de wereld goedgunstig zijt, God en Verlosser,
martelaar en stralende krijgsman van de Heer
zijt met dauw gesterkt, rozerood welzijn
aan het gewaad van uw dienaar.
Redster van de brozen, geneesvrouwe voor de afgematten
En de dauw des hemels en de vergeving,
wordt geschonken voor zorgelozen,
alle vrees en angst wordt weggenomen.
36 Er ligt hier een probleem. Het is immers niet Bacchus die de martel-loop moet doen, maar
Sergius. Deze vermenging kan echter gemakkelijk gebeuren; zo is er een Hoog-middeleeuwse
voorstelling van Sergius en Bacchus waarin de martelgangen verwisseld worden (vgl. Boswell
1995, figure 16).
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A.M. Duinhoven
Negaties met ne, nee, niet en of
Abstract - In Middle Dutch the interjection ne (‘no’) was often restricted by a finite
verb: ne → Vf. In this combination ne developed into a subordinate particle, which
was reinforced and eventually replaced by a negative element such as niet (‘not’).
The single ne was also used in the second clause of complex sentences. In daer
ne was niemen hine was blide (‘everyone was glad’), die second ne repeated the
negation in the preceding clause. Once integrated into the positive second clause,
its function became ambiguous. To clarify the relation between the clauses, the
conjunction of (‘or’) was inserted: daer ne was niemen of hi(ne) was blide.

1. Inleiding
De geschiedenis van de Nederlandse negatie is wel bekend. In het Middelnederlands
komen we nog wat zinstypen tegen met het enkele en of ne. Algemeen reeds was
de tweeledige ontkenning waarbij en/ne met niet of een ander negatief bijwoord of
voornaamwoord werd aangevuld. Dit toegevoegde element werd tot kern van de
1
verbinding; en/ne werd overbodig en bleef geleidelijk aan achterwege. Het
negatiepartikel niet ontkent tegenwoordig woorden, woordgroepen en zinnen; het
staat voorop en het volgt; het doet dienst als totale negatie (zoals in vandaag niet)
2
en als beperkte oftewel partiële ontkenning (niet vandaag). Door deze veelzijdigheid
is het bereik van de negatie niet altijd duidelijk.
In het Middelnederlands was de negatie even ondoorzichtig. Zo is voor ons
3
bevreemdend het gebruik van ne in nazinnen met een positieve strekking:
(1) Dat en laet door niemen niet, gi en segt waer (Eleg. 1261)
(2) Ic en blives ooc heden achter, ic en sal met u beiden riden (Lanc. 2, 43455)
(3) Besuder Merwede was dorp engene, si ne gaven gisel algemene (Stoke 8,
978)
(4) Niet lange sone sijn si daer comen, sine hebben Moriane vernomen (Lanc. 2,
46683)
(5) Cume endden si haer gebede, upten mast en stont openbare een licht (Sp. 17,
63, 36)
(6) Nieman en twivelde doe, Lutgarden gebet en halp daer toe (Lutg. 2, 1267)

Het is de bedoeling dat Elegast de waarheid spreekt; de spreker wil meerijden; alle
dorpen moeten gijzelaars geven; Moriaan werd waargenomen; er verscheen een
licht en Lutgarts gebed hielp. Waarom wordt er in de positieve nazin dan een
ontkenning gebruikt? En waarom is die altijd eenledig? Vele negatieve nazinnen
(als 3, 4 en 5) zijn te vervangen door een ‘balansschikking’ oftewel ‘negatieve
4
of-constructie’: zij hadden hun gebed nauwelijks beëindigd of er verscheen een
licht. Maar ook in dit zinstype is de structurele samenhang van voor- en nazin lastig
5
te beschrijven. Bovendien: waarom is slechts een deel van de ne-zinnen in of-zinnen
overgegaan? En verplicht is deze overgang ook niet: in (1) kan in de parafrase een
infinitief of een dat-zin worden gebruikt,
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in (2) het voegwoord maar, in (3) een negatieve relatieve zin en in (6) een
6
afhankelijke zin met of dan wel dat.
In deze bijdrage wil ik allereerst trachten te verklaren, hoe ne in positieve nazinnen
terechtgekomen is. We gaan daartoe terug in de taalgeschiedenis om vast te stellen,
welke functies ne aanvankelijk vervulde. Vervolgens zullen we overwegen waarom
het negatiepartikel uit de nazin moest verdwijnen, en hoe in een deel van de
ne-zinnen het nevenschikkend voegwoord of kon worden ingevoegd. Tenslotte
zullen we bezien welke vormelijke en inhoudelijke eigenschappen aan de nieuwe
of-constructies moeten worden toegeschreven.

Historische verkenningen
2. De ontwikkeling van de negatie in het Nederlands
Vatten we allereerst samen, wat er over de ontwikkeling van de negatie in het
7
Nederlands bekend is. Algemeen worden er drie fasen onderscheiden:
I In de oudste gedocumenteerde fase bestaat de negatie uit het enkele ne, dat
zijn vaste plaats heeft vóór de persoonsvorm. Ne maakt ook deel uit van de
woorden neen (> nee), negeen (> geen), nergen (> nergens), nie, nieman (>
niemand), niemeer (> nimmer), niet, niets, niewaer, noch en nooit. Ne wordt
vaak enclitisch met het voorgaande of volgende woord verbonden, hetgeen
op weinig nadruk wijst.
II Het lijkt daarom begrijpelijk, dat in vele gevallen een vormverzwaring nodig
was. De negatie werd door de toevoeging van een van de genoemde
8
voornaamwoorden of bijwoorden versterkt. Niet (d.i. ‘niets’ en in adverbiale
functie ‘geenszins’) werd een gewone toevoeging en sleet in het vele gebruik
af tot een negatiepartikel zonder meer. Het enkele ne is reeds in het
Middelnederlands uitzonderlijk. Regel is de tweeledige negatie ne...niet.
III Vanaf de 13de eeuw komen we (naast ne en ne...niet) reeds het enkele niet
9

tegen. Het onbetoonde en redundante partikel ne blijft steeds vaker
achterwege; op wat resten in dialecten na, is tenslotte alleen het enkele niet
10
als negatiepartikel overgebleven.

11

Vooral de overgang van de tweede naar de derde fase is uitvoerig bestudeerd.
Deze geleidelijke taalverandering kan in overgeleverde teksten worden
waargenomen, hetgeen een gedetailleerde beschrijving mogelijk maakt. De overgang
van (I) naar (II) daarentegen was in het Middelnederlands al bijna voltooid; hier staat
de onderzoekers minder materiaal ter beschikking en speelt hypothesevorming een
grotere rol. En voor wat aan fase (I) vooraf is gegaan, zijn we al helemaal op
reconstructie aangewezen. Velen achten het onderzoek van de linguïstische
prehistorie te speculatief en beperken zich tot studie van de bewaard gebleven
bronnen. Fase (I) wordt daardoor de facto als het oudste stadium beschouwd,
hetgeen echter het begrip blokkeert voor het negatiesysteem zoals we dat vanaf
het Middelnederlands kennen. Het overgeleverde systeem is immers het resultaat
van een ontwikkeling en kan slechts vanuit zijn geschiedenis ten volle worden
begrepen.
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Het omgekeerde is ook waar. In de taal die wij kennen, ligt het verleden besloten.
Elke taal is zoals die is geworden. Een omzichtige studie van de overgeleverde taal
en de bewaarde teksten kan doordoor gefundeerde historische hypothesen mogelijk
maken, die weer van nut kunnen zijn voor de verklaring van ondoorzichtige
(Middel)nederlandse verschijnselen. Dat zal ook voor de negatie het geval blijken.

3. Zelfstandig ne
Het onzelfstandige, ondergeschikte en onbetoonde ne schiet in verscheidene
opzichten tekort, hetgeen tot de toevoeging van niet heeft geleid. De negatie met
ne kan niet de uitgangssituatie zijn geweest. Vooral het feit dat ne nooit de
nadrukkelijke kern van de mededeling vormt, is bevreemdend: een ontkenning kan
immers cruciaal zijn. De meeste zinselementen kunnen wel een ondergeschikte rol
vervullen, maar in oorsprong zijn het woorden met een eigen betekenis, die
afzonderlijk of als kern van een woordgroep informatie verstrekken. Dit zelfstandige
gebruik van ne komen we in het Middelnederlands niet (meer) tegen. Juist om die
reden is niet toegevoegd, waardoor ne overbodig werd en verdween.
De gedachte dat ne aanvankelijk een zelfstandig woord was, is niet nieuw.
Jespersen (1966: 4) vat de ontwikkeling van ne als volgt samen:
The original negative adverb is first weakened, then found insufficient
and therefore strengthened, generally through some additional word, and
this in its turn may be felt as the negative proper and may then in course
of time be subject to the same development as the original word.
Noemt hij ne hier nog een bijwoord, even later (p. 6) spreekt hij van een
tussenwerpsel:
The starting point in all three languages [French, Scandinavian, English]
is the old negative ne, which I take to be (together with the variant me) a
primitive interjection of disgust, accompanied by the facial gesture of
contracting the muscles of the nose.
Deze opvatting is, voorzover ik weet, nooit bestreden maar ook niet verder uitgewerkt.
Laten we overwegen, wat de functie en betekenis van ne geweest moet zijn voordat
het een ondergeschikt partikel werd. Jespersen noemt het zowel een bijwoord als
een tussenwerpsel. Dat behoeft geen tegenspraak in te houden. De terminologie
representeert twee ontwikkelingsfasen. Een bijwoord is reeds een ondergeschikt,
12
toegevoegd element, terwijl een interjectie een op zichzelf staand, absoluut gebruikt
woord is, dat zonder de hulp van andere woorden informatie overbrengt.
Tussenwerpsels als ach, ah, aha, au, brr, ha, ja, mmm, o, oh, oei, oeps, pff, poe en
wauw zijn losse uitroepen die uiteenlopende gevoelens van de spreker tot uitdrukking
brengen. Zo is er ook een negatieve interjectie: nee!
Nee is de verkorte vorm van neen, een samenstelling van ne en een, d.i. ‘helemaal
niets’ of ‘geenszins’. Neen is dus geen primitieve vorm, geen spontane uitroep maar
een geconstrueerd en aangeleerd woord. Het is een versterking van het verzwakte
en
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onbetoonde ne, dat aanvankelijk op zichzelf de afwijzende functie van nee! moet
hebben vervuld. Het zelfstandige en absolute ne is dus op één lijn te stellen met
het jongere neen en ons nee. Naar alle waarschijnlijkheid werd het ook met nadruk
uitgesproken. Het kon op zichzelf staan en worden toegevoegd. Het kon ook worden
gevolgd door een toelichting.
Nee is in het huidige Nederlands een onmisbare interjectie. Het is aannemelijk,
dat de menselijke taal te allen tijde een instemmend en een afkeurend tussenwerpsel
heeft gekend. Daar nee(n) een jongere, versterkte vorm is van het verzwakte ne,
zal het krachtige partikel ne de aanvankelijke interjectie zijn geweest. We zullen nog
zien, dat de wijze waarop ne in het Middelnederlands wordt gebruikt, deze
veronderstelling bevestigt. Gaan we voorlopig van de hypothese uit, dat ne in
oorsprong ‘nee’ betekende. Het gebruik dat wij nu van nee! maken, kan daardoor
licht werpen op de functie en de ontwikkeling van het vroegere tussenwerpsel.

4. Nee, nee en nog eens nee
Het tussenwerpsel nee geeft aan, dat de spreker het niet eens is met wat er gebeurt
of met wat er is gezegd. Nee is in wezen een secundair woord. De spreker reageert,
hij geeft een respons, hij antwoordt. Afkeur is vaak een zo sterke emotie, dat de
13
spreker zijn reactie met de ontkenning begint. Nee staat bij voorkeur voorop. Op
de ontkenning kan een specificatie volgen, een versterking, beperking of motivering.
De negatie maakt dan deel uit van een ruimer antwoord; het vormt de inleiding van
de zin. Op de vraag kom je morgen? kan het antwoord luiden:
Nee.

absolute negatie

Nee, ik kom niet.

negatie + specificatie

Nee, zeker niet.

negatie + versterking

Nee, ik denk het niet.

negatie + beperking

Nee, ik heb geen tijd.

negatie + motivering

In het gesprek is de negatie dus secundair; binnen het antwoord echter vormt
nee het uitgangspunt. Nee staat in alle zinnen nog steeds op zichzelf, zodat in de
specificerende nazin opnieuw een negatie wordt gebruikt. De losse motivering kan
echter ook positief zijn:
Nee, ik blijf thuis.
Nee, het is me te ver.
Het tussenwerpsel nee kan ook ter afsluiting aan het negatieve antwoord worden
toegevoegd:
(Nee) ik kom niet, nee.
(Nee) ik denk het niet, nee.
In de meest voor de hand liggende interpretatie hervat dit afsluitende nee het voor-
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gaande antwoord, dat daardoor negatief moet zijn. Is het antwoord positief, dan
worden we gedwongen het tweede nee nogmaals op de vraag te betrekken, hetgeen
een wat gewrongen constructie oplevert:

Samenvattend kunnen we vaststellen, dat nee steeds op het voorgaande betrekking
heeft, doch binnen het antwoord verschillende posities kan innemen:
1 Het zelfstandige woord vormt de essentie van het antwoord op een al dan niet
expliciete, positief dan wel negatief gestelde vraag. Nee gaat aan de rest van
het antwoord vooraf. Kom je morgen? Nee, ik kom niet.
2 Nee kan ook een negatieve uitspraak hervatten. Dit redundante nee is
toegevoegd. Kom je morgen? Ik kom niet, nee. De beide functies kunnen
worden gecombineerd: Nee, ik kom niet, nee.
3 Wanneer aan het hervattende, versterkende nee een - positieve dan wel
negatieve - zin wordt toegevoegd, krijgt het redundante negatiepartikel een
aankondigende functie. Hoewel nee de voorgaande zin ontkent, gaat het woord
deel uitmaken van de nazin: Ik blijf hier niet langer; nee: ik vertrek!

In alle drie gevallen heeft de ontkenning betrekking op de voorgaande zin. Terwijl
niet zowel kan volgen als voorafgaan (morgen niet ↔ niet morgen), volgt nee steeds
op hetgeen wordt ontkend. Het is echter de vraag of dat ook voor het oudere ne
heeft gegolden. Wanneer we immers de huidige, hierboven in § 2 sub (I) opgesomde
negatiepartikels bezien, blijkt ne vooraf te gaan. In een woord als n-iet staat ne
voorop en hetgeen ontkend wordt, volgt. In de verbinding lijkt ne ondergeschikt te
zijn, maar we zullen zien of dat altijd zo is geweest.
Wanneer nee(n) de met een versterkte vorm van de interjectie ne is, kunnen we
ook voor ne drie toepassingen aannemen. Op het doorzichtige niveau van vraag
en antwoord kon de interjectie ne geheel zelfstandig en absoluut worden gebruikt,
als antwoord op een vraag of als hervatting van het negatieve antwoord. Binnen
een overweging of mededeling echter bleef en blijft een expliciete vraag meestal
achterwege. Verduidelijkt moet dan worden, waarop de ontkenning betrekking heeft.
Op de kern ne volgde een specificatie. Laten we overwegen, hoe die specificatie
er zal hebben uitgezien.

5. Ne + specificatie
We kunnen ervan uitgaan, dat het zelfstandige en beklemtoonde tussenwerpsel ne
net als het hedendaagse nee de kern van het negatieve antwoord vormde, en
daarnaast een zelfstandige hervatting van een negatieve mededeling kon zijn. Gelet
echter op het latere gebruik moet ne nog een andere functie hebben ontwikkeld. In
het Middelnederlands was ne nog volop een zinsnegatie: het ontkende de toestand
of werking die met de navolgende persoonsvorm werd aangeduid. Ne volgde niet,
maar ging vooraf; ne stond niet op zichzelf, doch was deel van de zin.
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In deze zinsfunctie is het hedendaagse nee niet te gebruiken; als substituut dient
14
de versterkte vorm niet, die echter op de persoonsvorm volgt. Daar niet, net als
nee(n), een versterkte vorm is van ne, moeten we aannemen dat aanvankelijk in
alle situaties ne werd gebruikt. Gezien de latere tegenstelling tussen neen en niet
heeft er op zeker moment een tweedeling plaats gevonden: interjectie ne en
zinsnegatie ne kwamen naast elkaar voor. Vanwege het zelfstandige en absolute
karakter van het tussenwerpsel en het onzelfstandige en gebonden karakter van
de zinsnegatie moet (b) een afsplitsing zijn van (a):

Zinsnegatie
Als zinsnegatie is ne verdwenen en vervangen door het negatieve adverbium niet,
zoals hierboven in § 2 is beschreven. Aanvankelijk moet ne een zelfstandige negatie
zijn geweest, waaraan een vermelding van de ontkende toestand of het gebeuren
kon worden toegevoegd. In de verbinding met een persoonsvorm vervulde ne
15
daardoor aanvankelijk de kernfunctie. De persoonsvorm, een synthetische
verbinding van subject en predicaat, specificeerde het bereik van de negatie, in de
Middelnederlandse vorm:
Ne kern → come specificatie d.i. ‘niet dat ik kom’
De parafrase is passend, hoewel niet, anders dan het oorspronkelijke ne, een
bijwoordelijke formatie en dus van nature een ondergeschikte, toegevoegde bepaling
is. Bijwoorden kunnen echter geïsoleerd worden gebruikt, al dan niet voorzien van
specificaties (zie noot 12). Zo is niet in de navolgende voorbeelden als kern van
16
een analytische woordgroep te beschouwen: niet → dat ik weet; niet → op het gras!
dat is niet → wat we hadden afgesproken; zo niet → dan zwaait er wat. Deze structuur
is echter uitzonderlijk; in het algemeen is niet ondergeschikt, een specificatie of een
bepaling.
Ne daarentegen was in oorsprong een zelfstandige en nadrukkelijke uitroep. Het
herhaalde gebruik echter van steeds dezelfde negatie gevolgd door steeds
wisselende specificaties maakte, dat ne in informatief opzicht minder aandacht
kreeg. Er ontstaat, zoals in zoveel andere gevallen, een discrepantie tussen de
syntactische structuur en de informatiestructuur:
Syntactische structuur:

ne kern → persoonsvorm specificatie

Informatiestructuur:

ne bepaling persoonsvorm kern

Onder invloed van de informatiestructuur wordt de syntactische structuur geleidelijk
aan geherinterpreteerd, zodat beide weer met elkaar in overeenstemming zijn:

Ne kern → persoonsvorm specificatie ⇒ ne bepaling persoonsvorm kern
Bij deze ontwikkeling speelt ook de vooropplaatsing van het losse, topicale subject
een rol, dat ne van de eerste plaats verdringt (daarop komen we in § 6 terug). Door
dit alles
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wordt ne een ondergeschikte en onbetoonde zinsnegatie. De volgorde van [ne +
Vf] blijft ongewijzigd: als oorspronkelijke kern van de woordgroep gaat ne steeds
aan de persoonsvorm vooraf. Anders dan het toegevoegde bijwoord niet kan ne
niet achter de persoonsvorm of op andere plaatsen in de zin worden
tussengeschoven.
Daar ne (‘nee’) altijd een toestand of gebeuren ontkent, kan ne alleen door een
persoonsvorm worden gespecificeerd. Ne was een zinsnegatie en sloot geen
personen, eigenschappen of omstandigheden uit; op een tegenwerping gaan we
hieronder in. Tegenover nu gebruikelijke woordgroepen als niet de linde, niet
iedereen, niet alleen, niet op straat, niet vandaag, niet graag kunnen geen formaties
met ne worden gesteld. Ne ontkende de gehele zin. In een gegeven situatie en
context zal aanvankelijk wel duidelijk zijn geweest op welk element de negatie in
het bijzonder betrekking had. Naarmate echter het aantal zinsconstituenten groter
werd en de complexiteit van de zin toenam, moet de behoefte zijn gevoeld preciezer
aan te geven welk element werd uitgesloten. Dat heeft tot het additionele gebruik
van negatieve bijwoorden en voornaamwoorden geleid, die de zinsnegatie ne
aanvulden, daarmee ook redundant maakten en tenslotte deden verdwijnen.

Tegenwerping
Aan de kern ne (‘nee’) zou slechts een persoonsvorm ter specificatie kunnen worden
toegevoegd. Maar waar komen dan de negatieve voornaamwoorden en bijwoorden
vandaan, die al eerder zijn opgesomd: negeen, nergen, nie, nieman, niemeer, niet,
niets, niewaer, noch en nooit? In al deze woorden herkennen we ne als eerste lid.
Blijkbaar kon ne dus ook door andere elementen dan de persoonsvorm worden
gevolgd.
Om te beginnen zijn de woorden met ne- beperkt in aantal. Het is zeker niet zo,
dat onverschillig welk bijwoord of (voor)naamwoord door ne kon worden ontkend.
17
In bijna alle genoemde woorden wordt ne door-ie (‘ooit’) gevolgd. Het is aannemelijk,
dat ie ter versterking aan ne is toegevoegd: ‘niet ooit’ d.i. ‘helemaal niet’, ‘geenszins’.
In oppositie echter tot ie (‘ooit’) kon nie als ‘op geen enkel moment’ worden opgevat.
En wanneer ne eenmaal het navolgende bijwoord ie ontkent, is uitbreiding mogelijk
tot andere met ie- samengestelde woorden als ieman en iet, zodat nieman en niet
‘niet iemand’ en ‘niet iets’ gingen betekenen. In het algemeen echter bleef ne een
zinsnegatie, die door een persoonsvorm werd gevolgd.

Nazinnen met ne
6. Hervattend ne
a Ne (‘nee’) leidde meestal een negatief antwoord in
b en kon ook als een redundante hervatting aan een negatieve zin worden
toegevoegd.
c Om te verduidelijken waarop de ontkenning betrekking had, werd aan ne een
persoonsvorm gehecht.
d In deze verbinding werd ne van kern tot bepaling: ne kern → Vf specificatie ⇒ ne
bepaling Vf kern.
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Het krachtige tussenwerpsel ne (a) is reeds in het Middelnederlands door neen
vervangen. De onbetoonde zinsnegatie ne (d/e) echter was nog algemeen in gebruik.
En daarnaast stuiten we op de resten van het hervattende ne (b). Het gebruik van
de negatie in zinnen als (1) tot (6) is ondoorzichtig zolang we ne in de nazin als een
zinsnegatie zien: waarom zou het negatiepartikel aan positieve uitspraken worden
toegevoegd? In een uitspraak als deze:
(2) Ic en blives achter, ic en sal met u beiden riden
zegt de zwarte ridder Moriaen nadrukkelijk met Walewein en Lancelot te willen
meerijden. Een ontkenning in de nazin is niet op zijn plaats, tenzij...die een hervatting
is van de negatie in de voorzin. Zinnen als (2) moeten teruggaan op deze structuur:
Ic ne blive des achter, ne: [ic] sal met u beiden riden
d.i. ‘ik laat het niet na, nee: ik zal met u beiden meerijden’. Het eerste ne is een
zinsnegatie, maar het tweede ne was een hervattende interjectie. Daarop volgt
zonder voegwoord een zelfstandige zin, zeggen we een hoofdzin, die specificeert
wat Moriaen niet achterwege wil laten. De voorzin zegt wat de zwarte ridder níet,
de nazin wat hij wél zal doen. En om het laatste gaat het uiteraard; de inleidende
voorzin dient om de uitspraak in de nazin te versterken. Deze retorische constructie
nu - zij het met nee in plaats van ne - gebruiken we nog volop:
(7) Ik blijf niet thuis, nee: ik ga met jullie mee
Zij laat dit niet passeren; nee: zij trekt aan de bel
Dat is geen vergissing; nee, dat is opzet
Dit hervattende nee is enerzijds verbonden met de voorzin, waarop de negatie
betrekking heeft. Anderzijds houdt de emfatische herhaling ook de aankondiging in
van een tegengestelde uitspraak. Het verbindende nee is nu eens wat meer
hervattend, dan weer wat sterker aankondigend.

Woordvolgorde
Een opvallend verschil tussen de zinnen in (7) en Middelnederlandse zinnen als (2)
ligt in de woordvolgorde. Nee staat aan het begin van de nazin, ne tussen subject
en persoonsvorm. Daardoor lijkt ne een gewone zinsnegatie. De strekking van de
nazin is echter positief, waardoor een versterking met niet achterwege blijft. De
nazin met ne zal mede daardoor als een onregelmatigheid zijn ervaren en om die
reden vermeden. Andere verbindingen kwamen daarvoor in de plaats.
Dat ne niet aan het hoofd van de zin staat, is te verklaren door het ontstaan van
18
het expliciete subject. Zowel de zinsnegatie als het hervattende ne stond
aanvankelijk voorop:
Ne blive des achter, ne: sal met u beiden riden
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De persoonsvorm was een synthetische zinskern: hij omvatte een werkwoordstam
en een aanduiding van de persoon. Dit globale ‘gebonden’ subject werd vaak
gespecificeerd in een naamwoordelijke constituent, die geleidelijk aan als het
eigenlijke subject van de zin werd beschouwd. Vanwege zijn informatief belang
werd dit expliciete subject regelmatig voorop geplaatst. Zo ging ne blive over in ic
ne blive en ne sal in ic ne sal. Het werd daardoor moeilijk ne in de nazin nog als
een hervattende ontkenning te zien. Het verbindende (< aankondigende) effect van
ne was echter nog lang herkenbaar. Ne in de nazin leek vergelijkbaar met
verbindingswoorden als dus, echter en evenwel die ook niet aan het hoofd van de
zin behoeven te staan. Het is dan ook niet zo gek, dat dit ne in de positieve nazin
19
wel een voegwoord is genoemd.

7. Kenmerken van de constructie
Bij herhaling heeft men geprobeerd de problematische negatie in de nazin te
20
verklaren als veroorzaakt door een overkoepelende zinsnegatie. De negatie in de
voorzin zou ook de positieve nazin ontkennen en daarom door een tweede negatie
geneutraliseerd moeten worden:

De nazin wordt daarmee geïnterpreteerd als onderdeel van een samengestelde
zin; de twee zinnen zijn door de gemeenschappelijke negatie verbonden; ze vormen
een syntactische eenheid. Typerend echter voor de hier besproken retorische
constructie is juist, dat de twee door hun tegengestelde inhoud verbonden zinnen
in syntactisch opzicht zelfstandig zijn. De structuur van de nazin is analytisch: de
mededeling wordt als een bewering van de spreker, als nieuwe informatie
21
gepresenteerd. Synthetische parafrases zijn vaak wel mogelijk, doch zij doen de
syntactische verhoudingen geweld aan.
Laten we ter verduidelijking de voorbeelden en verklaringen van Van den Berg
(1971) en Van der Horst (1994) bezien. Van den Berg (p. 39) gaat uit van deze zin:
Hij sluit zich aan bij Van Helten (1882: 289), die een consecutief verband ziet:
‘het is niet zo {dat ze mij met rust laten zodat ze mij niet martelen en doden}’. Zij
leggen het tweede ne uit als een ontkenning van de nazin en zijn dan gedwongen
de nazin als aan het voorgaande ondergeschikt te zien. Daarmee verdwijnt de
zeggingskracht en directheid van uitdrukking die de Middelnederlandse constructie
kenmerkt. Vertaalt men het tweede ne daarentegen met ‘nee’, dan blijft het élan
van de uitspraak gehandhaafd en vormen de twee nevengeschikte zinnen een
climax: ‘zij laten mij niet met rust, nee, zij martelen en doden mij’.
Ook Van der Horst (1994: 52-53) neemt in zijn voorbeeldzin een consecutieve
verhouding aan:
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Zijns inziens wordt hier de zin ‘hij ontkomt mij vannacht, zodat ik zijn kracht niet op
de proef zal stellen’ ontkend, wat deze mededeling op zou leveren: ‘het is niet zo,
22
dat hij mij vannacht ontkomt en ik zijn kracht niet op de proef zal stellen’.
Onverklaard blijft hoe deze uitleg tot de parafrase op p. 52 leidt, waarin de tweede
werking aan de eerste vooraf zou gaan: ‘hij ontgaat mij vannacht niet of ik zal zijn
kracht op de proef gesteld hebben’. Dit tijdsverschil wordt door Welschen (1999:
188) nog versterkt: ‘hij ontkomt mij vannacht niet of ik zal eerst zijn kracht op de
proef gesteld hebben’. De nazin zou een ‘terminatieve conditie’ inhouden.
Er is echter geen opeenvolging en geen voorwaarde in het geding. De twee
werkingen vormen een negatieve resp. positieve omschrijving van een en hetzelfde
voornemen; er is geen tijdsverschil. Het tweede ne is een ontkenning niet van de
nazin maar van de voorzin. Elegast zegt kort en krachtig: ‘hij ontkomt mij niet
vannacht; nee: ik zal zijn kracht op de proef stellen’. We hebben met twee
asyndetisch verbonden hoofdzinnen te doen. We kunnen de kenmerken van de
constructie schematisch als volgt beschrijven:

(8)
VORM

INHOUD

nevenschikking

gelijksoortige mededelingen

twee zelfstandige zinnen

twee afzonderlijke uitspraken

voorzin negatief

voorzin inleidend

nazin positief

nazin kern van mededeling

nazin analytisch

nazin bevat nieuwe verklaring

nazin ingeleid door hervattend ne (‘nee’) emfatische, retorische constructie

ne legt verband

samenhang tussen uitspraken
23

[nevenelement + hoofdelement]

climax

Zinnen met hervattend ne kunnen op allerlei wijzen worden omschreven.
Parafrases als hij ontrijdt mij niet zonder dat ik zijn kracht op de proef zal
24
stellen, ...voordat ik zijn kracht op de proef zal stellen,...of ik zal eerst zijn kracht
op de proef stellen hebben ongeveer dezelfde inhoud. Het zijn echter andere zinnen,
waarin voor- en nazin op verschillende wijzen samenhangen. We kunnen parafrasen
dan ook niet gebruiken om de structuur van een zin te bepalen.
Het zinstype met hervattend ne is uit het Nederlands verdwenen en we moeten
van andere constructies gebruik maken. De nazin, die door middel van ne aan de
voorzin werd gekoppeld, kan tegenwoordig zonder conjunctie volgen of door diverse
verbindingswoorden worden ingeleid (die/dat, daar, dat, nevenschikkend of,
onderschikkend of, maar, te, toen, voordat, zonder dat). De verhouding tussen vooren nazin is daarbij telkens anders. De nevenschikkingen (asyndetisch of door middel
van maar en of) lijken uiteraard het meest op de ne-constructie, maar ze kunnen
daarmee niet zonder meer worden gelijkgesteld. De diverse onderschikkende en
nevenschikkende conjuncties brengen betekenisaspecten tot uitdrukking, die
aanvankelijk impliciet waren en afhankelijk van de samenhang der woorden en
zinnen. De betekenis van de syntactische verbinding op zichzelf moet globaal zijn
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8. Van hervattend naar verbindend ne
Wanneer voor- en nazin een weliswaar tegengestelde doch gelijkwaardige
mededeling doen, kan de oude structuur worden geparafraseerd met een hervattend
nee:
(Hi) ne ontrijt mi te nacht, ne: sal proeven ‘hij ontkomt mij niet vannacht;
sine cracht
néé: ik zal zijn kracht op de proef stellen!’
De vanzelfsprekende samenhang en de perfecte overeenstemming naar vorm
en betekenis pleiten voor deze verklaring van de constructie. In het Middelnederlands
echter is er reeds een verandering opgetreden; ne staat niet langer op de eerste
plaats:
Hine ontrijt mi te nacht, ic en sal proeven sine cracht
De voorvoeging van het expliciete subject, hier ic, ontneemt het hervattende ne zijn
initiële nadruk, waardoor ne enclitisch met subject of persoonsvorm wordt verbonden.
De constructie wordt ondoorzichtig. Het nu onbetoonde ne onderstreept niet langer
de tegenstelling tussen de twee zinnen; het partikel wordt tot een verbindend woord,
dat een positieve nazin koppelt aan een negatieve voorzin.
Enerzijds wordt de syntactische band tussen de twee zinnen sterker, anderzijds
raakt de inhoudelijke oppositie op de achtergrond. Het gevolg daarvan kan aan een
zin als de volgende worden gedemonstreerd.
Mi so en twifelt niet, si en moeten verdriet dicke dogen (Hulth.hs. f. 89rb,
nr. 80)
De voorzin was aanvankelijk een zelfstandige mededeling: ‘er bestaat bij mij geen
twijfel’. Deze mededeling kon door ‘nee’ worden hervat, waarna een positieve en
zekere uitspraak kon volgen:
Mi so en twifelt niet,
ne: moeten verdriet dicke dogen
‘er bestaat bij mij geen twijfel,
nee: zij moeten dikwijls verdriet hebben’
De opname van ne in de nazin versterkt het verband tussen de twee zinnen, die
als één ongedeelde mededeling worden gezien. Bovendien verliezen vele
intransitieve werkwoorden hun absolute betekenis; ze worden overgankelijk en
25
vereisen een complement. Daardoor gaat de nazin als aanvulling dienen: ‘ik twijfel
er niet aan, dat zij verdriet hebben’. Het ontstaan van complexe zinnen, waarin twee
of meer zinnen een eenheid vormen, tast binnen de ne-constructie de zelfstandigheid
der zinnen en de onderlinge tegenstelling verder aan.
De ontwikkeling van een zelfstandig negatie-element naar een ondoorzichtig en
overbodig verbindingswoord ondermijnt op de duur de positie van ne, dat ook als
negatiepartikel onder druk staat. Het feit ook dat het hervattende ne niet meer op
de voorzin betrekking heeft doch tot de nazin lijkt te behoren, maakt de constructie
moeilijk te onderscheiden van voorwaardelijke zinnen met een geheel andere
herkomst.
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9. Ne in voorwaardelijke bijzin
De verklaring waarbij ne in de nazin wordt beschouwd als een ontkenning van de
voorgaande zin, vindt steun in een zinsconstructie die we in versteende vorm nog
steeds kennen: de voorwaardelijke zin met ne, waarvoor wij tegenwoordig het
voegwoord tenzij gebruiken. Ook Van der Horst (1994: 53) beschouwt dit zinstype
‘waarbij eveneens een nog niet erg duidelijke binding tussen twee zinnen bestaat’,
26
als ‘enigszins vergelijkbaar’:
Ic en scede van u te gere noot, ons en scede die bitter doot (Beatr. 311)
Ic salre varen, ic en blive doot (Ferg. 708)
Ic come uut te varen daer gi begeert, en si dat mi siecheit deert (Beatr. 151)
Nu sal ic doden u beide, Elegast, u ende u paert, en si dat gi ter vaert neder
beet (Eleg. 1392)
(13) En daet die lede duvel niet, in soude al dus niet mogen dolen (Hexe 6)
(14) Gringalet, dat nine woude porren een let, en quame weder tsinen here (Mor.
27
2639)
(9)
(10)
(11)
(12)

Oppervlakkig gezien lijken de verschillen groot. Met een hervattend ne hebben we
niet te doen, want de voorzin kan zowel positief als negatief zijn. Terwijl zinnen met
hervattend ne uiteraard moeten volgen, kan de voorwaardelijke ne-zin ook
voorafgaan (13). Is de zin met hervatting een hoofdzin, de voorwaardelijke zin met
tenzij is een bijzin (11). Wordt het hervattende ne nooit door niet versterkt, dat blijkt
in voorwaardelijke bijzinnen wel mogelijk (13).
We moeten er echter rekening mee houden, dat zich ook in de conditionele zin
veranderingen hebben voltrokken. In overgrote meerderheid vertonen de
voorwaardelijke zinnen met ne deze kenmerken:
a De ne-zin is een nazin.
b De ne-zin is getuige de conjunctief (‘aanvoegende’ wijs) een aan- oftewel
toevoeging.
c De woordvolgorde echter is die van de hoofdzin: de presentatie is analytisch.
d Het negatiepartikel ne wordt niet door een tweede negatie versterkt.
e Ondanks ne is de strekking van de nazin positief. Zo ligt de belemmering in
(9) in scheiding door de dood. Onmiskenbaar positief is de jongere constructie
met of: ‘...of de dood moet ons scheiden’.
f Gelet op de ontwikkeling van gebonden naar expliciet subject, mogen we
aannemen dat ne aanvankelijk aan het hoofd van de nazin stond, zoals hier
en daar nog steeds het geval is; vgl. (11), (12) en (13).

Behalve (b) gelden al deze kenmerken ook voor zinnen met hervattend ne: zie (8).
Wanneer nu de negatie in de nazin niet op de werking van deze zin betrekking
heeft (e), wat wordt er dan ontkend? Net als het hervattende ne moet de negatie
ook hier op het voorgaande slaan; ne is een zelfstandig element, dat door de
toegevoegde zin met conjunctief wordt ingeperkt. Het voorwaardelijke aspect kan
28
tot de conjunctief worden herleid. Zo kunnen we het citaat uit de Ferguut, met
weglating van het jongere expliciete subject, als volgt parafraseren:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

226

(10*) Ic salre varen, ne blive doot

‘ik zal erheen rijden; niet als ik dood ga’

De negatie heeft niet op blive betrekking, doch op de voorgaande zin als geheel.
De beperkende zin met conjunctief blive doot is afhankelijk van het zelfstandige ne
en voegt aan deze ontkenning een voorwaarde toe. Aanvankelijk hadden we dus
met twee zelfstandige informatie-eenheden te doen: de hoofdmededeling gevolgd
door een voorwaardelijke ontkenning. Wanneer ne van de eerste plaats wordt
verdrongen, lijkt de ontkenning bij de bijzin te horen, die nu direct van de voorzin
afhankelijk is:
(10) Ic salre varen, ic ne blive doot

‘ik zal erheen rijden, als ik niet dood ga’

In informatief opzicht is er niet veel veranderd, hetgeen een geleidelijke overgang
mogelijk maakt. De samenhang tussen de twee zinnen is echter versterkt. De
asyndetische nazin heeft nog steeds de volgorde van de hoofdzin doch is inhoudelijk
aan de voorzin ondergeschikt.
Het afhankelijke en voorwaardelijke karakter van de bijzin wordt door de
aanvoegende wijs tot uitdrukking gebracht. De conjunctief verdwijnt echter geleidelijk
en de meeste conjunctiefvormen vallen samen met indicatiefvormen. Daardoor
wordt steeds meer gebruik gemaakt van twee onmiskenbare conjunctieven: si en
29
ware. De nazin wordt aan (het) en si dan wel (het) en ware ondergeschikt:
Ic salre varen, en si ic blive doot

‘ik zal erheen rijden, als het niet zo is dat
ik dood ga’

Ic souder varen, en ware ic bleve doot

‘ik zou erheen rijden, als het niet zo zou
zijn dat ik dood ging’

Na deze inleidende zinnen tensi en tenware, die tot onderschikkende voegwoorden
worden (‘indien niet’), is er geen conjunctief meer nodig.
Naast deze ontwikkeling is er echter ook een tendens waarneembaar om de
zelfstandigheid en de analytische presentatie van de nazin te handhaven, die de
voorwaarde meer nadruk en gewicht geven. Het conditionele verband tussen de
twee mededelingen wordt dan verduidelijkt door de invoeging van het
nevenschikkende voegwoord of. Voordat we deze formatie nauwkeuriger bezien
(in § 11), zij echter aandacht besteed aan een derde type nazin met ne.

10. Ne in beperkende nazin
De negatieve voorwaardelijke nazin als in (9) is een losse toevoeging die de
toepasselijkheid van de voorzin begrenst, doch de strekking daarvan onverlet laat:
(9) Ic en scede van u te gere noot, ons en scede die bitter doot
Er zijn echter ook nazinnen die de inhoud van de voorzin inperken. Zonder de nazin
is de mededeling in de voorzin eenvoudigweg niet waar:
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(3)

Besuder Merwede was dorp engene, si
ne gaven gisel algemene (Stoke 8, 978)

(15)

Darne was niemen, hine was blide (Wal.
6188)

(16)

Cume was casteel of port in Gallen, sine
hebbent met gewelt gedestruweert (Sp.
4

3 , 4, 78)
De nazin wordt tegelijk met de voorzin gepresenteerd en is niet weglaatbaar. Het
is niet zo dat er in (15) niemand was; er was niemand-die-niet-blij-was. De voorzin
kan het niet zonder de nazin stellen. In syntactisch opzicht kunnen voor- en nazin
als zelfstandig worden beschouwd; doch inhoudelijk is er een sterke eenheid. De
nazin kan daardoor als een hoofdzin, maar ook als een bijzin worden weergegeven:
(15a) ‘Er was niemand of hij was blij’

(15b) ‘er was niemand die niet blij was’

In de analytische nazin (15a) wordt de blijdschap als een nieuw element
gepresenteerd, in de synthetische relatieve bijzin (15b) wordt een al bekend
veronderstelde eigenschap genoemd. In beide gevallen houdt de nazin een beperking
in ten opzichte van de voorzin, die zonder de nazin geen volledige mededeling doet.
Welke structuur kan aan dit zinstype ten grondslag liggen? Welke functie vervulde
ne oorspronkelijk? Hebben we met een hervattend ne te doen (zie § 7) of met een
corrigerende zelfstandige negatie (zoals in § 9) die onder bepaalde voorwaarden
de voorzin ontkent? Moeten we misschien van een zinsontkenning in de nazin
uitgaan, of zit de zin toch nog anders in elkaar?
• Als een hervattende, tegenstellende negatie kan het tweede ne niet worden
beschouwd. De parafrase ‘er was niemand, nee: hij was blij’ vermeldt ten
onrechte, dat er niemand was.
• Een voorwaardelijke parafrase als in (10*) is eveneens uitgesloten: ‘er was
niemand; niet als hij blij was’. Ook hier wordt weer gezegd, dat er niemand
was.
• Parafrase (15b) doet misschien vermoeden, dat het in wezen om een negatieve
bijzin zou gaan. De nazin was in het Middelnederlands echter een hoofdzin
net als in de hedendaagse voortzetting met of (15a); en die hoofdzin is positief.
Als een gewone negatie is ne ook vroeger niet gezien want een versterking
met niet bleef achterwege: *daer ne was niemen hine was niet blide.

Welbeschouwd sluit de nazin in het bijzonder aan op het negatieve element in de
voorzin. Het ziet ernaar uit, dat niemen...ne een verbinding vormde.

Litotes
De strekking van zin (15) is positief: tot uitdrukking wordt gebracht dat iedereen blij
is. We herkennen in zinnen als (3), (15) en (16) een retorische constructie, de litotes.
In deze versterkende stijlfiguur wordt een begrip gepresenteerd als ontkenning van
het tegengestelde: in plaats van slim zeggen we niet dom (d.i. ‘niet niet-slim’), en
niet onaardig is een omschrijving van aardig. De uitsluiting van het tegengestelde
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laat ons concluderen dat het basisbegrip geldt, dat door de omslachtige formulering
30
bovendien extra aandacht krijgt. Op vergelijkbare wijze kon aan negatieve woorden
als negeen, nie en nieman een ontkenning worden toegevoegd, die het tegengestelde
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begrip oproept. Het tegengestelde van ‘niemand’ is ‘iedereen’ (terwijl de ontkenning
‘iemand’ oplevert). Nieman ne en negeen ne betekenen ‘beslist iedereen’, nie ne
‘nooit ofte nimmer’.
Het kenmerkende verschil tussen een litotes als in (a) en een vergelijkbare
negatieve zin (b) ligt in het bereik van de negatie:
(a)

Anna is {niet dom}

woordgroepnegatie;
positieve zin; litotes

(b)

Anna is niet dom

zinsnegatie; negatieve zin

De negaties liggen op verschillend niveau. In (a) gaat het om woordgroepnegatie,
in (b) om zinsnegatie. In (a) wordt meegedeeld dat Anna slim is, in (b) wordt ontkend
dat Anna dom is. Van belang is het moment waarop de negatie van toepassing
wordt verklaard. In (a) wordt niet dom als één begrip geconstitueerd, dat vervolgens
als bouwsteen dient in de positieve zin; in (b) wordt eerst de zin opgebouwd, die
als geheel wordt ontkend: [Anna is dom]NEG. In (b) wordt ontkend dat er een
gebeurtenis plaats vindt of dat de beschreven toestand bestaat; in (a) wordt een
begrip niet van toepassing verklaard: ‘Anna is wel iets, maar niet dom’. Dat doet
ons zoeken naar een passende eigenschap; en dat brengt ons, zwart-wit-kijkers als
we zijn, tot het tegengestelde.
Gelet op het feit dat in (15) iedereen en niet iemand blij was, hebben we in de
31
voorzin niet met een zinsnegatie te doen. En een negatieve nazin hebben we
hierboven ook moeten uitsluiten: de strekking van de nazin is positief, en een
aanvulling met niet blijft achterwege. Wanneer ne geen zinsnegatie was, in voorzin
32
noch nazin, moet ne in oorsprong een ontkenning zijn op woordgroepniveau. Dat
33
verklaart ook het litotes-effect. We kunnen uitgaan van deze structuur:
{Niemen ne} was blide
Om de zinsnegatie niemen {ne was blide} uit te sluiten (‘het was niet zo dat er
niemand blij was’ dus ‘een of meer personen waren blij’) en de juiste structuur en
betekenis (‘iedereen was blij’) te handhaven wordt {niemen ne} enigszins apart
34
gezet; de topic wordt om die reden ook tot een voorzin uitgebreid, die allerlei
35
vormen kan aannemen:
{Daer ne was niemen ne} was blide
We hebben nu met een verbinding van twee samenhangende hoofdzinnen te doen.
En dan doet zich dezelfde ontwikkeling voor, die we ook bij het hervattende en het
uitsluitende ne hebben kunnen waarnemen: het tweede ne lijkt bij de nazin te horen
en het subject van de nazin wordt geëxpliciteerd (hi) en voorop geplaatst, zodat de
negatie tussen S en Vf terecht komt:
Daer ne was niemen hi ne was blide
De strekking van de zin blijft gehandhaafd, maar het is moeilijk de betekenis uit de
nieuwe vorm af te leiden. Bedoeld wordt kennelijk niet dat er niemand was; de nazin
moet dus beperkend zijn. Net als de twee eerder besproken categorieën blijft ne,
nu
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in de beperkende nazin ingebed, betrekking houden op het voorgaande. Deze
negatie achteraf verbindt de nazin met de voorzin. Ne is daardoor een
verbindingswoord.

Schematisch overzicht
Zetten we de eigenschappen van de drie categorieën naast elkaar, dan blijken er
vele overeenkomsten. Boven de streep staan de oorspronkelijke kenmerken, die
gedeeltelijk verschillen. Daaronder de jongere eigenschappen, die zeer gelijkend
zijn:
(17)

I tegenstelling
II voorwaarde
III litotes
hervattend ne
uitsluitend ne
tegenstellend ne
[hoofdzin + ne] +
hoofdzin + [ne +
[topic ne] + Vf
hoofdzin
afhankelijke zin]
negatieve topic
negatieve voorzin positieve/negatieve positieve (na)zin:
positieve nazin:
voorzin
ne ontkent
ne hervat negatie positieve nazin:
voorgaande topic
voorzin
ne ontkent voorzin
twee hoofdzinnen
verbindend ne in
nazin
ne tussen S en Vf
nazin kern
informatie
voorzin → ne nazin:

twee hoofdzinnen
verbindend ne in
nazin
ne tussen S en Vf
nazin kern
informatie
voorzin (→) ne
nazin:
uitbreidende nazin uitbreidende of
beperkende nazin

twee hoofdzinnen
verbindend ne in
nazin
ne tussen S en Vf
nazin kern
informatie
voorzin ne nazin:
beperkende nazin

In alle gevallen had ne betrekking op het voorgaande; het wordt tot een
verbindingswoord. Ne behoort tot de nazin, die een analytische hoofdzinvolgorde
heeft, staat tussen topic (meestal S) en Vf. In alle gevallen is de gefixeerde
zinsbetekenis moeilijk af te leiden uit de zinnen zoals ze geworden zijn. Daardoor
zijn ook de onderlinge verschillen niet scherp en hebben we globaal gezien met
steeds dezelfde constructie te doen. Dat verklaart hoe het nevenschikkende of zich
(beginnend in II) geleidelijk over de drie categorieën kon uitbreiden. In de volgende
paragrafen zullen we nagaan, hoe dat proces moet zijn verlopen.

Toevoeging van of
11. Voorwaardelijke nazin met of
Reeds in het Middelnederlands werd naast of in plaats van ne het nevenschikkende
voegwoord of gebruikt ter inleiding van de voorwaardelijke nazin (II): ic salre varen
<of> ic blive doot. Tegenover de ondergeschikte voorwaarde met tenzij of indien
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niet, biedt de nazin met of een nadrukkelijk alternatief, dat in het hedendaags
Nederlands nog eens met moeten wordt versterkt:
Ik ga er op af, of ik moet dood vallen
d.i. ‘...of het moet zo zijn, dat ik dood val’. Het voegwoord of sluit het voorgaande
uit, zoals het zelfstandige ne dat deed, en maakte daardoor ne in de nazin overbodig.
Het nu redundante ne wordt echter vaak gehandhaafd, zodat naast het enkele of
ook of ne voor-
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36

komt:

Si sullen noch tavont blide sijn, of mi gebreke mijn goede brant (Segh.
4069)
Dus moestic bliven in dit meswinde, of mine helpe God onse here (Wal.
5358)
Het nevenschikkende of (< ofte d.i. ‘van dien, daarvan, dan’) houdt een ontkenning
37
van het voorgaande in en biedt een alternatief. Een alledaags voorbeeld kan dat
illustreren: wil je koffie of thee? Ook hier impliceert of een negatie van het eerste
lid. Men kan pas voor thee kiezen wanneer men de koffie heeft uitgesloten;
synonieme voegwoordgroepen maken dat ten overvloede duidelijk: ze drinken koffie
dan wel thee; koffie, of anders thee. Ter inleiding van negatieve voorwaardelijke
nazinnen is of dus een passend voegwoord.
Het gebruik van of heeft zich echter uitgebreid. De neiging het verband tussen
samenhangende zinnen te expliciteren, is algemeen. Doordat het aanvankelijk
hervattende en verbindende ne in de nazin werd opgenomen, ontstond er ook in
zinnen van de categorieën (I) en (III) behoefte aan een duidelijk verbindingswoord.
Afhankelijk van de betekenisverhoudingen worden er onderschikkende woorden
gebruikt: die/dat, daar, dat, of, te (vóór infinitief), toen, voordat, zonder dat (zie §
38
7). Wanneer de twee nevengeschikte zinnen echter min of meer gelijkwaardige
mededelingen bevatten, zijn nevenschikkende voegwoorden beter geschikt. Vanwege
de tegenstelling tussen voor- en nazin komt vaak maar in aanmerking. Mogelijk is
soms nog een asyndetische nevenschikking, een tegenstellend nee, en hier en daar
39
ook het voegwoord ende.
In een deel van de zinnen is of tussengevoegd. Het gebruik van dit voegwoord
40
is hier minder doorzichtig dan in (II); in andere talen is het ook onbekend. De typisch
41
Nederlandse ‘negatieve of-constructie’ is uitvoerig bestudeerd en beschreven.
Algemeen wordt aangenomen, dat of in nazinnen met ne is ingevoegd onder invloed
42
van de voorwaardelijke zinnen met of. Een blinde analogie kan dat niet zijn geweest;
het voegwoord moet inhoudelijk acceptabel gevonden zijn. Wat was dan de functie
van of in (I) en (III)? En waarom was of niet in alle gevallen bruikbaar? Bekijken we
eerst de toevoeging van of in litotes-zinnen (III).

12. Of in litotes-zinnen
We treffen of in het jongere Middelnederlands (na 1400) regelmatig aan in
43
litotes-zinnen (III):
Niemant en is hier, of hi en weet wel (Ps. 33v)
Hi en can so geringe niet cloppen, oft hi en werdet ingelaten (Lic. 179r)
In de voorwaardelijke constructie (II) verbindt of twee nevengeschikte zinnen. Het
gebruik van of maakt het mogelijk de hoofdzinvolgorde in de nazin en de daarmee
verbonden analytische presentatie te handhaven. Ook in (III), als oorspronkelijk
enkelvoudige zin, is de hoofdzinvolgorde verplicht. En in beide zinstypen houdt de
door ne ingeleide nazin een correctie in ten opzichte van de voorzin. Vooral wanneer
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de voorzin in (II) negatief is en de voorwaarde achteraf niet uitbreidend maar
beperkend (zie schema (17)), is de gelijkenis tussen de twee zinstypen groot:
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(II) Die Joden en eten niet, si en wasschen eerst haer hande (Nt. 56r; Van Helten
1885: 228)
Gringalet, dat nine woude porren een let, en quame weder tsinen here (Mor.
2639)
(III) Daer ne was niemen van hem allen sine quamen met haesticheden (‘iedereen
kwam’; Wal. 2102)
Karle Martele die noyt en vacht, hine verwan (‘Karel won altijd’; Brab.Y. 3,
CXLVII, 135)

In beide gevallen doen voor- en nazin één samenhangende mededeling; de nazin
is beperkend. Daarbij komt, dat de nazin ook in (III) als een dwingende voorwaarde
kan worden gezien: de uitspraak in de voorzin is alleen waar in combinatie met de
nazin. Kortom, de vormelijke en inhoudelijke overeenkomsten zijn zo sterk en de
oorspronkelijke tegenstellingen zijn zozeer verbleekt, dat of ook in de litotes-zinnen
44
op zijn plaats lijkt:
Daer en is niet bedect ofte ten sal geopenbaert werden (‘alles zal
geopenbaard worden’; Lic. 88r)
Geen sonde en is so swaer of die doot ende passie van Christum en
ontbintse (‘de dood en het lijden van Christus bevrijdt van alle zonden’;
Shs. 6r)

Of sluit de voorzin uit waardoor hetgeen volgt, geldt. Het expliciet verbindende of
roept als het ware de corrigerende tweede zin op, en onderstreept daarmee het
grote belang van de nazin, die we als de informatieve kern ervaren.

13. Of als inleider van de hoofdzin
In de litotes-zin (III) hebben we in oorsprong met een enkelvoudige zin te doen en
in essentie is de voorzin nog steeds de omschrijving van een zinsdeel, zodat de
45
nazin de rompzin oftewel hoofdzin vormt. In de eerder geciteerde zin:
Niemant en is hier, of hi en weet wel
leidt of de hoofdzin in. Of sluit het voorgaande uit, en daar dit geen zin maar een
zinsdeel is, heeft of een litotes-effect waardoor niemant niet als de negatie van
‘iemand’ doch als het tegengestelde van ‘iedereen’ wordt opgevat. Samenvattend:

Zodra nu de negatieve voorzin in categorie (I) in informatief opzicht ondergeschikt
is en als een zinsdeel bij de navolgende hoofdzin kan worden opgevat, is de gelijkenis
met de oorspronkelijke litotes-zinnen zo groot, dat of ook hier kan worden
46
ingevoegd. Bij de grote en herkenbare groep van litotesconstructies (III) hebben
zich - doch pas
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na de Middelnederlandse periode - voorzinnen met cume, nauwelic, niet anders,
47
niet lange, niet vaak, niet verre aangesloten. In zinnen met hervattend ne:
Grave Willem en hadde niet lange gevangen gelegen, hi en brac uut
(Clerc 67)
Ende cume waest ter werelt comen, soe ne hevet hem dat lijf genomen
7

(Sp. 1 , 66, 63)
was de voorzin aanvankelijk een zelfstandige mededeling: ‘Willem was niet lang
gevangen geweest, nee: hij brak uit’. Op zelfstandigheid van de voorzin wijst behalve
48
het gebruik van ende ook het feit dat de nazin een afhankelijke dat-zin kon zijn:
Cume haddi geseit dat woort, ende alte hant cam tlicht daer vort (Franc.
2753)
Jacop was cume uutgegaen ende Esau sine spise brochte (Rijmb. 2378)
Na desen en waest niet lanc dat si uut haren slape ontspranc (Beatr. 701)
Cume was hi binnen comen, dat hi ginder hadde vernomen dat huus
7

ingelen al vul (Sp. 1 , 67, 81)
De voorzin kan echter als een inleiding op de noodzakelijke nazin dienen, die
daardoor tot hoofdmededeling wordt. De negatieve voorzin omschrijft een perifere
bepaling (van tijd, omstandigheid, opeenvolging) en kan als een litotes worden
beschouwd, als de ontkenning van het tegengestelde van ‘amper’, ‘bijna’, ‘kort
daarvoor’, ‘kort daarop’, ‘meteen’, ‘spoedig’. Daarmee is aan de voorwaarden van
(18) voldaan en kan ook hier of als inleider van de hoofdzin dienen:
[Nauwelijks had hij dat gezegd]bepaling [of het licht verscheen]kern
[Graaf Willem zat niet lang in de gevangenis]bepaling [of hij brak uit]kern
De voorzin heeft een zinsdeelfunctie, de nazin is de hoofdzin, die door of wordt
49
aangekondigd. Deze interpretatie wordt gesteund door de woordvolgorde van de
nazin waarin de elementen successievelijk, gefaseerd worden gepresenteerd. Een
negatieve of-constructie oftewel balansschikking bevat dan ook een uiteenzetting,
50
en geen vermelding of verwijzing. Het is een levendige en - vanwege litotes,
51
topicalisering en nadrukkelijke omschrijving - retorische constructie.

14. De voorzin als modale bepaling
Voorzinnen met onder meer cume en niet lange zijn als omschrijvingen gezien van
bijwoordelijke bepalingen bij de nazin. Omgekeerd kunnen we zeggen, dat tot de
mededeling behorende bepalingen in de vorm van een litotes voorop zijn geplaatst.
De ontwikkeling is verder gegaan. Ook modale bepalingen kunnen in litotes-vorm
als voorzin aan de hoofdmededeling voorafgaan. Het oorspronkelijk hervattende,
later verbindende ne werd dan eveneens met of uitgebreid.
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Epistemische voorzin
52

Dat gebeurt in het Middelnederlands reeds af en toe na twifelen en wanen:
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(19) Ic en twifel negeensins daer in, of ten is waerachteliken also gelijc gi segt (Shs.
46v)
(20) Ic ne wane niet, die nu sage selken camp, hine souden loven (‘of hij zou het
gevecht waarderen’; Limb. 6, 1152)

Hier kunnen de voorzinnen als omschrijvingen van ‘ongetwijfeld’, ‘zeker’ worden
opgevat. Epistemische voorzinnen, litotes-constructies van epistemisch-modale
53
bepalingen, zijn nog steeds gebruikelijk. Voorwaarde voor het gebruik van of is
steeds, dat de voorzin negatief is, en als een omschrijving kan worden gezien van
een tegengestelde modale bepaling: zie schema (18). In (19) wordt niet bedoeld
dat er geen twijfel bestaat, maar dat er zekerheid is. Zo heeft ook de voorzin in:
[Ik weet niet beter]modale voorzin [of Anna is aan het werk]hoofdzin
een positieve betekenis ‘ik ben ervan overtuigd’. Deze zin leidt de nazin in en vormt
daarbij een modale bepaling: ‘Anna is - voorzover ik weet, bij mijn weten,
vermoedelijk, waarschijnlijk - aan het werk’. Daarentegen is *ik weet niet of Anna is
aan het werk uitgesloten, daar de voorzin niet als een litotes kan worden opgevat.
Ik weet niet is geen negatieve omschrijving van een modale bepaling. De negatie
in de voorzin is een zinsnegatie. De voorzin is het hoofddeel van de mededeling,
en de nazin vormt het complement:
[Ik weet niet] hoofdzin [of Anna aan het werk is]bijzin

Deontische voorzin
Naast epistemische voorzinnen kunnen we ook deontische voorzinnen verwachten.
54
Overtuigende voorbeelden echter zijn moeilijk te vinden. Met de kinderen moeten
55
(noodzakelijkerwijs, beslist) naar school lijken zinnen te corresponderen als:
Er is geen ontkomen aan of de kinderen moeten naar school
De ouders zullen niet rusten of de kinderen worden tot de school
toegelaten
56

Dit soort litotes-constructies met of is uitzonderlijk en wat geforceerd. Wanneer de
noodzaak sterk wordt benadrukt, is meestal bekend waarom het gaat; het is dan
niet nodig alsnog in een analytische of-zin uiteen te zetten wat er moet gebeuren.
Een verwijzing in een synthetische bijzin volstaat:
Er is geen ontkomen aan, dat de kinderen naar school moeten
De ouders zullen niet rusten voordat de kinderen tot de school worden
toegelaten
De deontische voorzinnen zijn bovendien zo dominant, dat ze gemakkelijker als
hoofdzin dan als zinsdeelzin worden opgevat, hetgeen een of-constructie in de weg
staat.
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15. Overzicht

Zinsnegatie
Het tussenwerpsel ne kon als antwoord dienen op een vraag: ‘nee’. In vele gevallen
werd ter specificatie een persoonsvorm toegevoegd. In deze combinatie heeft zich
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het negatiepartikel ontwikkeld, dat met niet e.a. werd versterkt en daardoor tenslotte
vervangen:
Van de chronologie kunnen we zeker zijn; de datering is lastiger. In het
Oudnederlands (vóór 1100) ontbrak nog regelmatig het expliciete subject (patroon
2). In het Middelnederlands is patroon 4 gewoon, met resten van 3 en een aanzet
van 5. Na 1650 is patroon 5 in hoofd- en bijzin algemeen.

Nazinnen met ne
Ne wordt vaak in samengestelde zinnen gebruikt, waarbij het partikel deel uitmaakt
van de nazin. Dit patroon kan tot drie zinstypen worden herleid:
I Het zelfstandige ne werd als een retorische herhaling aan een negatieve zin
toegevoegd, waarna werd gezegd wat er wél gebeurde. Vergelijkbaar is
tegenwoordig de tegenstellende constructie met nee: Anna komt niet, nee, zij
blijft thuis. Ne, dat de negatie van de voorzin hervatte en de positieve nazin
aankondigde, is in de nazin opgenomen:
[Negatieve voorzin] ne [positieve nazin] ⇒ [negatieve voorzin] [S ne Vf]

Ne, dat nog steeds de voorzin ontkent, is nu een verbindingswoord. De nazin,
die de hoofdmededeling bevat, is en blijft positief. De aanvulling met niet blijft
dan ook uit.
II Ne gevolgd door een voorwaardelijke zin in de conjunctief kon ter beperking
aan een zin worden toegevoegd. [Ne + nazin] vormde dan een voorwaardelijke
ontkenning achteraf. Ne kreeg net als overal zijn plaats tussen S en Vf:
[Ic salre varen] [ne blive doot] ⇒ [Ic salre varen] [ic ne blive doot]
d.i. ten naaste bij: ‘niet wanneer ik dood val’.
III Ne kon worden toegevoegd aan de negatieve woorden negeen, nergen, nie,
nieman, niemeer, niet, niets, niewaer en nooit. De woordgroepontkenning had
het effect van een litotes, de ontkenning van het tegengestelde. {Niemen ne}
was blide betekende ‘iedereen was blij’. Wordt de topic tot een zin uitgebreid,
dan lijkt ne tot de nazin te behoren, en ontstaat er eenzelfde patroon als in (I)
en (II):
Daer ne was {niemen ne} was blide ⇒ [Daer ne was niemen] [hi ne was
blide]

Toevoeging van of
a Naast (II) waren in het Middelnederlands ook voorwaardelijke zinnen met
nevenschikkend of in gebruik: ic salre varen of ic blive doot. Net als ne ontkent
of het voorgaande en introduceert een alternatief. Of maakt het mogelijk de
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hoofdzinvolgorde en daarmee de analytische structuur te handhaven en de
nazin als nieuwe informatie te presenteren.
b Ook in (III) is er behoefte aan een conjunctie. Mogelijk is een relatieve
aansluiting (daer en was niemen die niet blide en was); daarmee gaat echter
het analytische karakter van de zin verloren. De gelijkenis tussen (II) en (III)
bewerkt, dat ook hier de beperkende nazin door of wordt ingeleid: daer en was
niemen of hi (ne) was blide. Daarmee ontstaat er (na 1400) een nieuwe
of-constructie, waarin de voorzin met litotes een zinsdeel is en de nazin de
hoofdzin vormt.
c Bij dit patroon sluiten zich (na het Middelnederlands) zinnen uit categorie (I)
aan waarin de essentie van de informatie eveneens in de nazin ligt. Wanneer
de ondergeschikte negatieve voorzin als een zinsdeel kan worden beschouwd,
dringt zich ook hier de litotes-interpretatie op en lijkt of op zijn plaats: het duurde
niet lang <of> de zon brak door d.i. ‘de zon brak weldra door’. De oorspronkelijk
zelfstandige voorzin wordt tot een bijzin, die de functie vervult van een perifere,
bijwoordelijke bepaling van tijd.
Zo kan de negatieve voorzin ook worden gezien als een modale bepaling, al
leidt dat in het Middelnederlands nog maar zelden tot het gebruik van of. Zinnen
als ic en twifel niet en ic en weet niet beter corresponderen met epistemische
bijwoorden: ‘ongetwijfeld’, ‘vermoedelijk’, ‘zeker’. Zo lijkt de voorzin ook hier
en daar als een deontische bepaling te kunnen worden opgevat (‘beslist,
noodzakelijkerwijs, onontkoombaar’). In alle gevallen vormt de nazin de kern
van de mededeling, en de ondergeschikte voorzin bevat een litotes. Het lijkt
me niet twijfelachtig, nee, of dat is de systematiek.
9 juli 2001

Adres van de auteur: Wladimirlaan 11, 1404 BA Bussum am@duinhoven.nl

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

239

Bibliografie
De afkortingen der geciteerde bronnen vindt men in de Bouwstoffen van het MNW
(op cd-rom Middelnederlands 1998) en in Van Helten (1887).
de

ANS 1997 - Algemene Nederlandse Spraakkunst. Red. W. Haeseryn e.a. 2
druk. Groningen, 1997.
Van den Berg 1971 - B. van den Berg: Inleiding tot de Middelnederlandse
syntaxis. Groningen, 1971.
Bos 1964 - G.F. Bos: Het probleem van de samengestelde zin. The Hague
etc., 1964.
Burridge 1982 - K. Burridge: ‘On the development of negation and related
changes in Middle Dutch’. In: Dutch Crossing 1982, p. 31-73.
Burridge 1993 - K. Burridge: Syntactic Change in Germanic. Aspects of
Language Change in Germanic, with particular reference to Middle Dutch.
Amsterdam, 1993.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

240

Cd-rom Middelnederlands 1998 - Cd-rom Middelnederlands. Den
Haag-Antwerpen 1998.
Duinhoven 1985 - A.M. Duinhoven: ‘Dubbele negatie + of’. In: Leuvense
Bijdragen 74 (1985), p. 289-322.
Duinhoven 1997 - A.M. Duinhoven: Middelnederlandse syntaxis, synchroon
en diachroon. Deel 2 De werkwoordgroep. Groningen, 1997.
Duinhoven 2001 - A.M. Duinhoven: Analyse en synthese in het Nederlands.
Assen, 2001.
Duinhoven & Riem Vis 1986 - A.M. Duinhoven en F.A.M. Riem Vis: ‘Of terug
naar af. Over het heden en verleden van een voegwoord’. In: De nieuwe taalgids
79 (1986), p. 114-133.
Foolen 2001 - A. Foolen: Recensie van Welschen (1999). In: TNTL 117 (2001),
p. 73-77.
Van der Heijden 1999 - E.M.R. van der Heijden: Tussen nevenschikking en
onderschikking. Den Haag, 1999.
Van Helten 1882 - W.L. van Helten: ‘Bijdragen tot de Dietsche grammatica’:
5 ‘Iets over Dietsche consecutieve en finale bijzinnen, met en, ne of dat niet
(dan)’. In: TNTL 2 (1882), p. 289-317.
Van Helten 1885 - W.L. van Helten: ‘Bijdragen tot de Dietsche grammatica’:
9 ‘Over eenige constructies, met en, ne, of en en of’. In: TNTL 5 (1885), p.
220-233.
10 ‘De bijzin, afhangende van een begrip “niet twijfelen”’. In: TNTL 5 (1885),
p. 233-234.
11 ‘Over enkele eigenaardigheden in het gebruik van nie, noit, nemmer, ne of
en’. In: TNTL 5 (1885), p. 235-244.
Van Helten 1887 - W.L. van Helten: Middelnederlandsche spraakkunst.
Groningen, 1887.
Hoeksema 1997 - J. Hoeksema: ‘Negation and negative concord in Middle
Dutch’. In: Negation and Polarity. Syntax and Semantics. Ed. D. Forget et al..
Amsterdam-Philadelphia, 1997, p. 139-156.
Van der Horst 1994 - J.M. van der Horst: Kleine Middelnederlandse syntaxis.
de
4 druk Amsterdam, 1994.
Van der Horst & Van der Wal 1979 - J.M. van der Horst en M.J. van der Wal:
‘Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis van het
Nederlands’. In: TNTL 95 (1979), p. 6-37.
nd
Jespersen 1966 - O. Jespersen: Negation in English and other Languages. 2
ed. København, 1966 [reprint van 1917].
Kluge 1989 - F. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
22. Auflage von E. Seebold. Berlin etc., 1989.
Overdiep & Van Es 1949 - G.S. Overdiep en G.A. van Es: Stilistische
de
grammatica van het moderne Nederlandsch. 2 druk. Zwolle, 1949.
de
Paardekooper [1986] - P.C. Paardekooper: Beknopte ABN-syntaksis. 7 druk.
Eindhoven, [1986].
Riem Vis 1986 - F.A.M. Riem Vis: ‘De werkelijkheid van maar’. In: Voortgang
7 (1986), p. 77-87.
Stoett 1923 - F.A. Stoett: Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis.
's-Gravenhage, 1923.
Terwey 1892 - T. Terwey: ‘Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met
een ontkennenden hoofdzin in verband staan’. In: Taal en Letteren 2 (1892),
p. 76-91.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

Van den Toorn 1972 - M.C. van den Toorn: ‘Balansschikking en disjunctie’. In:
De nieuwe taalgids 65 (1972), p. 104-123.
Welschen 1999 - A.J. Welschen: Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief
gebonden of-constructies in het Nederlands. Amsterdam, 1999.

Eindnoten:
1 De essentie van het onbetoonde ne of de variante spiegelvorm en is de nasaal, die met een
voorafgaande of navolgende sjwa wordt aangevuld. Voor het gemak spreek ik in het vervolg
van ne in plaats van en/ne.
2 Zie Duinhoven (2001, § 60).
3 De citaten zijn ontleend aan Van Helten (1885) en Van den Berg (1971, hfst. 3); zie verder Stoett
(1923, § 221-237) en Van der Horst (1994, hfst. 7). De spelling der citaten is genormaliseerd.
Zie voor de afkortingen der geciteerde bronnen de Bouwstoffen van het MNW (op cd-rom
Middelnederlands 1998) en Van Helten (1887).
4 De termen zijn van Bos (1964) resp. Welschen (1999).
5 En doorziet men de ontwikkeling en structuur van de ‘negatieve of-constructie’ niet, dan levert
de analyse en beschrijving van de vele vormen waarin de constructie verschijnt, al gauw een
dik boek op - zoals Welschen (1999) bewijst.
6 Ook een omschrijving met ‘zonder’ of ‘zonder dat’ is vaak adequaat (zie Van den Berg 1971:
42).
7 Zie onder meer Jespersen (1966: 9); Van der Horst & Van der Wal (1979: 25-28); Duinhoven
(1985: 294-295); Burridge (1993, ch. 5); Hoeksema (1997: 139-141).
8 Behalve versterking speelt ook de toenemende zinslengte een rol (vgl. § 5). De toevoeging van
niet diende ook om het bereik van de negatie te vergroten; zie Duinhoven (1985: 299-300).
9 Vgl. Van der Horst & Van der Wal (1979: 7-12) en Burridge (1982: 39-47). Het is echter niet
altijd uit te maken of het enkele niet een zinsontkenning inhoudt dan wel een
woordgroepontkenning vormt. Zie Burridge (1982: 38-39; 1993: 186-188).
10 En in het Duits en Engels is het niet anders gegaan; daar resteren het enkele nicht en not.
11 Vgl. onder meer Van der Horst & Van der Wal (1979) en Burridge (1982 en 1993).
12 Ook al kunnen bijwoorden, en naamwoorden, zelfstandig en geïsoleerd worden gebruikt. Zo
kunnen morgen, misschien, weg; sneeuw, tijd, stilte en mooi, fijn, jammer als zinsdeel dienen
maar ook op zichzelf een taaluiting vormen, net als interjecties.
13 Jespersen (1966: 5): ‘[...] there is a natural tendency, also for the sake of clearness, to place
the negative first’.
14 Althans in de hoofdzin. Dat niet achter de persoonsvorm staat en ne ervoor is vanuit de in § 2
beschreven ontwikkeling te begrijpen.
15 Zie voor de begrippen kern, specificatie en bepaling: Duinhoven (2001, § 10, 14 en 15).
16 Zie Duinhoven (2001, § 60).
17 Nergen(s), in het Duits nirgend < Mhd. niergen < Ahd. *ne-io-hwargin. Io is Mhd. en Mnl. ie
(Kluge 1989 s.v.v.); nemmer(meer) en nimmer zijn varianten van nie-meer. In noch is aan ne
een conjunctie och ‘en’ toegevoegd (vgl. Latijnse ne-que); kein (< nichein < nihein) wordt in
Kluge (1989: 365) als ‘en niet een’ d.i. ‘niet ook maar een’ uitgelegd. Ook hier hebben we met
een versterkte vorm van de negatie te doen: ne is geen ontkenning van een: een versterkt ne,
zoals dat ook gebeurt in n-een, n-ie en n-iet (‘geenszins’). Overigens verklaart de etymologie
van noch, dat een voorgaande negatie impliceert, dat in Jan noch Piet beide leden worden
uitgesloten. Zoals ne in de tweeledige negatie ne...niet als redundant werd weggelaten, zo is
de eerste negatie ook in ne...noch verdwenen: si en vonden scep noch barke (Roel. 1, 418;
editie-Van Dijk 2467) > zij vonden schip noch bark.
18 Zie voor de overgang van gebonden naar expliciet subject: Duinhoven (1997, hoofdstuk 1).
19 Zie Verdam in MNW 2, 635 en 4, 2232; Van Helten: ‘het verbindende en’ (1882: 314 en 1885:
223); vgl. Welschen (1999: 168).
20 Onder meer Van Helten (1882), Van den Berg (1971), Van der Horst (1994), en ook ikzelf
(Duinhoven 1985: 304-306); ten onrechte dus.
21 Zie voor de formele en inhoudelijke tegenstelling tussen analyse en synthese: Duinhoven (2001,
§ 9).
22 Welschen (1999: 449) stemt in essentie met deze verklaring in.
23 Zie voor de verhouding der conjuncten bij nevenschikking: Duinhoven (2001, § 11-13).
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24 Zie voor deze parafrase Van den Berg (1971: 42).
25 Deze ontwikkeling is beschreven in Duinhoven (1997, § 2.1).
26 Doordat hij de constructie niet doorzag, veronderstelde Verdam (MNW 2, 634): ‘Ook en alleen
heeft de bet. van tenzij, door weglating der voorwaardelijke partikel of’.
27 Of sijn here dan wel sinen here? In Mor. 1492 komen we een vergelijkbare wending tegen:
Gringalet, dat node verporren soude een let, sijn here en warre toe comen. Zie voor subjecten
in de accusatief: Duinhoven (1997, p. 66-69).
28 Vgl. Stoett (1923, § 334).
29 Tenzij is een voegwoord geworden en gebleven; het voegwoord tenware, in het Middelnederlands
nog een losse verbinding (zie MNW s.v.), is in het Nieuwnederlands eeuwenlang in gebruik
geweest (WNT s.v.), doch nu vervangen onder meer door tenzij: Jan beloofde te komen, tenzij
het zou regenen.
30 Zie voor het verband tussen tegengesteld en negatief: Duinhoven (1985: 293-294).
31 De zinsnegatie ‘het was niet zo, dat daar niemand was’ houdt in dat er iemand was, niet dat
iedereen daar was.
32 In plaats van ne in postpositie gebruiken wij het vooropgeplaatste niet. In enkele gevallen echter
hebben we nog de keuze: blij nee, opgelucht voel ik me; vandaag nee, maar morgen heb ik wel
even tijd.
33 Ik beperk me tot dit voorbeeld. Ook zinnen met negeen, nie, niet, niewaer zijn als litotes opgevat:
‘elk, alle, altijd, alles, overal’. Zinnen met deze generaliserende strekking en gevolgd door een
beperkende nazin hebben allerlei vormen aangenomen: ‘altijd’ → er gaat geen dag voorbij;
‘overal’ → in elke krant → men kan haast geen krant openslaan; vgl. Welschen (1999: 28).
Concessieve toevoegingen zijn bovendien tot kern van de voorzin geworden, die door de nazin
wordt beperkt: nieman so sterc (‘hoe sterk ook’), hine can verslagen sijn → nieman es so sterc,...→
je kunt zo sterk niet zijn, of je wordt eens verslagen (categorie Ic bij Welschen 1999).
34 Zoals de topic nog stééds tot een zin kan worden verzwaard: Kárel kwam gisteren langs → het
was Karel die gisteren langs kwam; één zwaluw heeft een nest in de schuur gebouwd → ik zag
één zwaluw die een nest in de schuur heeft gebouwd.
35 Bijvoorbeeld: men sach daer niemen, hine was blide; en was noyt man so rike, hine was blide
ener sconer gifte; en vandaar ook: een man en mach so rike niet sijn, hine es blide. In alle
gevallen bevat de voorzin een negatie en de beperkende nazin is de informatieve kern. Probeert
men niet de structuur te beschrijven doch de lexicale invulling te inventariseren, dan leidt dat tot
lange opsommingen en onderverdelingen; zo komt Paardekooper ([1986]: 770 en 781) tot wel
veertien ‘sterk beperkte types’.
36 Van Helten (1885: 220-233); MNW 5, 25; Stoett (1923, § 224).
37 Zie voor de ontwikkeling van vorm en betekenis van het voegwoord: Duinhoven & Riem Vis
(1986).
38 Als in: vergeet niet de deur af te sluiten; zij twijfelt er niet aan, dat een gebed tot Lutgard helpt;
er is niemand die niet blij is; hij ontkomt mij niet zonder dat ik hem uitdaag.
39 Vgl. je hebt geen ontzag gehad voor heilige dagen, maar je overgegeven aan ijdele spelen (Van
den Berg 1971: 40); er is geen twijfel aan: de man is schuldig; hij geeft het niet op, nee: hij zal
het probleem oplossen; doe ne woude hi daer niet langer letten, ende keerde weder uten lande
(Stoke 7, 698; Stoett 1923: 157); hij wachtte niet langer en keerde terug. Het gebruik van maar
(‘in waarheid’) legt de nadruk op het waarheidsaspect: de inhoud van de voorzin wordt onwaar
verklaard, terwijl de nazin zegt wat er werkelijk gebeurt (zie voor deze interpretatie van maar,
die nog door niemand is weerlegd: Riem Vis 1986). Het hervattende nee is nog steeds een
retorische figuur met grote nadruk. De asyndetische verbinding is vooral geschikt wanneer de
nazin een conclusie inhoudt of een oplossing biedt. Ende is onder meer bruikbaar wanneer de
nazin als een gevarieerde herhaling wordt gezien.
40 De negatieve of-constructie komt behalve in het Nederlands slechts voor in het Afrikaans en het
Fries (Welschen 1999: xviii). De balansschikking balanceert tussen nevenschikking en
onderschikking. In het Nederlands is het nevenschikkende of met het onderschikkende voegwoord
samengevallen, zodat de grenzen kunnen vervagen en er niet op elk moment een keuze behoeft
te worden gemaakt. In het Duits en Engels daarentegen is de oppositie tussen oder en ob resp.
or en if bewaard gebleven. Ook Welschen (1999: appendix § 2.4) stelt de vraag ‘waarom het
Duits geen soortgelijke constructie heeft ontwikkeld’.
41 Behalve op de grammatica's, als van Overdiep & Van Es (1949: 620-621), Paardekooper ([1986]:
742-783), en de ANS (1997: 1554-1556), zij gewezen op: Van Helten (1885), Terwey (1892),
Bos (1964: 238-257), Van den Toorn (1972), Duinhoven (1985), Welschen (1999), Van der
Heijden (1999).
42 Welschen (1999: 458) somt een groot aantal onderzoekers op (‘hoogleraren’ en ‘publicerende
docenten’) die de negatieve of-constructie tot de voorwaardelijke of-zin herleiden. Zijns inziens
loopt het hele regiment uit de pas. ‘Het is eigenlijk nogal verbazingwekkend’, zo betoogt hij (p.
458), dat niemand van hen heeft opgemerkt, dat het ook en vooral de werkwoorden van
‘verhinderen’ en ‘vrezen’ zijn, die tot het ontstaan van de constructie hebben bijgedragen. Bij dit
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soort werkwoorden ‘immers werd de Middelnederlandse eenledige expletieve negatie in de nazin
getriggerd door een semantische factor van het matrix-werkwoord’ (p. 460).
• Om te beginnen beweert niemand, dat de constructie die we nu ‘balansschikking’ of
‘negatieve of-zin’ noemen, uit de voorwaardelijke nazin zou zijn ontstaan. Het is slechts
de toevoeging van of aan reeds bestaande gelijkende constructies, die men aan het
voorbeeld van de voorwaardelijke of-zin toeschrijft. Zoals Welschen elders (p. 170) zelf
opmerkt: ‘De constructie was er al, maar de daarin gebruikte middelen waren aan
vervanging toe’.
• De expletieve negatie ne (als in je crains qu'il ne soit malade; p. 157) wordt opgeroepen
door de overheersend negatieve strekking van de mededeling; hoofd- en bijzin vormen
daarbij één geheel. In de Middelnederlandse zinnen waarom het hier gaat, is er echter
een duidelijke tweedeling en oppositie: de voorzin is negatief, de nazin positief.
• In het Middelnederlands zijn negaties na een positieve voorzin (zoals je crains) zeldzaam
(vgl. Van Helten 1882: 290). Na het prototypische vresen komt het expletieve ne zelfs niet
voor; en de toevoeging blijft in alle gevallen beperkt tot samengestelde zinnen met dat.
• Bovendien, in zinnen met expletieve negatie is de beoogde werking werkelijk negatief het is een ‘negatio ad sententiam’ - anders dan in zinnen met tegenstellend ne (vgl. de
voorbeelden in Van Helten 1882; Stoett 1923, § 222; MNW 8, 1484):

Doe wilden si verbieden hem, dat hi in den tempel niet ginge (Rijmb.
18382)
Hi woudse hinderen, dat si niet en predicten (Bi. 128r)
6

Hi verboot ooc harde sware, dat niemen so coene en ware (Sp. 1 , 17,
73)
In de dat-zin komt dan ook een tweeledige negatie voor; in de nazinnen met ne niet.
Overigens kunnen we verbieden en hinderen nog als intransitieve werkwoorden zien; dan
is de negatie zelfs niet expletief: ‘hij wilde ze hinderen, zodat zij niet preekten’.
• Terwijl een expletieve negatie ongemerkt in de zin kan sluipen, werd het nadrukkelijke,
tegenstellende ne met opzet gebruikt. Hoewel dit laatste ne in syntactisch opzicht eveneens
redundant is, vormt het een retorisch middel dat de tegenstelling tussen voor- en nazin
benadrukt. En dat oppositionele effect heeft de constructie, nu met of, nog steeds. Kortom,
het idee dat de constructie met hervattend ne, ten dele voortgezet in de negatieve
of-constructie, uit een expletieve negatie zou zijn ontstaan, kunnen we rustig vergeten.
43 Citaten bij Van Helten (1885: 226 en 228); het oudste citaat is van 1465. Vgl. subcategorie A bij
Bos (1964: 252); typen 1 en 2 in de ANS (1997: 1555); Ia resp. Ic bij Welschen (1999: 28). Zie
verder de classificaties van Terwey (1892: 76 en 91) en in WNT 10, 77-81. Globaal genomen
komen alle onderscheidingen op hetzelfde neer. Alleen Welschen maakt melding van de (nog
steeds ongewone) voorzin met deontische strekking, al herkent hij die niet als zodanig (vgl. p.
188). Deontische voorzinnen zijn zeldzaam: ‘Het probleem met dit basistype is, dat je het eigenlijk
nooit tegenkomt, zodat we niet over feitelijke vindplaatsen beschikken’ (Welschen 1999: 202).
‘Een uitgebreide analyse is bij gebrek aan vindplaatsen nu nog niet goed mogelijk, want het type
leidt in feite een verborgen bestaan’ (p. 151). Dat is op zichzelf al een aanwijzing van belang.
We komen op het zinstype terug in § 14.
44 Van Helten (1885: 226 en 228).
45 Kenmerkend voor de litotes-zinnen is, dat we in oorsprong en in wezen met één zin te doen
hebben: iedereen topic is blij comment. Topic en comment vormen tezamen een uitspraak en
kunnen elkaar niet missen. Daardoor kunnen we binnen een zin van nevenschikking noch
onderschikking spreken. Deze onbesliste verhouding blijft bestaan wanneer zowel de topic als
de comment tot complete zinnen worden uitgebreid: [er is niemand] of [hij is blij]. Het voegwoord
of - dat het voorgaande uitsluit en hetgeen volgt aankondigt - doet de balans naar de nazin
doorslaan, die daardoor als de informatieve hoofdzin kan worden beschouwd. Zien we de voorzin
bovendien als een zinsdeel, dan is de nazin een rompzin en om die reden ook de syntactische
hoofdzin.
Langs andere weg komt ook Van der Heijden (1999, § 4.2.2) tot het inzicht, dat de voorzin aan
de nazin ondergeschikt moet zijn. Zij beschouwt de constructie als een nevenschikking bestaande
uit semantisch en syntactisch ongelijkwaardige leden, waarvan het eerste lid een voorwaarde
zou uitdrukken voor de inhoud van het tweede (p. 196) (‘als er iemand is, dan is hij blij’). Zij stelt
zich op tegenover Van den Toorn (1972) die tot de tegengestelde conclusie was gekomen. Met
behulp van Venn-diagrammen heeft hij laten zien, dat de nazin als een beperkende bijzin
geïnterpreteerd kan worden, waarin van een verzameling een deel wordt afgesplitst: ‘alle mensen
die blij zijn, zijn er’. Deze analyse doet echter geen recht aan de strekking van de samengestelde
zin, waarin wordt meegedeeld, dat ‘alle mensen (die er zijn) blij zijn’.
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46 Er blijft een duidelijk verschil ten opzichte van de oorspronkelijke litotes, waarvan de nazin altijd
positief moet zijn. ‘Waarom dat zo is, is uiteraard een intrigerende kwestie’ (Welschen (1999:
221); vgl. Bos (1964: 252)). Een oorspronkelijke litotes-zin als {nieman ne} loech, uitgebreid tot
daer ne was niemen hine loech (> er was niemand of hij lachte), betekent ‘iedereen lachte’. De
ontkenning daarvan {nieman ne} ne loech zou tot een onontwarbare opeenhoping van negaties
leiden: *daer ne was nieman hi ne ne loech niet. Dus kon er ook geen of-zin ontstaan. Dat is
anders voor de oorspronkelijk tegengestelde zinnen van categorie (I), waarvan de voorzin als
perifere of modale bepaling een losse en min of meer zelfstandige toevoeging vormt bij de nazin.
Deze bepaling raakt niet de kern van de mededeling en wordt, omgekeerd, niet door negatie
van de zinskern beïnvloed. Vgl. het scheelde niet veel of hij was (niet) gekozen; ik weet niet
beter of hij is (niet) ziek; ik twijfel er niet aan of hij komt (niet) terug (Bos 1964: 252)
corresponderend met: bijna was hij (niet) gekozen, bij mijn weten is hij (niet) ziek, ongetwijfeld
komt hij (niet) terug.
47 De of-constructie heeft zich dus geleidelijk aan uitgebreid. Zie Van Helten (1885: 230); Terwey
(1892: 88); Duinhoven (1985: 312). Tot de nieuwe categorie behoren zinnen als (4) en (5). Het
gaat om subcategorie B bij Bos (1964: 252), type 3 in de ANS (1997: 1555) en basistype II bij
Welschen (1999: 112-113).
48 Zie Van Helten (1885: 230).
49 Deze verhouding lijkt ook te bestaan in zinnen als deze, waarin wij het gebruik van of niet meer
kennen (Van Helten (1882: 313), Stoett (1923, § 222 Opm.)):

So en hebben si niet gelaten, oft si en hebben dagelics gepredict (Lic.
295r)
Dat en sal niet letten, oft men sal den goeden knecht sijn bliscap
vermeeren (Lic. 179v)
Soe en belet geen overspel, of die overspeelres en mogen malcander te
huwelick nemen (Van de seven heyl. Sacram. Gouda 1484, 67r)

50
51
52
53

54
55

56

Hier zijn de werkwoorden in de voorzinnen nog als intransitief (vgl. noot 25) beschouwd (‘zij zijn
niet nalatig geweest; dat vormt geen beletsel’) en als zinsdeel bij de nazin (‘zonder ophouden,
voortdurend’, ‘zonder bezwaar, zeker’). Wanneer laten en (be)letten transitief worden, wordt de
nazin tot objectszin, ingeleid door dat.
Zie voor het semantische effect van analyse en synthese Duinhoven 2001, § 8.
Het gaat om ‘krachtige taal, expressief taalgebruik’; de construcue heeft een ‘retorische,
pragmatisch-expressieve gebruikswaarde’ (Fooien 2001: 73).
Zie Van Helten (1885: 234).
Type 6 in de ANS (1997: 1556); categorie III bij Welschen (1999: 248): het kan haast niet anders;
niet beter weten; het lijdt geen twijfel; het kon niet uitblijven; het kan niet missen, of...In alle
gevallen betreft het activiteiten van de geest, gedachten en conclusies. Het feit dat het om
modale bepalingen gaat, die los staan van de mededeling in de zin, verklaart het grote aantal
onpersoonlijke constructies; vgl. Welschen (1999: 147) en Duinhoven (1997: 389).
Vgl. noot 43.
Dit is bij Welschen (1999: 249) categorie IVa. De zinnen sub IVb zijn niet vergelijkbaar: (21) hij
mag niet vertrekken of ze zullen het hem inpeperen is geen balansschikking daar ook de
imperatief kan worden gebruikt (vgl. Welschen 1999: 441) vertrek niet of het wordt je ingepeperd
(‘of anders’); of is disjunctief. In Welschen (22) je mag niet mee of je moet (eerst) je huiswerk
afhebben is de nazin voorwaardelijk (vgl. § 11): de disjunctie is hier nog te herkennen: je moet
je huiswerk afhebben, anders mag je niet mee. Ook in de ‘vroege vindplaats’, het citaat van
Hooft door Bilderdijk men liet hem niet vertrekken ofte hy en hadde eerst zijn aandeel betaald
(Welschen 1999: 154), is de voorzin geen litotes. De nazin is een negatieve voorwaardelijke
toevoeging (‘tenzij’, ‘zonder dat’).
Dat geldt ook voor de voorbeelden van Welschen (1999: 249): schrijver dezes zal niet rusten of
hij heeft de constructie grondig bestudeerd; hij is met eerder tevreden of hij heeft er een boek
over vol geschreven.
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Erik Spinoy
Oude modernen
Thomas Vaessens over Nijhoff en Van Ostaijen
Naar aanleiding van Circus Dubio & Schroom: Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit
van het modernisme / Thomas Vaessens. - Amsterdam [etc.]: De Arbeiderspers,
cop. 1998. - 267 p.: ill.; 22 cm (ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht,
1998). ISBN 90-295-5106-2

1. Inleiding
De belangrijkste verdienste van Thomas Vaessens' Circus Dubio & Schroom. Nijhoff,
Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme zit hem in de eenzijdigheid
1
ervan. Het ontleent zijn moment of truth, zijn verhelderende kracht, aan de keuze
voor een volgehouden theoretische benadering. Het eenzijdige perspectief waar
Vaessens dan voor kiest is dat van een lectuur van het werk van Van Ostaijen en
Nijhoff in het licht van de moderniteitsproblematiek. Het resulterende beeld laat zich
kort als volgt samenvatten. Van Ostaijen en Nijhoff zijn beiden typerende
modernisten, dat wil zeggen individueel opererende kunstenaars uit het begin van
de twintigste eeuw van wie het werk en de opvattingen blijk geven van een
verregaande ambivalentie tegenover de modernisering van de westerse
samenlevingen. Tegenover de terughoudende, bedachtzame modernisten staan
de (meestal in groepsverband werkende) vertegenwoordigers van de historische
avant-garde, die rücksichtslos breken met ‘de traditie’ (p. 12) en zich enthousiast
overgeven aan de cultus van het nieuwe.
Vanuit dit perspectief kunnen een aantal aspecten van de opvattingen en van de
literaire praktijk van Nijhoff en Van Ostaijen in een nieuw licht worden gezien. Dat
geldt bijvoorbeeld voor beider verdediging van een organische kunst, die dan niet
meer in het luchtledige hangt maar geduid kan worden als een impliciete stellingname
tegenover de modernisering en met name als een ‘door-en-door romantisch’ (p.
147) verzet tegen de (verheerlijking van) de machine age, haar uitvindingen en
organisatievormen. Zoals Vaessens terecht aangeeft, getuigt de manier waarop
Nijhoff en Van Ostaijen het moderne articuleren, echter niet altijd en zonder meer
van zo'n anti-moderne, reactionaire opstelling, maar vooral van ambivalentie. Dat
spreekt bijvoorbeeld uit de gespletenheid van hun dichterlijke zelfbeeld. Enerzijds
cultiveren beide dichters een image als rationeel en methodisch opererende
kunstenaars, als experts van de poëzie (p. 33). Anderzijds houden ze vast aan de
2
romantische rol van de dichter als voorganger en profeet (p. 53, 103). Ook hun
poëzie draagt de sporen van een vergelijkbare ambivalentie. Enerzijds ontwijkt die
immers wél systematisch de valkuilen van de visionaire poëzie, dat wil zeggen een
3
poëzie ‘which requires the representation of some transcendental reality’. Anderzijds
lijkt hun poëzie erop uit te zijn om op raadselachtige wijze op ‘domeinen [...] achter
de grenzen van de communicatieve orde’ (p. 203) te alluderen.
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Deze voorstelling van zaken is vernieuwend en verhelderend. Mijn waardering voor
de opzet van Circus Dubio & Schroom en de resulterende (re)constructie van het
beeld van Nijhoff en Van Ostaijen gaat echter hand in hand met de vaststelling dat
er toch ook ernstige bedenkingen bij dit boek moeten worden geformuleerd. Die
hebben in de eerste plaats te maken met de vraagstelling en de theoretische
fundering, en in de tweede plaats met een nogal voortvarende behandeling van het
(literair)historische feitenmateriaal en van de voorliggende teksten.

2. Rechtse modernisten versus linkse avant-gardisten
De vraagstelling, dus. Vaessens gaat uit van de hoger genoemde tegenstelling
tussen twee verschillende ‘dichterstypen’ (p. 11): modernisten en avant-gardisten.
Het gaat hier om karikaturen, ideaaltypes, en als zodanig kunnen ze best heuristische
waarde hebben. Het probleem is echter dat de genoemde tegenstelling onvoldoende
scherp wordt gedefinieerd. Dit leidt al gauw tot verwarring en onduidelijkheid, zodat
men zich meer dan eens afvraagt waarom X door Vaessens aan déze kant wordt
gesitueerd en Y aan de andere. Waarom, bijvoorbeeld, zou Kandinsky per se een
avant-gardist moeten zijn (p. 204), terwijl Van Ostaijen, die in een aantal opzichten
4
toch sterk door Kandinsky is beïnvloed, een modernist is?
Vreemd is ook dat Vaessens de modernisten steevast tot de literaire ‘rechterflank’
5
(p. 12) rekent en de avantgardisten ‘links’ (p. 12) situeert, ook en vooral omdat hij
die linkerzijde tegelijk identificeert als de directe erfgenamen van de romantiek
6
(‘romantisch georiënteerde, literair linkse denkbeelden’) - terwijl de romantiek toch
7
vooral gekenmerkt werd door haar (rechtse) verzet tegen de modernisering. Hoe
onhoudbaar deze links-rechts-tegenstelling wel is blijkt bijvoorbeeld waar Vaessens
de ‘rechtse’ Van Ostaijen contrasteert met de ‘linkse’ Moens - dezelfde Moens die
in de jaren '30 de rechts-autoritaire toer opgaat en tijdens de Tweede Wereldoorlog
in de collaboratie terechtkomt. Of waar hij de kritiek van Ter Waarheid, het blad van
de latere edelfascist Joris van Severen, op Bezette Stad als een kritiek ‘uit het linkse
kamp’ (p. 40) omschrijft.
Voorts wordt het niet helemaal duidelijk waarom een auteur als Thomas Mann
tot dezelfde modernistische rangen als Van Ostaijen wordt gerekend, en al evenmin
op grond waarvan Van Ostaijen enerzijds en Du Perron en Ter Braak anderzijds
geacht worden onder dezelfde banier te strijden (p. 12). Het is immers bekend dat
met name Du Perron zich later zou distantiëren van zijn literaire bondgenoot uit de
jaren '20, en ook dat hun opvattingen al tijdens diezelfde jaren '20 duidelijk
divergeerden.

3. Een materialistische geschiedschrijving
Een ander probleem met de vraagstelling is dat Vaessens in grote mate lijkt uit te
gaan van een materialistische visie op de geschiedenis. Ik bedoel daarmee dat hij
het zo voorstelt alsof Nijhoff en Van Ostaijen in hun geschriften op directe, min of
meer ongemedieerde wijze zouden hebben gereageerd op een aantal materiële
ontwikkelingen in de historische werkelijkheid van hun tijd. Zijn redenering daarbij
laat zich
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ongeveer als volgt reconstrueren. Het begin van de twintigste eeuw was een
8
turbulente, verwarrende periode (een ‘bijzonder heftige fase’ van de moderniteit),
vol ingrijpende historische gebeurtenissen en een razendsnel om zich heen grijpende
modernisering. Intellectuelen en kunstenaars werden door deze historische context
tot een stellingname gedwongen: ‘De wereld doet zich aan de literator gelden. De
moderniteit klopt op de deur’ (p. 18). Ook Nijhoff en Van Ostaijen voelden de
noodzaak om te reageren op ‘de wérkelijk ingrijpende omwentelingen’ (p. 17), ‘de
sociaal-maatschappelijke veranderingsprocessen’ (p. 94) en de ‘moderne condities’
9
(p. 97) waar ze zich mee geconfronteerd zagen. Het werk van Nijhoff en Van
Ostaijen ontstond met andere woorden mede uit een ‘drang tot vastlegging der
verandering’ (p. 31) of, in ieder geval, uit hun persoonlijke ervaring van en reflectie
op een aantal materiële gegevens uit de historische werkelijkheid aan het begin van
de twintigste eeuw.
Dat ik het met deze voorstelling van zaken niet eens kan zijn, impliceert niet dat
ik literatuur niet als ‘een vorm van reflectie op de werkelijkheid’ (p. 31) beschouw.
Het is alleen dat Vaessens in de formulering van zijn hypothesen naar mijn gevoel
onvoldoende rekening houdt met de beruchte decentrering van het subject, dat
sinds de linguistic turn in de menswetenschappen zijn plaats heeft moeten afstaan
aan de wolkenhemel van de overtrekkende discoursen. Daarmee wil ik maar zeggen
dat de reactie van Nijhoff en Van Ostaijen op hun tijd tot op grote hoogte een
voorgekauwde reactie is geweest. Ze is het resultaat van een proces van
onderhandeling van hun identiteit in respons op een aantal discursieve constructies
van de eigentijdse werkelijkheid die in het begin van de twintigste eeuw in omloop
10
waren. Van een directe, ongemedieerde ervaring van de historische werkelijkheid
is geen sprake - net zomin trouwens als er zoiets als een a priori gegeven identiteit
zou bestaan. Toegepast op Nijhoff en Van Ostaijen als modernisten: zij verwierven
hun identiteit onder meer door zichzelf te situeren, te herkennen in een bepaalde
positie in de discursieve ruimte die openklapt zodra het woord modern als knooppunt
van een spreken over ‘de werkelijkheid’ wordt genomen.
Als Vaessens zich consequent op een dergelijke discursieve analyse had
toegelegd, dan had hij zijn vraagstelling sterk kunnen vereenvoudigen: hoe
construeren Nijhoff en Van Ostaijen de moderniteit? Hoe bepalen ze hun eigen
positie in het debat dat met betrekking hiertoe wordt gevoerd? En: op welke wijze
speelt die positiebepaling een rol in het definiëren van hun maatschappelijke en
artistieke identiteit? Meteen had hij dan ook niet op zoek hoeven te gaan naar een
essentie van de moderniteit. Niet zonder enige radeloosheid houdt hij nu
verschillende theorieën met betrekking tot de moderniteit tegen het licht, om
uiteindelijk vast te stellen dat: ‘Geen enkel verhaal [helemaal] klopt’ (p. 23) - sterker
nog, ‘dat je ze stuk voor stuk als ballonnetjes lek kunt prikken’ (p. 23) - om hierop
dan opeens terug te komen met de optimistische mededeling dat ‘het allemaal
verhalen [zijn] die met betrekkelijk veel succes staande kunnen worden gehouden’
(p. 24) en te concluderen dat de meeste van die verhalen in een systematisch
‘streven naar orde’ (p. 24) een wezenskenmerk zien van de moderniteit.
Had Vaessens zich tot een discursieve analyse beperkt, dan was het ook niet
nodig geweest om de vraag te stellen naar de ware, diepste, zich achter hun
weerbarstige teksten schuilhoudende identiteit van Nijhoff en Van Ostaijen. Die zou
volgens Vaessens moeilijk te achterhalen zijn omdat beide dichters ‘allerlei maskers’
(p. 34)
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opzetten. Gesteld nog dat dat zo zou zijn, dan zou dat in eerste instantie vooral
te betekenen hebben dat beide dichters zich identificeren met de rol van een poseur
- zich een literaire identiteit aanmeten die sinds de negentiende eeuw nogal wat
auteurs blijkt te hebben aangesproken. Het betekent geenszins dat ze ‘niet te
lokaliseren’ (p. 34) zouden zijn. En alvast Van Ostaijen heeft zich, anders dan
Vaessens doet voorkomen, niet blijvend met die poseursrol geïdentificeerd. Schreef
hij in Music-Hall (1916) nog ‘Ik weet mezelf een triestig sinjeur, / Een pijnlik armzalig
poseur’, dan blijkt hij in Het Sienjaal (1918) met volle overtuiging de rol te spelen
van de zich eerlijk en in alle eenvoud aan de mensheid schenkende jonge
dichter-profeet.
Overigens bevat Circus Dubio & Schroom wel aanzetten tot de door mij
voorgestelde discursieve analyse. Zo geeft Vaessens een paar keer aan dat er ten
tijde van Nijhoff en Van Ostaijen verhalen aangaande de moderniteit circuleerden
en dat beiden in hun werk niet zozeer op de naakte historische werkelijkheid
12
reageerden alswel op die ‘moderne vertellingen’ . En met name in de tweede helft
van zijn boek lijkt Vaessens meer en meer te beklemtonen dat de dichterlijke identiteit
van de modernisten Nijhoff en Van Ostaijen niet altijd al voorhanden was, maar het
13
instabiele en niet altijd consistente resultaat is van een constructie. Jammer genoeg
worden die aanzetten niet consequent uitgewerkt.

4. Een ideologische constructie van de postmoderniteit
Circus Dubio & Schroom bespreekt niet alleen de verhalen van de moderniteit, het
vertelt ook zélf een verhaal: het verhaal van een aanvankelijk heftige strijd tussen
rationalistische modernisering en romantische verdediging van de traditie en het
irrationele, dat afloopt met een happy end, dat wil zeggen met een verzoening van
beide kampen in onze eigen tijd. In de ‘begin twintigste-eeuwse fase’ van de
moderniteit is de stellingname van modernisten als Nijhoff en Van Ostaijen volgens
Vaessens dan de meest representatieve en toekomstgerichte, omdat beiden niet
blindweg partij kiezen maar een tussenpositie innemen. Ze zijn geen reactionaire
nostalgici, maar ze formuleren wel fundamentele bedenkingen bij de benauwende
hegemonie van de ratio en de niets ontziende vernieuwingsdrang van het moderne
project. Daarmee lopen ze in Vaessens' ogen vooruit op ons huidige, postmoderne
tijdsgewricht, waarin traditie en vernieuwing, rationele expert knowledge en
alternatieve (traditionele, niet-westerse) bronnen van kennis heel goed samen blijken
te gaan, wat maakt dat het probleem van de romantiek, van het onbehagen in de
moderniteit, tegenwoordig eigenlijk is opgelost.
Parallel daaraan evolueert ook de rol van de schrijver. Als we Vaessens mogen
geloven ontwikkelt de schrijver zich van de pretentieuze visionaire voorganger die
hij in vroegere tijden was tot een veel bescheidener bemiddelaar, een ‘tussenpersoon’
(p. 115). Dat vertaalt zich ook in de verhouding van de schrijver tot de markt en de
massa: de hedendaagse schrijver is neergedaald uit zijn ivoren toren en prijst
voortaan, met gebruikmaking van de middelen van de moderne media, zijn producten
aan als gold het even welke andere koopwaar.
Het is niet moeilijk om in deze constructie een aantal ingrediënten te herkennen
van populaire verhalen die met betrekking tot de postmoderniteit de ronde doen:
het ein-
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de van de unitaire, totalitaire ratio, het einde van het eurocentrisme, de vrolijke
veelheid van culturen en subculturen, de decentrering van het (artistieke) subject,
het overbruggen van de kloof tussen elitaire en populaire cultuur, etcetera. De
meeste van deze discursieve constructies van de postmoderniteit, die hun grootste
populariteit hebben gekend in de jaren '80 en de vroege jaren '90, vertonen echter
de trekken van een ideologische fantasie. Dat geldt ook voor Vaessens' verhaal,
dat er een collage van is.
Het ideologische karakter van Vaessens' voorstelling van zaken blijkt uit
verschillende kenmerken ervan. Zo verbindt Vaessens de ontwikkelingen die hij
denkt te kunnen vaststellen geregeld op impliciete of expliciete wijze met
waardeoordelen. Over het algemeen lijkt hij te geloven dat ‘wij’ er in vergelijking met
14
de duistere moderne tijden van Nijhoff en Van Ostaijen sterk op vooruitgegaan zijn.
We leven vandaag de dag in een ‘opener samenleving’ (p. 230). De benauwende
Metropolisachtige orde uit de tijd van de modernisten kennen we niet meer: ‘Er zitten
gaten in de stalen kooi. De mechanisering schijnt op haar retour te zijn; de orde lijkt
minder beklemmend [...] De rasters van de moderne orde breken open’ (p. 159).
Het ideologische van dergelijke beweringen zit hem onder meer in het uitroepen
van de eigen tijd (de eigen maatschappelijke orde, ideologische opvattingen) tot de
normale - of tot een tijd, in ieder geval, die superieur is aan het verleden, want vrijer,
verlichter, meer ontwikkeld. Daarbij is het maar de vraag of Vaessens hier effectief
een historische realiteit beschrijft. De zoëven geciteerde passage, bijvoorbeeld,
inspireert al meteen tot de nodige twijfel en terughoudendheid. Is de orde van de
hedendaagse westerse samenlevingen wérkelijk minder beklemmend geworden?
15
Of vermeien ‘wij’ ons alleen maar graag in die fantasie?
Dit is meteen ook de keerzijde van de hoger genoemde eenzijdigheid: Vaessens'
verhaal, dat zich afspeelt in een discursieve ruimte van binaire opposities, negeert
de contingentie, versplintering en heterogeniteit van de historische werkelijkheid en
suggereert een onafwendbaarheid, een noodzaak en een doelgerichtheid die er
niet zijn. Meteen verheft het onze eigen tijd tot de min of meer noodzakelijke uitkomst
van een ontwikkeling die al eeuwen aan de gang is - en vormt het dus een legitimatie
van de stand der dingen in de hedendaagse westerse liberaal-kapitalistische
samenlevingen.
Ideologisch is Vaessens' verhaal ook omdat het zich bedient van een aantal
‘equivalentiekettingen’: hij verbindt verschillende opposities met elkaar die in se niet
zo veel met elkaar te maken hoeven te hebben. Een frappant voorbeeld hiervan is
dat hij herhaaldelijk de oppositie marktgerichte/niet-marktgerichte literatuur met de
16
oppositie wereldwijze/wereldvreemde literatuur identificeert. De genoemde
equivalentieketting kan nog met andere opposities worden uitgebreid, bijvoorbeeld
met die tussen elitaire en populaire literatuur. Op p. 148 schrijft Vaessens Nijhoff
en Van Ostaijen ‘verheven opvattingen’ toe over ‘aard en functie van literatuur’: ‘Ze
kunnen en willen er immers nog niet toe besluiten af te stappen van het idee dat
literatuur een zaak van en voor weinigen is’. De suggestie is dat hier ijzeren wetten
van de geschiedenis aan het werk zijn die literatoren uiteindelijk tot het onafwendbare
inzicht brengen dat werkelijk eigentijdse, (post)moderne literatuur commercieel,
wereldwijs en populair is. Anders gezegd: de wereld = de markt. Dat deze
niet-vanzelfsprekende gelijkstelling een ideologisch karakter heeft, hoeft geen
betoog. De impliciete naturalisering van het kapitalistische systeem, die herinnert
aan einde-
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van-de-geschiedenis-verhalen à la Fukuyama, is wellicht niet zonder verband met
het feit dat Vaessens bar weinig aandacht besteedt aan de rol van het economische
in zijn verhaal, ook al wijst hij er (terecht) op dat ‘onderwerpen als literair engagement
en de sociaal-economische aspecten van de literatuur [...] weer sterk in de
belangstelling’ (p. 49) staan.
Niet minder ideologisch is Vaessens' optimistische constructie van de multiculturele
samenleving. Hij constateert dat ‘een aantal westerse landen zich gedurende de
twintigste eeuw in toenemende mate [kan] verheugen in de ontwikkeling van een
multiculturele samenleving’ (p. 115). Bij nader toezien blijkt Vaessens' versie van
het multiculturalisme een soft multiculturalisme te zijn, waarvan de weldaden met
name in het domein van de (in hoofdzaak culturele) consumptie worden gezocht:
‘In een volstrekt veranderd intellectueel en cultureel klimaat [...] doen Kader Abdolah,
Mustafah Stitou en Moses Isegawa volop mee op het hoogste publicitaire niveau
in de Nederlandse Republiek der Letteren; draaien westerse intellectuelen de raï
van Cheb Khaled in plaats van Beethoven, Glenn Miller of The Beatles’ (p. 159).
Dat geeft meteen ook de grenzen aan van dit multiculturalisme: het speelt zich af
binnen de westerse liberaal-kapitalistische samenlevingen, volgens de spelregels
van die samenlevingen en vanuit het standpunt van ‘westerse intellectuelen’ - zoals
Vaessens er zelf een is. Wil een allochtone cultuur zich in die context in de volheid
van haar opvattingen laten gelden (bijvoorbeeld wanneer een vertegenwoordiger
van een allochtone cultuur op grond van religieuze overtuigingen intolerante of
discriminerende overtuigingen propageert), dan komt ze onvermijdelijk in conflict
met die spelregels. Het sterk geïntensiveerde contact tussen culturen is een feit,
maar de constructie die Vaessens ervan maakt, hoort thuis in een fantasmatische
ruimte, waar ze als opponent en positief spiegelbeeld van ouderwets racisme
fungeert. Dat blijkt onder meer ook hieruit dat Vaessens de tegenstelling autochtoon
(westers)/allochtoon (oosters/zuiders) meteen ook koppelt aan de tegenstelling
rationeel/niet-rationeel: dat Kader Abdolah en Mustafah Stitou een prominente rol
spelen in de Nederlandse literatuur is blijkbaar vergelijkbaar met het groeiende
belang van alternatieve geneeswijzen als complement op de klassieke westerse
(lees: rationalistische) geneeskunde (p. 159). De allochtoon, kortom, als het
(weliswaar geïdealiseerde) niet-rationele spiegelbeeld van de westerling - een variant
op het klassieke oriëntalisme. Elders prijst hij de inbreng van ‘figuren als Abdolah’
(p. 228), die er volgens hem toe bijdragen de westerse logos aan te vullen met
oosterse mythos en de westerse literaturen daarmee, vanuit hun eigen orale literaire
traditie, een shot nieuwe vitaliteit toedienen. Het zal duidelijk zijn dat deze voorstelling
van zaken minder met reële allochtonen te maken heeft dan met een projectie van
romantische opvattingen over oorspronkelijkheid (ongemedieerdheid) en naïviteit,
die dan ofwel in een verleden ofwel in andere culturen (het ‘onschuldige’
verleden-in-het-heden) moet worden gezocht. Het bijbehorende fantasma is het
fantasma van de ander en zijn genot: de vreemde schrijver (muzikant, kok) heeft
weet van een genot (het genot van een gerevitaliseerd bestaan, bijvoorbeeld) dat
ons is ontrukt, dat we van onszelf niet (meer) kunnen bereiken. Rondom een facet
van de traumatische aanwezigheid van de ander (een donkerder uiterlijk, het gebruik
van ‘exotische’ motieven, de inspiratie op een uitheemse ‘orale traditie’) wordt aldus
een symbolisch netwerk geweven dat een bepaalde (in dit geval positieve)
stellingname tegenover de ander motiveert. Daarbij
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ligt niet zozeer de vraag voor: wie ben je echt? alswel: wat kun je voor mij betekenen?
Tot slot is het maar de vraag of de rol van bemiddelaar die Vaessens de
(post)moderne schrijver toedenkt, werkelijk zo bescheiden, onpretentieus is als hij
voorgeeft dat hij is. Als ik het goed begrijp, mag van de hedendaagse schrijver
worden verwacht dat hij ertoe bijdraagt om de atomisering en versplintering van de
postmoderne samenleving te lenigen, om sferen van de samenleving met elkaar in
17
contact te brengen. Dat lijkt me juist een erg ambitieus project, onder meer ook
omdat het de hedendaagse schrijver in een soort van uitzonderingspositie plaatst:
terwijl iedereen vanuit zijn eigen particuliere hoek naar de samenleving kijkt, doet
de schrijver aan pendeldiplomatie, als een boven het maatschappelijke krijgsgewoel
verheven vredestichter. Dit lijkt me behalve erg optimistisch ook nogal mystificerend.
Overigens: spelen de reëel bestaande hedendaagse schrijvers wérkelijk de rol van
bemiddelaars - gaat het ook hier met andere woorden niet opnieuw veeleer om een
fantasie dan om een realiteit? Vaessens verwijst ter staving van zijn stelling naar
Kader Abdolah, en inderdaad: hier kan men met enige goede wil van een
tussenpersoon spreken. Maar hoe, op grond waarvan verdienen de meeste andere
hedendaagse schrijvers die in Circus Dubio & Schroom worden genoemd (onder
wie Geerten Meijsing, Ronald Giphart en Dirk van Weelden) het epitheton
tussenpersonen? Men kan het wenselijk vinden dat schrijvers deze rol op zich
nemen, maar dan zitten we weer midden in de ideologie. Als aanduiding van het
eindproduct van een onafwendbare historische ontwikkeling of van een realiteit op
het terrein lijkt me het concept tussenpersonen niet bruikbaar.

5. Literaire literatuurwetenschap
Zoals gezegd lijkt Vaessens te geloven dat de door hem gesignaleerde
ontwikkelingen als symptomen van een (zich min of meer fataal doorzettende)
vooruitgang moeten worden opgevat, die maakt dat ‘wij’ ons al grotendeels bevrijd
hebben van de romantische begoochelingen die Nijhoff en Van Ostaijen, al hun
rationele scherpte ten spijt, nog in de ban hielden. Dit uitgangspunt verklaart wellicht
ook de ironische en soms neerbuigende houding die Vaessens geregeld hanteert:
hij blikt ‘geamuseerd’ (omslagtekst) terug op de carrières van beide modernisten,
hij ontmantelt hun ‘modernistische auteursmythe’ (p. 33), de criticus Van Ostaijen
vindt hij ‘aandoenlijk’ (p. 125), etcetera.
Vaessens' ideologie zou ook wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor de
opmerkelijke stijl van dit boek. Circus Dubio & Schroom is geschreven in een
18
‘flitsende’, journalistiek aandoende en narratief aangelegde stijl. Hier lijkt iemand
aan het woord te zijn die besloten heeft aan literatuurstudie te doen op een wijze
die niet wereldvreemd is en ‘dus’ de markt welgevallig kan zijn. In de termen van
Vaessens' verhaal: na de schrijver heeft nu ook de literatuurhistoricus zijn ivoren
toren verlaten en sloopt hij op zijn beurt de Berlijnse Muur tussen highbrow en
19
populair. Misschien moet de publicatie van dit boek bij een literaire uitgever (en
dus buiten het strikt academische circuit) in hetzelfde licht worden gezien.
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6. Een voortvarende behandeling van het historische materiaal
Naast het probleem met de theoretische uitgangspunten van Circus Dubio & Schroom
is er het probleem van wat ik hierboven heb omschreven als de nogal voortvarende
behandeling van het feitenmateriaal en van de voorliggende teksten. Ik beperk me
hier tot de niet-exhaustieve opsomming van een aantal voorbeelden van Vaessens'
bespreking van Van Ostaijen, omdat ik nu eenmaal met veel meer kennis van zaken
over Van Ostaijen kan spreken dan over Nijhoff.
Op pagina 28 beweert Vaessens: ‘Wanneer Van Ostaijen zijn opwachting maakt
in het artistieke leven in Antwerpen, wordt hij ingelijfd door de “humanitairen”’. Ten
tijde van Van Ostaijens debuut was er van humanitairen in de Vlaamse literatuur
nog geen sprake - laat staan dat Van Ostaijen op dat moment door hen ingelijfd zou
kunnen worden. Het humanitair-expressionisme wordt door Van Ostaijen himself in
Vlaanderen geïntroduceerd, met de publicatie van Het Sienjaal (1918). Direct in zijn
spoor kwam de hele Ruimte-generatie op de scène, die mede naar Van Ostaijens
voorbeeld vooral Sienjaal-achtige verzen schreef en die Van Ostaijen logischerwijze
als een voortrekker en een boegbeeld beschouwde. Op pagina 38 vernemen we
dat Van de Woestijne Van Ostaijens late werk ‘de hemel in’ prees, wat de indruk
wekt dat ‘de Florentijn’ zijn jongere collega herhaaldelijk, uitvoerig en in lyrische
bewoordingen geprezen zou hebben - een geprijs dat in werkelijkheid beperkt bleef
tot één enkele publieke verklaring, die trouwens pas na Van Ostaijens dood zou
verschijnen. Bilderdijk zou de enige dichter zijn die je ‘met goed fatsoen als
Nederlandse woordvoerder van de romantici’ (p. 144) kunt laten optreden. Vreemd
dat Vaessens niet van Gezelle rept, die toch een zuiverder romanticus was dan
Bilderdijk en bovendien direct als voorbeeld en inspiratie heeft gefungeerd van de
late Van Ostaijen. Een verwijzing naar die inspirerende rol van Gezelle kan trouwens
als een bevestiging worden gezien van Vaessens' stelling dat dichters als Nijhoff
en Van Ostaijen nog lang niet van de romantiek zijn losgekomen. Op p. 151 evoceert
Vaessens wat hij ‘de sfeer in Van Ostaijens katholieke gelederen’ (p. 151) noemt.
Dat Van Ostaijen katholiek is opgevoed, staat buiten kijf. Dat hij tot ‘katholieke
gelederen’ zou hebben behoord, is echter onjuist. Bovendien illustreert Vaessens
de bewuste ‘sfeer’ aan de hand van Ernest van der Hallens beruchte Brieven aan
'n jonge vriend uit 1932, dat wil zeggen een vier jaar na Van Ostaijens dood
gepubliceerd geschrift dat niet typerend kan worden genoemd voor het bijzonder
specifieke intellectuele klimaat in het Vlaanderen van de eerste jaren na de Eerste
Wereldoorlog.
Merkwaardig is bijvoorbeeld ook dat Vaessens, die in de openingsalinea de
toenemende commercie een essentieel onderdeel blijkt te vinden van de moderne
vernieuwingen aan het begin van de twintigste eeuw (p. 9), in de rest van zijn boek
toch maar weinig aandacht besteedt aan de representatie van de opkomende
consumptiemaatschappij in het werk van Nijhoff en Van Ostaijen. Met name in
verband met die laatste was daar toch veel over te zeggen geweest. Vaessens gaat
alleen een paar keer in op Van Ostaijens omgang met elementen van de
verstrooiingsindustrie - met de film, de populaire muziek, de ‘seksindustrie’ (p. 218).
Van de manier waarop andere aspecten van de consumptiemaatschappij door Van
Ostaijen worden voorgesteld, wordt nauwelijks gerept. Ook Van Ostaijens markante
ontwikkeling in de richting van een steeds grotere negativiteit ten aanzien van de
(niet-organische) consumptie-
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maatschappij en de uiteindelijk zo goed als complete verdringing ervan in de
20
(organische) Nagelaten gedichten komt niet ter sprake.

7. Onstuimige Van Ostaijen-lecturen
Ook in de bespreking van Van Ostaijens teksten neemt Vaessens het niet altijd
even nauw. Zo citeert hij uit het Van Ostaijen-gedicht ‘Herinnering’ (Music-Hall)
onder meer de regels ‘Ik lees verzen, terwijl ik mijn jonge waan / Wandelen laat door
het park’. Kortom: niet de ik zelf maar zijn ‘waan’ wandelt door het park. Vaessens
verbindt aan dit citaat de nogal haastige conclusie dat (de jonge) Van Ostaijen zijn
eigen, diepste ik uit beeld wil laten verdwijnen, en zijn publiek enkel een aantal
maskers voorhoudt. Dat is een wel erg selectieve, aanhalige lectuur. Wie het héle
gedicht leest, stelt vast dat het woord ik er juist bijzonder frequent voorkomt,
bijvoorbeeld in het openingsvers: ‘Door het park stap ik deze nacht’ (mijn cursief),
waar de ik dus wel degelijk zélf aan het wandelen is. Voorts ben ik zo vrij om eraan
te twijfelen of Van Ostaijens ‘ware ik’ zich in Music-Hall ‘achter allerlei maskers’ (p.
34) schuilhoudt. Het Van Ostaijen-beeld dat uit deze gedichten naar voren komt, is
om te beginnen behoorlijk scherp en laat zich goed met de beschikbare biografische
gegevens in overeenstemming brengen. Het is het beeld van een jongeman uit de
stad en de ingrediënten van zijn bestaan: jeugdliefdes, ontwakende seksualiteit, het
uitgaansleven, lectuur en de met die lectuur meegeleverde invloeden - kortom, zo
ongeveer het beeld dat Gerrit Borgers al in 1971 had geschetst in zijn Documentatie.
Je kunt, als je dat absoluut wilt, spreken van maskerades, maar dan alleen in die
zin dat we per slot allemáál rondlopen als gemaskerden - dat we onszelf als subject
constitueren door ons te identificeren met een of meer symbolische rollen.
Een ander voorbeeld van een discutabele gedichtenlectuur is de bespreking van
‘Mythos’ aan het begin van het voorlaatste hoofdstuk. De duizelingwekkende,
meerduidige beginregels (‘Een hoge hand steekt in de nacht / en zij steekt vóór de
nacht / omdat de nacht alleen is gene blauwheid / aan het einde van mijn ogen’)
parafraseert Vaessens eenvoudigweg als: ‘In deze regels suggereert de
woordvoerder dat de hoge hand, mocht ze willen graaien naar wat “aan het einde
van mijn ogen is”, in het niets tast’ (p. 198). Vervolgens leest hij het gedicht als de
evocatie van een alternatieve wereld, die aan het eind abrupt wordt afgebroken met
een terugkeer naar de rationele werkelijkheid. Nu is dat iets wat inderdaad gebeurt
in een aantal Nagelaten gedichten (‘Onbewuste avond’, ‘Spleen pour rire’). De vraag
is alleen of dat hier ook het geval is. Ik geloof van niet: net als in gedichten als ‘Het
dorp’ en ‘Melopee’ wordt hier in het eerste en langste gedeelte van het gedicht een
beklemmende wereld opgeroepen die, blijkens de resumerende en meer
abstract-beschouwende slotregels, als een symbolisch-allegorische voorstelling van
het onbegrijpelijke, absurde en kortstondige karakter van de existentie moet of in
21
ieder geval kan worden begrepen. Het slot van ‘Mythos’ (‘en gij weet niet / wat dit
beduidt’) is alles welbeschouwd niet meer dan een variant op de bekende slotregel
uit ‘Melopee’: ‘Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de
zee’ - een retorische vraag, met als geïmpliceerd antwoord: gij weet het niet, gij
weet dus niet wat dit beduidt. In beide gedichten wordt trouwens een onherroepelijke
beweging van de ene kant naar de
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andere opgeroepen, wat associaties met de onherroepelijk vliedende tijd en de
vergankelijkheid welhaast onontkoombaar maakt.
Ook de commentaren bij Van Ostaijens grotesken in het vierde hoofdstuk bevatten
nogal wat kwestieuze beweringen. Zo kan Breeske, het hoofdpersonage van de
groteske ‘Werk en spaar!’, volgens Vaessens niet als een échte idealist worden
beschouwd, omdat zijn ideaal van een nogal twijfelachtige aard is: het uiteindelijke
doel van zijn streven is genoeg geld bij elkaar krijgen voor een nacht met de mooie
demi-mondaine Angèle Hoedemakers. Breeske geeft volgens Vaessens blijk van
‘een neiging die hij met veel van Van Ostaijens personages gemeen heeft: de neiging
om nobel idealisme dekmantel te laten zijn voor handelingen die volstrekt niet door
intrinsieke overtuiging gemotiveerd worden’ (p. 71). Vaessens mist hier het punt dat
nogal wat grotesken maken: de meeste idealisten in de grotesken zijn personages
die in het streven naar de verwezenlijking van hun ideaal (wat verder ook de inhoud
daarvan zij) te ver gaan, te absolutistisch zijn en elke menselijke maat te buiten
gaan - wat uiteindelijk altijd leidt tot catastrofes en (zelf)vernietiging. Dat geldt duidelijk
ook voor Breeske: hij leeft zijn leven in het teken van zijn ideaal, dat hij uiteindelijk
niet bereikt - zodat hij in feite voor niets heeft geleefd. Hij doet dat wel degelijk uit
‘intrinsieke overtuiging’ - uit de (vanzelfsprekend illusoire) overtuiging namelijk dat
22
hij de volheid van zijn bestaan zal bereiken zodra hij zijn doel kan realiseren. Dát
is de boodschap van de grotesken: wie op al te absolutistische wijze zijn idealen
23
najaagt, leeft voor niets - vergooit zijn leven en soms ook dat van anderen. Goed
(nobel idealisme) en kwaad (destructie van jezelf en/of van anderen) vallen zodoende
in laatste instantie, in extremis, samen. Deze ethisch-filosofische overtuiging, die
Van Ostaijen vanaf zijn Berlijnse tijd met steeds meer nadruk gaat huldigen, verklaart
waarom excessief idealisme in de grotesken (en overigens ook in het kritisch proza)
meer dan eens wordt geridiculiseerd.
Dat de inhoud van Breeskes ideaal weinig respectabel is, kan er alleen maar toe
bijdragen om idealen in het algemeen van hun luister te ontdoen en doet er zoals
gezegd voor het overige weinig toe: waar het om gaat is het blootleggen van de
vernietigende kracht van verblind idealisme. Aan het slot van de groteske wordt
24
Breeskes ‘integriteit’ vergeleken met die van Cato Uticensis, wiens republikeins
25
idealisme hem uiteindelijk naar de zelfmoord voert. Anders dan Vaessens beweert,
is die vergelijking niet onzinnig of absurd, maar juist van een dwingende logica:
beide mannen gaan zo onvoorwaardelijk op in het streven naar de verwezenlijking
van hun ideaal dat ze er uiteindelijk het leven bij inschieten. Wat Van Ostaijen hier
en elders in zijn grotesken ontmaskert, is de sublieme ‘offereconomie’ die aan elk
26
extreem idealisme ten grondslag ligt. En hij doet dat vaak door die éne stap te
zetten die het sublieme (Cato) scheidt van het ridicule (Breeske).
Herhaaldelijk beweert Vaessens dat Van Ostaijen (en Nijhoff) ervan overtuigd
zijn dat ze dankzij hun poëzie ‘kennis’ (p. 131) kunnen verwerven van een normaliter
27
ontoegankelijke, transcendente werkelijkheid. Deze stelling gaat alvast voor de
postberlijnse Van Ostaijen niet op: geïnspireerd door Kant wees Van Ostaijen er
vanaf het begin van de jaren '20 met grote nadruk op dat het transcendente eens
en voorgoed onkenbaar is. Ook de poëzie kan niet tot kennis van het niet-empirische
bijdragen. Wie dat uit het oog verliest, maakt van Van Ostaijen al gauw een
romantisch visionair - en dat is hij ten enen male niet. Ik ben het dan ook met
Vaessens
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oneens waar die schrijft dat Van Ostaijen op zoek gaat naar ‘een geactualiseerde
versie van eeuwenoude religieus-levensbeschouwelijke tradities’ (p. 224) en met
andere uitlatingen van Vaessens in dezelfde zin. Wel is het zo dat Van Ostaijen er
(overigens opnieuw in navolging van Kant) aan herinnert dat het domein van het
kenbare begrensd is. Dit uitermate rationele uitgangspunt vormt het fundament van
Van Ostaijens kritiek op de pretenties van het verstand in het scheppend en het
beschouwend proza, én van de dubbele beweging die zich in Van Ostaijens late
poëzie geregeld laat vaststellen: een voortdurend herhaald reiken naar een geenzijds
- dat nooit een bereiken wordt en telkens door een terugval wordt gevolgd. Dit
demonstratieve failliet heeft echter een positieve keerzijde: het maakt voelbaar dat
het domein van het kenbare begrensd is en vormt zo een negatieve presentatie van
wat buiten die grenzen valt.
Het zijn, zoals ik zei, maar enkele voorbeelden van de aisance waarmee Vaessens
met Van Ostaijens teksten omspringt. Geregeld blijkt Vaessens trouwens nogal wat
moeite te hebben met (vooral de kritische) teksten van Van Ostaijen, in zo verre dat
hij Van Ostaijen het verwijt toestuurt dat diens beschouwend proza ‘ronduit beroerd’
(p. 125) leest en dat hij het er bij andere gelegenheden maar op houdt dat Van
28
Ostaijen ‘orakeltaal’ (p. 116) schrijft - terwijl de criticus Van Ostaijen toch een van
de meest rationele auteurs is die de Nederlandse literatuur heeft gekend.

8. Een statisch Van Ostaijen-beeld
Een laatste probleem met Vaessens' omgang met Van Ostaijens teksten is dat hij
de in velerlei opzichten spectaculaire ontwikkeling die Van Ostaijen in amper vijftien
jaar heeft gekend, nauwelijks verdisconteert. Het Van Ostaijen-beeld dat uit Circus
Dubio & Schroom naar voren komt, is statisch en homogeniserend. Zo stelt Vaessens
(p. 142, 224) dat Van Ostaijen als modernist zeer gereserveerd staat tegenover
utopisch-idealistische dromen. Die bewering gaat op voor de late Van Ostaijen. Voor
29
de Van Ostaijen uit de Sienjaal-tijd en uit het begin van de Berlijnse tijd klopt ze
hoegenaamd niet. De hoger genoemde reserves van de late Van Ostaijen ten
aanzien van blind idealisme kunnen overigens niet los worden gezien van deze
idealistische voorgeschiedenis. Wanneer Vaessens wil aantonen dat Van Ostaijen,
alle voorgewende bescheidenheid ten spijt, de dichter toch nog als een profetische
voorganger ziet, beroept hij zich dan juist weer wél op citaten uit de idealistische
Sienjaal-tijd, de tijd bij uitstek waarin Van Ostaijen zich met een dergelijke rol
identificeert. (p. 53, 138) En dat Van Ostaijen een romanticus malgré lui is, maakt
Vaessens onder meer hard door te verwijzen naar Van Ostaijens vroege proza dat wil zeggen het proza uit zijn meest romantische tijd. (p. 148) De stelling, tenslotte,
dat een modernist als Van Ostaijen poëzie en werkelijkheid gescheiden wil houden,
illustreert hij door te verwijzen naar een weinig representatieve theaterkritiek uit
1916, het jaar van Van Ostaijens debuut (p. 49).
Met dit alles is dan weer niet gezegd dat Circus Dubio & Schroom aan het corpus
van de lecturen van Nijhoff en Van Ostaijen geen waardevolle elementen toevoegt.
Een voorbeeld daarvan is de lectuur van het bekende ‘Asta Nielsen’-gedicht uit
Bezette Stad, die - hoewel ze ook een aantal speculatieve elementen bevat - het
Van
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Ostaijen-gedicht op verhelderende wijze verbindt met de Asta Nielsen-receptie in
de toenmalige hoge en lage cultuur, en vervolgens ook nog een interessant
doorsteekje maakt naar het werk van Nijhoff.
Samenvattend meen ik dat Circus Dubio & Schroom waardering verdient als een
stoutmoedige poging om de platgetreden paden van de Nederlandse literatuurstudie
te verlaten en de beschouwing van de Nederlandse literatuur in te bedden in het
ruimere kader van de culturele theorie. Dat maakt het feit dat dit boek tevens ernstige
gebreken vertoont des te betreurenswaardiger. Die gebreken hebben in de eerste
plaats te maken met de theoretische fundamenten van het boek. Vaessens toont
zich met name onvoldoende bewust van de ernstige problemen die het gebruik van
de term modern als historisch concept blijkt in te houden. Het boek boet voorts aan
overtuigingskracht en geloofwaardigheid in, doordat het bij herhaling op al te
voortvarende manier met zijn Van Ostaijen-corpus omspringt. Of hetzelfde ook geldt
voor de bespreking van Nijhoff, is een vraag die door Nijhoffspecialisten beantwoord
zal moeten worden.

Adres van de auteur: Université de Liège, Département de Langues et Littératures
germaniques, Place Cockerill 3, B-4000 Luik.

Eindnoten:
1 Slavoj Zizek: The Plague of Fantasies. London, Verso 19993, p. 93. De uitdrukking is ontleend
aan een passage over de revelerende kracht van de radicale keuze voor een eenzijdig theoretisch
perspectief.
2 Vaessens wijst er in dit verband herhaaldelijk (o.a. p. 125 en 134) op dat Van Ostaijen de dichter
vergelijkt met een timmerman en interpreteert dit als een variant op de constructie van de dichter
als een (modern) technicus. Of die interpretatie terecht is valt te betwijfelen. Al sinds de
negentiende eeuw worden traditionele ambachtslieden door verdedigers van een organische,
anti-moderne kunst ingezet tegen moderne mechanische productiewijzen. Echo's van deze
ideologische tegenstelling vindt men tot op heden, in de populaire cultuur en in de commercie
maar ook in de literatuur. Een voorbeeld van dit laatste vormt het latere werk van Paul de
Wispelaere, waar de (positieve) figuur van de vader, een wagenmaker, gecontrasteerd wordt
met de afgewezen moderniteit en de bijhorende technologie en consumptie. Zie in dit verband
2.

bijvoorbeeld Mijn huis is nergens meer. Amsterdam/Antwerpen 1998 , p. 88; en: Het verkoolde
6

alfabet. Amsterdam-Antwerpen 1998 , p. 233.
3 Gary Lee Stonum: The Dickinson Sublime. Madison 1990, p. 180.
4 In Geert Buelens' recente proefschrift over Van Ostaijens invloed op de Vlaamse poëzie is dan
ook zonder meer sprake van ‘[d]e avant-gardisten Kandinsky en Van Ostaijen’ (Van Ostaijen tot
heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen 2001, p. 82).
5 Zie verder o.a. ook p. 15, 32, 40 en 204.
6 P. 32. Zie bijv. ook p. 41: ‘links, geheel in de romantische traditie’.
7 Vaessens zelf treedt me hier trouwens in bij: ‘De hele Europese romantiek kan gezien worden
als een felle verzetsbeweging tegen de toenemende mechanisering van het wereldbeeld’ (p.
69).
8 P. 17. Vergelijkbare formuleringen op p. 16, 30 en 117.
9 Zie bijv. p. 31. Dit uitgangspunt vormt ook de achtergrond van de vragen waarmee het eerste
hoofdstuk afsluit: ‘Wat hebben Nijhoff en Van Ostaijen meegedeeld over de wereld waarin zij
leefden en waarom is dat zo bijzonder raak gebleken? Wat is de relatie tussen hun moderne
kunst en de wereld waaruit zij voortkomt?’ (p. 16).
10 Vaessens gaat in zijn tweede hoofdstuk in op een hele reeks verhalen van de moderniteit,
waaronder bijvoorbeeld: de verhalen van de ‘mechanisering, de verlichting, de secularisatie, de
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bureaucratische rationalisering, de ontsporing’, het ‘verhaal van de industrialisatie’, ‘het verhaal
van het rotsvaste vooruitgangsgeloof’, ‘het verhaal van de markteconomie’, ‘het verhaal van de
institutionalisering van de twijfel’, ‘het verhaal van de democratisering’, ‘het verhaal van het
kolonialisme’, het ‘verhaal van de opkomst van de Natie-staat’ (p. 22). Een aantal van die verhalen
of discursieve constructies circuleerden ook al aan het begin van de twintigste eeuw, en waren
inspirerend voor Nijhoffs en Van Ostaijens eigen verhalen, al was het maar als repoussoir (vgl.
beider kritiek op de vooruitgangsidolatrie).
Zie verder ook p. 36, 41 en 125.
P. 26. Vaessens suggereert in dit verband dat er aan het begin van de twintigste eeuw extra
veel verhalen werden verteld omdat deze historische periode er een was van instabiliteit en
verwarring. De verhalen van de moderniteit moesten in deze chaotische tijd ‘voor samenhang
zorgen’ (p. 19). Dit verband tussen ‘raadselachtige tijden’ en het op volle toeren draaien van ‘de
verhalenmachine’ (p. 19) lijkt me niet legitiem. Ideologische fantasieën en de bijbehorende
narrativisering laten zich in élke tijd aanwijzen. Zie hierbij ook p. 24 en 30.
Zie in dit verband onder meer p. 114 en 121.
Nogal ironisch klinkt dan ook de volgende passage: ‘Tegenstellingen als die van modern en
traditioneel kunnen als middel verhelderend werken voor wie een historische
mentaliteitsverandering wil demonstreren maar als evaluatiecriteria gebruiken we ze liever niet
meer’ (p. 227). De met een waardeoordeel verbonden tegenstelling modern/traditioneel wordt
daarmee feitelijk vervangen door de tegenstelling modern/postmodern.
Voor een bepaald minder rooskleurig beeld van het huidige tijdsgewricht zie: John Frow: Time
and Commodity Culture. Essays in Culture and Postmodernity. Oxford 1997, p. 11.
Zo heeft Vaessens het in één adem over Van Ostaijens afkeer van ‘concessies [...] aan markt
of publiek’ (p. 30) en zijn ‘hoog boven het alledaagse verheven kunst’ (p. 30). Het
niet-commerciële en het wereldvreemde van Van Ostaijens werk moeten kennelijk niet alleen
als onderling verwisselbaar worden beschouwd, ze zijn ook typerend voor een houding die als
achterhaald moet worden beschouwd. Ze getuigen immers van Van Ostaijens ‘respect voor
tradities en beproefde structuren’ (p. 30). Deze voorstelling van zaken keert meermaals terug
in Circus Dubio & Schroom. Zo omschrijft Vaessens Geerten Meijsings verzet tegen de
oprukkende commercialisering van het schrijverschap als een krampachtig en ‘gefrustreerd’
verzet tegen de ‘modernisering’ ervan - als ‘een anachronisme’ (p. 155).
De hedendaagse intellectueel, m.m. schrijver, is volgens Vaessens: ‘Iemand die luistert en
interpreteert; die zich niet tot taak stelt aan de vele stemmen die toch al klinken nog een stemmetje
toe te voegen, maar die vooral bruggen probeert te slaan tussen verschillende segmenten van
de gedifferentieerde samenleving’ (p. 115).
Inspirerend hierbij werkte kennelijk het voorbeeld van (sommige) sociologen: ‘Sociologen hebben
de plezierige neiging brede gebaren te maken [...] het lijkt wel literatuur. Inderdaad schuwen ze
de literaire middelen niet - het maakt hun boeken aantrekkelijk en leesbaar’ (p. 122). Plezierig
maar niet vanzelfsprekend: de hoger geciteerde Frow (vgl. noot 14) kiest juist voor het genre
van het essay vanwege een ‘deep distrust of the realist genres of sociological, economic, and
political description’ (p. 11).
Zie in dit verband bijvoorbeeld een uitspraak als: ‘Het idee dat het highbrow professionalisme
van de tekstanalyse wél, en de populairdere biografie niet intellectueel verantwoord is, lijkt nu
wel te zijn losgelaten’ (p. 49). Kortom: ook in de literatuurstudie zijn de opposities hoog/laag,
elitair/populair niet langer relevant. De conclusie die Vaessens hieraan verbindt, is kennelijk niet
dat de literatuurstudie als zodanig radicaal her-dacht moet worden, maar wel dat het vermeend
lage en populaire ook tot de literatuurstudie moet worden toegelaten. Daarmee blijft hij zich
paradoxaal genoeg bewegen binnen de discursieve krijtlijnen die het bekritiseerde modernisme
en autonomisme hebben uitgezet: de modernisten denigreerden de biografie, de postmoderne
literatuurwetenschapper ontmaskert die afwijzing als een uitdrukking van elitair dédain en
herwaardeert bijgevolg de biografie. Terwijl de opposities highbrow/lowbrow tekstanalyse/biografie (equivalentieketting) voor de hedendaagse literatuurstudie misschien niet
eens meer relevant hoeven te zijn.
Een uitzondering is bijvoorbeeld ‘Spleen pour rire’, waar het ‘meisje dat te Pampelune geboren
tans te Honoloeloe woont’ haar papegaai ‘in Ripolinkoeleuren’ schildert - een verwijzing naar
een bekend verfmerk. Deze allusie op de gerationaliseerde wereld van de moderniteit wijst
vooruit naar het slot van het gedicht, waar de betoverende evocatie van de wereld van het meisje
plaats maakt voor ontnuchterde (zelf)spot.
Tot die conclusie was in 1979 ook al Paul Hadermann gekomen, die wijst op de ‘angst voor de
Mythos, voor het onverklaarbare waaraan de mens is overgeleverd’ (‘Vanitas en Loreley. Bij
enkele “barokke” gedichten van Paul van Ostaijen.’ In: Bzzlletin 7, nr. 66, mei 1979, p. 109).
Ik ben het dan ook niet eens met Vaessens' opmerking: ‘Zo gaat dat met idealen in Van Ostaijens
wereld. Idealen op zichzelf, daar zit niemand op te wachten’ (p. 72). Nogal wat personages uit
de groteske wereld van Van Ostaijen zaten kennelijk wel degelijk te wachten op ‘hun’ ideaal een streven dat (soms van het ene moment op het andere) hun leven volkomen gaat beheersen,
maar dat kennelijk doorgaans op contingente (niet-noodzakelijke) wijze in hun leven is
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terechtgekomen en dat vanuit het standpunt van een buitenstaander dan ook vaak onbegrijpelijk
en absurd is.
Een goed voorbeeld van dat laatste is de generaal uit de naar hem genoemde groteske, die bij
het najagen van zijn ideaal niet alleen zijn eigen leven om zeep helpt, maar ook dat van talloze
anderen.
Paul van Ostaijen: Verzameld werk. Grotesken en ander proza. Amsterdam 1979, p. 73.
Vaessens gaat ervan uit dat Breeske zélf die vergelijking maakt. Dat is echter verre van zeker.
Het lijkt er eerder op dat ze aan de anonieme verteller moet worden toegeschreven.
Het offer uit idealisme is subliem omdat het aanleiding kan geven tot het gevoel van het sublieme
of het verhevene. Het euforische gevoel van het sublieme kan immers pas ontstaan uit pijn, uit
het opofferen of vernederen van de zinnelijkheid ten behoeve van bovenzinnelijke ideeën. Cato
Uticensis is een sublieme figuur omdat hij zijn eigenbelang (lijfsbehoud, rijkdom, succes) opoffert
aan zijn republikeinse ideaal.
Zie bijvoorbeeld ook p. 51, 119, 135-136 en 223. In dezelfde richting gaan Vaessens' suggesties
dat de genese van het gedicht in Van Ostaijens ogen ‘iets bovenmenselijks, bijna iets goddelijks’
(p. 127) zou zijn. (Zie verder ook p. 128-129 en 134)
Vergelijkbare uitlatingen op p. 35, 39, 125, 128, 131 en 134.
Zie bijvoorbeeld deze passage uit een brief aan de Antwerpse vrienden van begin 1919: ‘Vooral,
o mijn vrienden, mijn vrienden, niet bang zijn! Mijn idealen staan sterker dan ooit. Nooit heb ik
mij zo volledig een doel willen wijden, als tans. - “Allons travailler”!’ (Geciteerd in: G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie. Den Haag 1971, p. 207).
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Thomas Vaessens
Nieuwe modernen
Erik Spinoy verdedigt zijn Van Ostaijen
Repliek op Erik Spinoy: ‘Oude modernen. Thomas Vaessens over Nijhoff en Van
Ostaijen’ (TNTL 118 (2002), p. 241-254)

1. Inleiding
Het komt niet zo heel vaak voor in ons vak dat er een stuk van ruim 6000 woorden
verschijnt als reactie op een afzonderlijke studie. Waar de academische periodieken
recensies doorgaans in omvang uiterst beperkt houden, is Erik Spinoys royale
bespreking van de handelseditie van mijn dissertatie uit 1998 uitzonderlijk. Ik vind
dat uiteraard plezierig. Tegelijkertijd bedank ik ook de redactie van TNTL voor de
mij geboden mogelijkheid om op Spinoy te reageren, omdat ik mijn bedenkingen
heb bij zǐǰn stuk en omdat ik de behoefte heb me te verdedigen tegen het in quasi
universele termen geformuleerde eindoordeel en de wijze waarop Spinoy dat
beargumenteert.
Ik heb de oeuvres van Nijhoff en Van Ostaijen in Circus Dubio & Schroom willen
contextualiseren - iets dat in Nederland met de modernistische poëzie weinig is
gebeurd, onder meer als gevolg van de grote trouw van literatuurbeschouwers aan
de autonomiegedachte en de (merlinistische) literatuurbeschouwing waaraan die
gedachte ten grondslag ligt. Aan het eind van zijn stuk claimt Spinoy dat hij dit een
goed idee vond. Hij schrijft dat mijn boek waardering verdient ‘als een stoutmoedige
poging de platgetreden paden van de Nederlandse literatuurstudie te verlaten’. Maar
deze sympathiebetuiging blijkt retorisch, want Spinoy voegt er onmiddellijk aan toe
dat het daarom ‘des te betreurenswaardiger’ is dat er ook van alles op het boek aan
te merken is. De suggestie die Spinoy met zijn sympathiebetuiging voor het
onconventionele karakter van mijn boek wekt, is vals. Hij voelt helemaal niets voor
‘stoutmoedigheid’, althans niet nu ‘zijn’ Van Ostaijen op het spel staat. Bepaalde
doorgaans impliciete, merlinistische, vooronderstellingen over tekst en lectuur
hebben Nederlandse onderzoekers ervan weerhouden werk van bijvoorbeeld Nijhoff
of Van Ostaijen te lezen als een vandaag nog relevante bijdrage aan het sociale,
politieke of culturele debat, en op precies die vooronderstellingen baseert Spinoy
zijn kritiek. Zij lijkt erop gericht te zijn de Van Ostaijen-studie weer op het rechte,
platgetreden pad te krijgen. Dit verbaast me, zeker ook gezien het karakter van
Spinoys eigen bijdragen aan de Van Ostaijen-literatuur, die toch allerminst ophouden
bij reconstructie (van de literatuurhistorische ‘werkelijkheid’) en close reading (van
1
de ‘autonome’ tekst).
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2. Citaten en formuleringen van voorbehoud
Voordat ik op een aantal van de kritiekpunten nader in zal gaan, stel ik vast dat
Spinoy niet overal even fair te werk gaat. Hij citeert selectief en leest over
formuleringen van voorbehoud heen. Een voorbeeld van dat laatste is, meteen al
in het begin van het stuk, Spinoys weergave van het contrast dat ik in het eerste
hoofdstuk creëerde tussen avant-gardistisch en modernistisch georiënteerde
kunstenaars. Ik koos daar voor een moment voor het binaire begrippenpaar
links-rechts. Spinoy verbaast zich erover dat ik een collaborateur als Moens of een
(edel)fascist als Van Severen daarmee als ‘links’ bestempel en de progressieve
Van Ostaijen als ‘rechts’, maar hij verzuimt te vermelden dat ik er uitdrukkelijk bij
vertel dat ik met deze terminologie niet bedoel de partijpolitieke situatie in herinnering
te roepen (niet in een nootje, maar gewoon in de lopende tekst: p.14-15). Ook zegt
Spinoy er niet bij dat ik de in de literatuurgeschiedschrijving gebruikelijke
‘tegenstelling’ van avant-garde en modernisme (en dus van ‘links’ en ‘rechts’)
verderop in het boek grondig nuanceer.
Een ander voorbeeld is de passage waarin Spinoy mij politieke naïveteit en
‘klassiek oriëntalisme’ in de schoenen schuift (in §4). Ik maak, zegt hij, al te snel de
koppeling tussen de tegenstellingen van autochtoon/allochtoon en van
rationeel/niet-rationeel. Die begrippenparen spelen in mijn boek zeker een rol, maar
op een minder naïeve wijze dan Spinoy het doet voorkomen. Zo wijs ik er in mijn
laatste hoofdstuk, ‘2016’, expliciet op dat ik dit soort binaire begrippenparen gebruik
omdat ze in het discours van de tijdgenoten van Nijhoff en Van Ostaijen zo'n
belangrijke rol speelden. Een van de stellingen in dat laatste hoofdstuk is dat beide
auteurs hun tijd vooruit waren omdat ze, net zomin als Spinoy (of ik), erg overtuigd
waren van de geldigheid van zulke opposities.
Daar komt bij dat Spinoy, als gezegd, selectief citeert. Zo haalt hij, niet zonder
verontwaardiging, het woord ‘aandoenlijk’ aan uit mijn tekst, waarmee hij zijn stelling
onderbouwt dat ik een neerbuigende houding hanteer ten opzichte van de
behandelde auteurs. Nu is ‘aandoenlijk’ inderdaad een nogal negatieve kwalificering
van Van Ostaijen, op wie dat woord slaat. Maar het wordt wel totaal iets anders als
je ziet hoe het er écht staat op p.125: ‘heroïsch en aandoenlijk tegelijk’...
Ook op andere plaatsen waar Spinoy kritiek levert licht hij zijn lezer onvolledig in
over de inhoud van mijn boek. Bijvoorbeeld waar hij meent dat in mijn boek niet
duidelijk wordt waarom ik Thomas Mann in het eerste hoofdstuk in hetzelfde
modernistische kamp schaar als Van Ostaijen. Toch motiveer ik dat tamelijk
uitgebreid op p.32 en verder. Manipulaties als deze verraden de onwelwillendheid
waarmee Spinoy mijn boek gelezen heeft. Hoewel men zijn lezer diens gebrek aan
empathie uiteraard niet kwalijk nemen kan, wreekt de onwelwillendheid zich hier
wel bijzonder sterk, ook bij Spinoys methodische en praktische bezwaren. Twee
van zijn drie hoofdbezwaren komen voort uit uitgangspunten die de mijne niet waren:
mijn interpretaties zouden soms ondeugdelijk zijn en ik zou te voortvarend met de
feiten omgaan.
In de hiernavolgende paragrafen ‘Discutabele interpretaties’ en ‘Constructie of
deconstructie’ bespreek ik eerst deze twee bezwaren. Vervolgens ga ik in op Spinoys
derde bezwaar, dat de vermeende ideologische geladenheid van mijn boek betreft
(‘Teleologie en moderniteit’). Ik besluit mijn repliek met een opmerking over
literatuurwetenschap en schrijfstijl (‘Flitsend’).
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3. Discutabele interpretaties
In de eerste plaats richt Spinoy zijn pijlen op de manier waarop ik met Van Ostaijens
teksten omga. In het geval van mijn interpretatie van het gedicht ‘Mythos’ spreekt
hij bijvoorbeeld van een ‘discutabele gedichtenlectuur’, een oordeel dat hij staaft
onder verwijzing naar wat ik over de begin- en de eindregels van het gedicht schrijf.
Spinoy is allereerst van mening dat mijn globale weergave van de ‘inhoud’ van
‘Mythos’ geen recht doet aan ‘de duizelingwekkende, meerduidige beginregels’.
Spinoy redeneert dus vanuit een opvatting over interpretatie die voorschrijft dat de
interpreet zijn lezer ervan moet overtuigen dat hij echt alle betekenismogelijkheden
van een tekst gezien heeft - een uitgangspunt dat ik niet deel. Vervolgens wijst
Spinoy mijn lezing van de laatste twee regels van het gedicht af:
[Vaessens] leest [...] het gedicht als de evocatie van een alternatieve
wereld, die aan het eind abrupt wordt afgebroken met een terugkeer naar
de rationele werkelijkheid. Nu is dat iets wat inderdaad gebeurt in een
aantal Nagelaten gedichten (‘Onbewuste avond’, ‘Spleen pour rire’). De
vraag is alleen of dat hier ook het geval is. Ik geloof van niet.
Voor deze afwijzing van mijn lezing geeft Spinoy geen argumenten, maar hij volstaat
met het geven van een alternatieve lectuur, de zíjne. Het citaat gaat als volgt verder:
Net als in gedichten als ‘Het dorp’ en ‘Melopee’ wordt hier in het eerste
en langste gedeelte van het gedicht een beklemmende wereld opgeroepen
die, blijkens de resumerende en meer abstract-beschouwende slotregels,
als een symbolisch-allegorische voorstelling van het onbegrijpelijke,
absurde en kortstondige karakter van de existentie moet of in ieder geval
kan worden begrepen. Het slot van ‘Mythos’ (‘en gij weet niet / wat dit
beduidt’) is alles welbeschouwd niet meer dan een variant op de bekende
slotregel uit ‘Melopee’: ‘Waarom schuiven de maan en de man getweeën
gedwee naar de zee’ - een retorische vraag, met als geïmpliceerd
antwoord: gij weet het niet, gij weet dus niet wat dit beduidt.
Spinoys redenering neemt hier ongeveer deze vorm aan: Vaessens' lectuur is onjuist
omdat er een andere is. Er is klaarblijkelijk maar één correcte lectuur - eveneens
een uitgangspunt dat haaks staat op wat Circus Dubio & Schroom wil zijn.
Hetzelfde doet zich voor in Spinoys kritiek op mijn interpretaties van Van Ostaijens
verhalend proza, waarin ik volgens Spinoy ‘kwestieuze beweringen’ doe. Als
voorbeeld verwijst hij naar een opmerking in het vierde hoofdstuk over het idealisme
van een van Van Ostaijens personages, Breeske. Het is mij er nu niet om te doen
vast te stellen dat Spinoy en ik het (uiteraard, zou ik zeggen) niet helemaal met
elkaar eens zijn over de precieze rol van het ideaal in Van Ostaijens proza, maar
om de manier waarop Spinoy mijn lectuur tegen de zijne afzet. Hij citeert mijn
uitspraak over Breeske, en voegt daaraan toe: ‘Vaessens mist hier het punt dat
nogal wat grotesken maken’. Ik verbaas me over het uitgangspunt dat deze
formulering (‘Vaessens mist het punt’) verraadt. Alsof Van Ostaijen een dik boek
vol proza's geschreven heeft om één punt te maken. Alsof niet elke manier van
lezen (die van Spinoy, die van Beekman, die van Hadermann, die van mij) weer
heel andere tekstbetekenissen accentueert en heel andere ‘punten’ naar voren
haalt.
Tekstinterpretatie is nergens in mijn boek een doel op zich. Ik lees teksten steeds
‘in het licht van’ een bepaalde problematiek. Mijn door Spinoy bekritiseerde inter-
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pretatie van het Breeske-verhaal staat bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Het schrikbewind
3

van P=R ’, dat een bespreking is van de manier waarop Van Ostaijen in zijn proza
reflecteert op een van de buitengewoon krachtige ‘verhalen’ of verklarende theorieën
over de moderniteit: de theorie van de mechanisering. En de door Spinoy geciteerde
opmerkingen over ‘Mythos’ staan in het hoofdstuk ‘Gij weet niet wat dit beduidt’, dat
gaat over de ambivalente houding van de modernisten tegenover occulte en
niet-discursieve interteksten, omdat ik wilde laten dat in hun werk vanuit dat
perspectief een interessante ambivalentie is waar te nemen. Kortweg: enerzijds
betonen zij zich graag exponenten van de westerse moderniteit, anderzijds impliceert
hun werk een grote, maar altijd verhuld gebleven sympathie voor de meer of minder
occulte levensbeschouwingen die zich juist daartegenover positioneren. Dat ik in
zulke contextualiserende lezingen veel mogelijke ‘betekenissen’ van de besproken
teksten onvermeld laat, spreekt (voor mij) vanzelf. Ik had ‘Mythos’ waarschijnlijk
heel anders gelezen als ik het had behandeld in hoofdstukken over Van Ostaijen
en Adorno, over Van Ostaijen en het expressionisme, over Van Ostaijen en de
mythologie etcetera. En het Breeske-verhaal wordt heel anders in de context van
Van Ostaijens gecompliceerde relatie tot Freud of in de context van zijn Kantiaans
georiënteerde filosofie.
Spinoy zal dit alles niet ontkennen. Hij laat doorgaans geen enkel misverstand
bestaan over zijn (taal)filosofische geverseerdheid: voor iemand die door Derrida
is heengegaan en in dissemination gelooft, is een interpretatie waarin ‘alle
betekenismogelijkheden’ verdisconteerd zijn onbestaanbaar. Maar nu ‘zijn’ Van
Ostaijen onderwerp van discussie is, verraadt Spinoys woordkeus desalniettemin
een geloof in niet-discutabele, niet-kwestieuze interpretaties die aan de
‘duizelingwekkende’ diepte van een tekst volledig recht doen.
Circus Dubio & Schroom is geschreven vanuit de overtuiging dat een interpretatie
nooit vrij kan zijn van speculatieve, in principe discutabele elementen en dat ze altijd
in zekere zin vereenvoudigend is. Een tekst die de meerduidigheid van een literaire
tekst wérkelijk dupliceert is...een literaire tekst. De literatuur over soms duistere
dichters als Van Ostaijen, Lucebert, Faverey en Oosterhoff staat er bol van:
beschouwingen die in al hun langdradige complexiteit de indruk wekken ‘compleet’
en ‘uitputtend’ te zijn. Hoe weinig ‘onstuimig’ zulke ‘lecturen’ ook moge zijn, en hoe
integer ten opzichte van de dichter in kwestie (als je er tenminste van uitgaat dat
diens intenties door de interpreet kunnen worden gekend), ze verhelderen of
verklaren intussen weinig. Ze laten zien wat een meerduidige literaire tekst bij de
voortreffelijke lezer allemaal oproepen kan, maar niet hoe de literaire tekst werkt hoe ze werkt binnen een bepaalde (geëxpliciteerde) context of hoe ze werkt als de
2
lezer sturend mechanisme.

4. Constructie of reconstructie
Spinoys tweede bezwaar heeft betrekking op mijn ‘voortvarende’ omgang met
historische gegevens. Zo tekent hij, onder verwijzing naar historische ‘feiten’, bezwaar
aan bij mijn bewering dat Nijhoff en Van Ostaijen literaire poseurs zijn. Ik laat met
name in het hoofdstuk ‘Maskerade’ zien hoe beide auteurs zich, in teksten en in
gedrag,
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voortdurend allerlei rollen aanmaten. Hun ‘eigenlijke identiteit’ werd daardoor
onduidelijk voor hun lezers die, ‘personalistisch’ als zij lazen, nu juist enorm naar
die ‘eigenlijke identiteit’ op zoek waren. Spinoy twijfelt. Volgens hem is Van Ostaijen
na 1916 geen poseur meer en hij formuleert dan ook het volgende voorbehoud:
Alvast Van Ostaijen heeft zich, anders dan Vaessens doet voorkomen,
niet blijvend met die poseursrol geïdentificeerd. Schrijft hij in Music-Hall
(1916) nog ‘Ik weet mezelf een triestig sinjeur, / Een pijnlik armzalig
poseur’, dan blijkt hij in Het Sienjaal (1918) met volle overtuiging de rol
te spelen van de zich eerlijk en in alle eenvoud aan de mensheid
schenkende jonge dichter-profeet.
Hoewel het op zichzelf al vreemd genoeg is dat Spinoy mij hier corrigeert door mijn
these te bevestigen (Van Ostaijen heeft dus ook volgens hem in Het Sienjaal een
andere rol dan in Music-Hall), is het mij hier opnieuw om het onderliggende principe
van Spinoys kritiek te doen. De ‘voortvarendheid’ die Spinoy mij verwijt is te wijten
aan de door hem betreurde keuze om het oeuvre van Van Ostaijen als een voltooid
geheel te beschouwen. Hij noemt mijn Van Ostaijen-beeld ‘statisch’ en
‘homogeniserend’ en hij had liever gezien dat ik mij steeds rekenschap had gegeven
van de logisch-chronologische volgorde van de gebeurtenissen in Van Ostaijens
dichterlijke carrière. Inderdaad: eerst hadden we de unanimistische fase, daarna
de humanitair expressionistische, vervolgens de nihilistisch-dadaïstische en
uiteindelijk de organisch expressionistische. Hoewel die chronologie al vele malen
3
beschreven is (o.a. door mijzelf), was het niet de angst voor zinloze verdubbeling
die me ervan weerhield vanuit Van Ostaijens ontwikkeling te denken, maar het feit
dat ik wilde breken met de reconstructieve houding die aan het gebruikelijke
ontwikkelingsperspectief ten grondslag ligt. Van Ostaijens Verzameld werk is één
boek. Wie er 70 jaar na het overlijden van de auteur bladert in dat éne boek, ziet in
willekeurige volgorde zijn vele gezichten. Die simultaneïteit was in de Van
Ostaijen-literatuur nog nooit als uitgangspunt genomen voor een uitgebreide
4
beschouwing. Ik wilde af van de zoektocht naar Van Ostaijen ‘zoals hij werkelijk
was’ en in plaats daarvan wilde ik laten zien hoe we hem en zijn collega Nijhoff
vandaag kunnen lezen. Geen oude, maar nieuwe modernen, dus.
Ik heb in mijn boek niet willen reconstrueren. Zonder de historische werkelijkheid
geweld aan te willen doen, heb ik geprobeerd mij niet te laten sturen door historische
causaliteit. Ik ben dus ook niet in de eerste plaats in auteursintenties geïnteresseerd
geweest. Dat Spinoy daarentegen impliciet een reconstructieve houding voorstaat
blijkt op vele plaatsen in zijn betoog. Zo vindt hij het vreemd dat ik Ernest van der
Hallens Brieven aan 'n jonge vriend gebruikte om een bepaalde tendens in het
naoorlogse Vlaanderen te schetsen. Over de door mij in mijn boek overigens niet
5
gestelde vraag of dit werkje exemplarisch is, kun je twisten. Maar het feit dat het
vier jaar na Van Ostaijens dood verscheen, zoals Spinoy fijntjes memoreert, en dat
Van Ostaijen het dus niet gekend kan hebben, doet in principe niet ter zake.
Een ander voorbeeld is de passage in §2, ‘Rechtse modernisten versus linkse
avantgardisten’, waarin Spinoy maar wil vasthouden aan de verwijdering van Van
Ostaijen en Du Perron in de jaren twintig. Hem is niet duidelijk op welke grond ik
beide auteurs tot de modernisten reken. ‘Bekend’ is ‘immers’ dat Du Perron ‘zich
later zou distantiëren van zijn literaire bondgenoot uit de jaren twintig’. Natuurlijk
weet ik van
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Van Ostaijens teleurstelling over het feit dat Du Perron op een gegeven moment te
kennen gaf meer in het werk van Richard Minne te zien dan in dat van hem. Maar
anders dan Spinoy ben ik geneigd Du Perron hier niet geheel serieus te nemen.
Soms kan het gebeuren dat auteurs die elkaar de ogen uitkrabden een halve eeuw
later vrijwel identieke opvattingen blijken te hebben. Ik probeer in mijn boek de
suggestie aannemelijk te maken dat Van Ostaijen, had hij tijd van leven gehad, tot
een van de leidende figuren van Forum (en dus: van het Nederlandse modernisme)
6
had kunnen uitgroeien. Mijn ambitie was daarbij een aanzet te geven tot herziening
van de beeldvorming over de literatuurgeschiedenis van de jaren twintig en, met
name, de jaren dertig. De verwijdering tussen Van Ostaijen en Du Perron behoort
tot het arsenaal aan literaire ‘feiten’ dat misschien eerder het zicht op de geschiedenis
beneemt, dan dat het op enige manier verhelderend zou zijn.
De beide door Spinoy geopperde bezwaren tegen mijn boek liggen in elkaars
verlengde. Zijn trouw aan de logisch-chronologische gang van zaken in de
literatuurgeschiedenis stoelt op het idee dat de literaire tekst een door de auteur
erin aangebracht geheim verbergt. Dat ‘punt’, zo is vervolgens de gedachte, mag
in een deugdelijke lectuur niet ‘gemist’ worden. Ik geloof niet in een dergelijk
7
essentialisme: in enkele recente publicaties heb ik dat expliciet uiteengezet, maar
ook Circus Dubio & Schroom ademt op elke bladzijde de overtuiging dat je het
allemaal ook ánders zien kan. Ik heb een aantal leesvoorstellen gedaan die het
werk van Nijhoff en Van Ostaijen in een bepaald licht een bepaalde samenhang
geven. Wanneer je het modernisme beschouwt als een (indirecte) reactie op
gelijktijdige discussies in cultuur en samenleving (en dat is wat me op dat moment
in het modernisme interesseerde), dan laten de modernistische teksten zich lezen
als nu eens vitale, dan weer conservatieve bijdragen aan de debatten die vorm
gaven aan de moderniteit.

5. Teleologie en moderniteit
Ik kan en wil in deze discussie niet voorbijgaan aan het vanzelfsprekende feit dat
ik inmiddels zelf ook wel het één en ander heb aan te merken op mijn dissertatie gelukkig maar, want zij is inmiddels vier jaar oud. Een van de zwakke punten is mijn
enigszins dubbelzinnige weergave van de debatten over de moderniteit.
In het tweede hoofdstuk, ‘De verhalenmachine’, beschrijf ik de moderne gewoonte
zin en samenhang te construeren door de werkelijkheid met behulp van verklarende
theorieën te beschrijven. Door de vraag te stellen hoe Nijhoff en Van Ostaijen
reageren op de verhalen die tijdgenoten construeerden over de
sociaal-maatschappelijke constellatie, schets ik een context voor de wijze waarop
zij de ‘verhalenmachine’, die de moderniteit is, te lijf gaan. Althans: dat beoogde ik.
Het effect dat ik bereik is anders. Volgens Spinoy probeer ik ‘de essentie’ van de
moderniteit te achterhalen. Dat komt mij niet alleen op het verwijt van een zekere
naïveteit te staan, maar ook constateert Spinoy dat ik mijn eigen positie ten opzichte
van die moderniteit, mijn eigen ‘ideologie’, teveel op de voorgrond heb geplaatst.
Kennelijk wek ik onbedoeld de indruk dat ik, voor wat betreft de beschrijving van de
context van de moderniteit, een heilsgeschiedenis heb willen schrijven. Dit
(vermeend) teleologisch karakter van mijn boek (‘nu is alles beter’) is, naast de
‘discutabele lecturen’ en de
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‘voortvarende omgang’ met het ‘feitenmateriaal’, het derde bezwaar dat Spinoy erbij
aantekent. Mijn boek is zeker niet geschreven vanuit een naïef vooruitgangsgeloof,
zoals Spinoy vermoedt, maar ik zal niet ontkennen dat ik me bij Spinoys derde
kritiekpunt wel iets voorstellen kan.
Hoewel ik van mening ben dat een letterkundige best uitspraken mag doen over
de wereld waarin hij leeft en hoewel ik literatuurwetenschappelijke verhandelingen
die vanuit een bepaalde (geëxpliciteerde) ideologie geschreven zijn niet principieel
afkeur, valt mij achteraf inderdaad op dat de status van de verschillende uitspraken
over ‘de moderniteit’ en wat daarmee verband houdt in mijn boek niet altijd even
duidelijk is. Ik snap dus wel dat Spinoy soms niet helemaal heeft kunnen achterhalen
of ik een van de dominante moderne vertellingen parafraseer of dat ik over die
vertelling een oordeel uitspreek. Dat ik daarbij ook nog eens het stijlmiddel van de
ironie hanteer, maakt het er niet helderder op. Spinoy vraagt zich bijvoorbeeld op
een gegeven moment af of de in mijn boek genoemde hedendaagse auteurs Geerten
Meijsing en Ronald Giphart de exponenten zijn van een door mij wenselijk geachte
ontwikkeling in de literatuur. Meijsing en Giphart - ik kan niet zo snel twee auteurs
verzinnen met wier werk en schrijversoptreden ik minder affiniteit heb...Zo blijkt
maar weer: ironie kun je maar beter achterwege laten, zeker in de beginnersstudie
die een dissertatie is. Ik ben dan ook bang dat het mijn eigen schuld is dat ik schrok
van de neo-kapitalistische ideologie die Spinoy in mijn boek gelezen heeft.
Over Spinoys derde bezwaar kan ik dus kort zijn: ik kan me er wel in vinden. In
het geval van de twee andere punten, echter, ben ik minder toeschietelijk. Waar
Spinoy in beide gevallen lijkt te redeneren vanuit een essentialistische
literatuuropvatting, blijft het anti-essentialistische karakter van mijn boek voor mij
overeind staan. Wat ik wil, is strijdig met wat de Spinoy van deze bespreking van
mij verlangt. Die Spinoy vindt dat ik in interpretaties ‘het punt’ mis. Hij denkt in een
systeem waarin voor elke auteur een lokale specialist nodig is om het ‘laatste woord’
te spreken. Interpretaties bevatten voor hem idealiter geen ‘speculatieve elementen’
en zij zijn niet discutabel of kwestieus. Geen wonder dat Spinoy, aldus redenerend,
zijn eindoordeel formuleert in quasi universele termen: Circus Dubio & Schroom
heeft ‘ernstige tekortkomingen’. Hier wordt voor de gelegenheid een
literatuuropvatting in stelling gebracht die in wezen door de ontwikkelingen sinds
het New Criticism niet of nauwelijks beïnvloed is. Ik heb tegen een dergelijke
literatuuropvatting geen enkel bezwaar, maar merk wel op dat zij misschien niet het
ideale uitgangspunt is voor de lezer van mijn boek.

6. ‘Flitsend’
Tot slot moet mij nog iets geheel anders van het hart. Spinoy bespreekt ook mijn
‘opmerkelijke stijl’. Zij doet journalistiek aan, vindt Spinoy, en hij karakteriseert haar
als flitsend, een woord dat hij van ironische aanhalingstekens voorziet. Spinoy heeft
het niet zo op mijn stijl. Daar kan ik goed mee leven. Waar ik echter een beetje moe
van word, dat is de in het literatuurbeschouwelijke bedrijf in Nederland en Vlaanderen
ingebakken attitude die zich ook in Spinoys afkeuring verraadt. Spinoy anticipeert
op een reflex. Wanneer woorden als ‘leuk’, ‘amusant’ of, in dit geval, ‘flit-
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send’ eenmaal gevallen zijn, wordt de gelijkgestemde lezer geacht daar een reeks
van kwalificaties bij te denken: oppervlakkig, slordig, gewetenloos en (de ergste:)
marktgericht. Spinoy gaat bij zijn diskwalificatie van mijn schrijfstijl impliciet uit van
de belegen vooronderstelling dat alles wat probeert door meer dan twee mensen
de moeite waard gevonden te worden, het product is van affirmatieve gemakzucht.
Dat is een academische reflex waar we echt van af moeten.

Adres van de auteur: Instituut Nederlands Universiteit Utrecht, Trans 10, 3521 JK
Utrecht. thomas.vaessens@let.uu.nl

Eindnoten:
1 Zie bijv. ‘“Bourgeoisie”, “massa” en “volk”. Een kader voor de (re)constructie van Van Ostaijens
ontwikkeling’ (in: Ons erfdeel 39-5 (1996), p. 663-672); ‘De wegen van de intellectueel. Paul van
Ostaijen en de massa’ (in: Onze Alma Mater. Leuvense bijdragen 50-4 (1996), p. 482-501) en
Spinoys Leuvense proefschrift uit 1994, Twee handen in het lege. Paul van Ostaijen en het
verhevene (Kant, Lyotard).
2 Dat eerste was de invalshoek in Circus Dubio & Schroom, het tweede zou me nu meer
interesseren. Opvallend is bijvoorbeeld dat de traditioneel poëzie-analytische (merlinistische)
discussies over afzonderlijke teksten in Van Ostaijens geval veel minder talrijk zijn dan in het
geval van Nijhoff - als ik nu over beide auteurs zou willen schrijven, zou dát mijn uitgangspunt
zijn.
3 Thomas Vaessens: ‘De lichte waanzin van het onmogelijke. Kleine poëtografie van een pretentieus
dichter’. In: G. Buelens & E. Spinoy (red.): De stem der Loreley. Over Paul van Ostaijen.
Amsterdam 1996.
4 Bij Nijhoff ligt dit iets anders. Zie hierover Van den Akkers dissertatie Een dichter schreit niet.
Aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica (Utrecht 1985) en zijn Dichter in het grensgebied.
Over de poëzie van M. Nijhoff in de jaren dertig (Amsterdam 1994).
5 Ik presenteer Van der Hallens Brieven aan 'n jonge vriend niet als typerend voor ‘het bijzonder
specifieke intellectuele klimaat in het Vlaanderen van de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog’,
zoals Spinoy suggereert. Ik citeer het boekje in een beschouwing over de ‘vaderloze’ maatschappij
van het naoorlogse Vlaanderen, waarin menigeen op zoek ging naar vaderlijke autoriteit. In
katholieke kringen kon een dergelijke autoriteit gevonden worden bij Van der Hallen (zie p.151).
6 Zie voor de argumentatie niet alleen Circus Dubio & Schroom, maar ook mijn recentere boekje
De verstoorde lezer. Over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert. Nijmegen 2001.
7 Zie naast De verstoorde lezer ook Jos Joosten & Thomas Vaessens: ‘Postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse poëzie. Een verkenning’. In: Nederlandse letterkunde 6 (2002), p.
1-37. Om misverstanden te voorkomen wijs ik er expliciet op dat ik niet van mening ben dat de
overtuiging dat er geen ‘laatste’, ‘juiste’ interpretatie van een tekst bestaat niet impliceert dat ik
ook van mening ben dat ‘goed lezen’ (d.i. close reading of merlinistisch lezen) overbodig is. in
tegendeel. Zie hierover Thomas Vaessens: ‘Postmodernisme en leesstrategie. Over Tongkat
van Peter Verhelst’. In: Neerlandistiek.nl 01-10, 2001. URL: www.neerlandistiek.nl/01/10. Vgl.
ook Luc Herman & Bart Vervaeck: Vertelduivels (Nijmegen/Brussel 2001, p.118), waarin hetzelfde
standpunt wordt ingenomen.
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Erik Spinoy
Neoliberaal literatuuronderzoek.
Thomas Vaessens over zijn methode, lecturen en stijl
Dupliek op Thomas Vaessens: ‘Nieuwe modernen. Erik Spinoy verdedigt zijn Van
Ostaijen’ (TNTL 118 (2002), p. 241-254), de repliek op Erik Spinoy: ‘Oude modernen.
Thomas Vaessens over Nijhoff en Van Ostaijen’ (TNTL 118 (2002), p. 255-262.
Thomas Vaessens is er blijkbaar van geschrokken dat ik een stuk van 6000 woorden
heb gewijd aan zijn Circus Dubio & Schroom, en reageert daarom maar met een
repliek die zelf 3675 woorden en 7 noten telt. Dat is ook al niet mis. Laat ik misschien
toch even uitleggen waarom mijn stuk, inderdaad, omvangrijk was: Vaessens' boek
belandde erg laat op mijn werktafel, zodat ik twijfelde of het wel zin had om het twee,
drie jaar na verschijnen alsnog te recenseren. Daarom werd, in overleg met de
redactie, besloten dat mijn stuk een recensie-artikel zou worden, waarin ook plaats
zou zijn voor een aantal theoretische reflecties.
Maar goed, laat ik deze dupliek kort houden. Ik zal bijvoorbeeld niet ingaan op
de manier waarop Vaessens naar mijn heimelijke intenties meent te moeten peilen:
ik zou zijn boek onwelwillend hebben gelezen en daarom ‘niet overal even fair’ te
werk zijn gegaan en ‘selectief’ en ‘onvolledig’ hebben geciteerd. Dit is wat ze in het
Frans noemen: faire un procès d'intention à quelqu'un. In goed Vlaams kan ik hierop
enkel antwoorden: als we zo beginnen, zijn we bezig. Ik wil ook geen discussie gaan
voeren over details waar Vaessens zich, in zijn poging om mijn argumenten te
weerleggen, mee vermeit. Strevend naar overzichtelijkheid en bondigheid zal ik
ingaan op drie van zijn verwijten: 1. mijn kritiek op een aantal van zijn Van
Ostaijenlecturen zou aantonen dat ik geloof dat teksten maar één juiste betekenis
hebben en dat ik die in het geval van Van Ostaijen meen te bezitten; 2. ik heb de
methodologische opzet van zijn boek niet begrepen en zou reconstructie verlangen
waar hij enkel constructie wil bieden; 3. uit mijn opmerkingen over Vaessens' stijl
blijkt dat ik conservatief ben en niet weet wat deze postmoderne tijd van de
literatuurstudie verlangt.
Op die verwijten laat zich het volgende zeggen.
1. Als ik het niet eens ben met Vaessens' interpretaties van teksten van Van Ostaijen,
zou dat getuigen van mijn ‘geloof in niet-discutabele, niet-kwestieuze interpretaties’.
Om te beginnen gebruik ik, anders dan Vaessens, liever het woord lecturen dan
interpretaties - precies omdat ik, die toch als notoir postmodern te boek sta,
1
doordrongen ben van het besef dat het lezen nooit ‘af’ is. Uit dat inzicht volgt echter
geenszins dat alle lecturen even goed zijn en dat literatuuronderzoekers voortaan
over een vrijgeleide beschikken om een tekst volstrekt naar eigen willekeur te gaan
lezen - een conclusie die trouwens zou meebrengen dat elke discussie over een
tekst
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voortaan volstrekt zinloos wordt. Je hebt sterke, overtuigende lecturen, die een
adembenemend nieuw licht kunnen laten schijnen op de teksten die ze behandelen.
En je hebt klunzige lecturen, die uiteenspatten als zeepbellen zodra je ze in contact
brengt met het reële van de tekst. Vaessens' lecturen van Van Ostaijens teksten
overtuigen mij helaas niet altijd. Wil dat zeggen dat ik daarom een ‘essentialist’ zou
zijn, die zijn particuliere lecturen van Van Ostaijen tot de enig juiste wil uitroepen?
Ik meen van niet. Nu Vaessens zo insisteert, moet ik zeggen dat er inderdaad Van
Ostaijenlecturen zijn die verschillen van de mijne maar die niettemin op mijn grote
achting kunnen rekenen. Zo vind ik bijna alles wat Paul Hadermann over Van Ostaijen
geschreven heeft, nog steeds zeer de moeite waard, ook al wijken zijn lecturen niet
zelden af van de mijne. Ik ben dus veel pluralistischer dan Vaessens wil laten
voorkomen. En dat ik zou geloven dat een literaire tekst ‘een door de auteur erin
aangebracht geheim verbergt’, het is te gek voor woorden.
2. Ook in §4, ‘Constructie of reconstructie’, vist Vaessens in troebel water. In de
eerste alinea's van zijn repliek laat hij weten dat hij de oeuvres van Nijhoff en Van
Ostaijen heeft willen contextualiseren, en dit in reactie op de autonomistische
tendensen die de Nederlandse literatuurstudie zo lang hebben beheerst. Dat is,
zeker in de context van de studie van de moderne en hedendaagse Nederlandse
literatuur, een lovenswaardige intentie, en dat heb ik in volle oprechtheid ook zo
opgeschreven, al meent Vaessens dat als niet meer dan een ‘retorische
sympathiebetuiging’ te moeten beschouwen.
Alleen, wat is nu voor Vaessens contextualiseren? Het is, zegt hij in zijn repliek,
alvast niet ‘reconstrueren’. Vaessens wil ‘laten zien zien hoe we [Van Ostaijen] en
zijn collega Nijhoff vandaag kunnen lezen’. Nu sta ik paf. Vaessens wil
contextualiseren zonder context en zonder reconstructie, op grond van een
anachronistische lectuur die teksten naar believen door elkaar haspelt - teksten die,
in het geval van Van Ostaijen, over een periode van vijftien jaar zijn ontstaan. Ik
ben trouwens niet de enige die het hier moeilijk mee heeft. In een recent verschenen
interview zegt Van Ostaijenspecialist Geert Buelens over Circus Dubio & Schroom:
‘Ik heb een probleem met dat boek van Vaessens. Ik vind het wetenschappelijk
gezien problematisch dat hij een heel anachronistische Van Ostaijen naar voren
schuift. Je kunt niet een uitspraak uit 1927 betrekken op Van Ostaijen tijdens de
2
Eerste Wereldoorlog. Dan doe je hem geweld aan’.
Ik ben het met Vaessens wél eens dat je in de bespreking van een tekst of corpus
teksten kunt kiezen tussen constructie en reconstructie. Je kunt teksten,
construerend, lezen vanuit een bijzondere theoretische invalshoek en onderzoeken
welke betekenissen dat genereert. Of je kunt teksten, reconstruerend, proberen te
lezen in het kader van andere teksten (eventueel in de ruimste zin van het woord):
het hele oeuvre van een auteur of een gedeelte daarvan, teksten uit een bepaald
tijdvak, teksten die in een bepaald circuit of milieu circuleerden, etcetera. Het doel
van die reconstructie kan echter niet alleen zijn het reconstrueren van ‘hoe het
werkelijk is geweest’, zoals Vaessens lijkt te denken, maar wél altijd ook, en wat mij
betreft vooral, het reconstrueren van de discoursen die in een oeuvre, een periode,
een (sub)cultuur gangbaar zijn (geweest). In mijn eigen dissertatie heb ik overigens
radicaal voor de eerste, constructieve aanpak gekozen. Dat ik, zoals Vaessens
beweert, ‘impliciet een reconstructieve houding’ zou voorstaan, is dan
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ook onzin. Ik erken alleen, heel pluralistisch, dat er verschillende tendensen zijn in
de literatuurstudie, en dat die alle hun eigen merites hebben.
Daarmee kom ik bij het centrale theoretische punt van mijn betoog, dat door
Vaessens in zijn repliek leukweg over het hoofd wordt gezien: wat is precies
‘context’? Naar mijn overtuiging is een context niet enkel een verzameling historische
feiten die zich in een gegeven periode en op een gegeven plaats voordoen. Die
feiten dienen zich immers doorgaans in een discursieve - en dus: ideologische verpakking bij ons aan. Ze zijn in verreweg de meeste gevallen al be-tekend en
geduid voor ze tot ons komen. Dat geldt ook voor het fenomeen dat Vaessens in
Circus Dubio & Schroom zegt te bestuderen: de moderniteit.
Het portret dat Vaessens schetst van Nijhoff en Van Ostaijen is er een van twee
nieuwsgierige maar tegelijk voorzichtige jonge mannen, die enerzijds wel
gefascineerd zijn door het moderne leven en alles wat dat aan veranderingen
meebrengt, maar er anderzijds ook voor terugschrikken. Ze reageren, anders gezegd,
ambivalent op de moderniteit. Welnu, die stelling als zodanig betwist ik niet. Waar
ik wel een probleem mee heb is (ik citeer nu mezelf) ‘dat [Vaessens] het zo voorstelt
alsof Nijhoff en Van Ostaijen op directe, min of meer ongemedieerde wijze zouden
hebben gereageerd op een aantal materiële ontwikkelingen in de historische
werkelijkheid van hun tijd’. Juist die voorstelling van zaken verraadt dat Vaessens
vaak - niet altijd, heb ik erbij gezegd - essentialistische uitgangspunten hanteert, en
verder geen rekening houdt met de fameuze ‘decentrering’ van het subject.
In feite, geloof ik, moet men het zich zo voorstellen dat Nijhoff en Van Ostaijen
niet direct op de moderniteit hebben gereageerd, maar zich hebben ‘herkend’ in
een aantal discursieve constructies van de moderniteit. In het geval van Van Ostaijen
waren dat er zelfs verschillende. Hij gaf blijk van een betrekkelijk groot enthousiasme
ten aanzien van de modernisering van het leven in de tijd van Music-hall en van
een bijzonder kritische houding in Bezette stad. Aan de Nagelaten gedichten laat
zich dan weer een veelbetekenende verdringing aflezen. Het zijn die interne en
inderdaad chronologische verschillen - en niet de verschillen tussen pakweg Van
Ostaijens humanitair dan wel organisch expressionisme - die Vaessens onder de
mat veegt, wat maakt dat zijn Van Ostaijenbeeld zoals gezegd in fine statisch en
homogeniserend is, want onvoldoende recht doend aan de volatiliteit van Van
Ostaijens identificaties. Ik heb Vaessens geenszins bestraffend willen toespreken
omdat hij niet de canonieke ontwikkelingsgeschiedenis heeft naverteld. Ik heb alleen
willen zeggen dat juist iemand die voorgeeft te willen contextualiseren, niet zonder
meer een tekst uit 1915 kan combineren met een tekst uit 1927, alsof er in het
tijdsbestek dat beide teksten van elkaar scheidt, niets zou zijn veranderd in Van
Ostaijens opvattingen. Hier dreigt het gevaar van willekeur, zoals dat ook dreigt in
de nonchalante hantering van binaire opposities als links/rechts en
modernistisch/avantgardistisch.
3. Dan is er nog Vaessens' stijl. Vaessens vindt mijn bedenkingen bij zijn
journalistieke stijl ‘belegen’, net zoals hij eerder al anderen verweet dat hun
3
geschriften ‘gereutel uit de oude doos’ waren. Vaessens heeft zijn teleologische
les dus nog steeds niet geleerd: het feit dat iets op een gegeven moment als
ouderwets wordt ervaren, impliceert niet dat het dat ook in zijn diepste wezen is,
maar zegt vooral iets over de genaturaliseerde opvattingen van de sprekers die dat
oordeel uitspreken.
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Hier klinkt, net als dat in Circus Dubio & Schroom herhaaldelijk gebeurt, de
zelfvoldane toon van de zich in puncto moderniteit wel zéér voortgeschreden
wanende westerling, die zijn eigen heden als de Bestemming van de Geschiedenis
ervaart. Een oordeel over het al dan niet ouderwets zijn van iets heeft als zodanig
dan ook geen wetenschappelijk belang, tenzij voor wie dat oordeel met een
afstandelijke wetenschappelijke blik bestudeert.
Een ander punt is dat Vaessens kennelijk niet beseft of wil beseffen dat, ook in
het wetenschapsbedrijf, stilistische keuzes vaak ideologisch gemotiveerd zijn. Ze
vormen, ostaijaans gezegd, niet zelden een ‘vertaling in het formele’ van het ‘ethos’
van een auteur. Laat ik ter illustratie van Vaessens' ethos eens citeren uit het stuk
waar ik zoëven al naar verwees en waarin Vaessens zich ergert aan wat hij ‘het
populaire cultuurconservatisme’ noemt. Vaessens schrijft daar: ‘Zoals je de huidige
samenleving zou kunnen vergelijken met de shopping mall, de microkosmos van
het postmoderne consumentenuniversum, zo zou het postmoderne poëzieklimaat
gevat kunnen worden in het beeld van het festival. Muziek en cabaret zorgen er
voor de omlijsting van de poëzie, een package deal dat in de supermarkt niet zou
misstaan...Er is alles in de wereld van de poëzie, en die nieuwe pluriformiteit is een
4
verademing’. Dit is niets anders dan een ideologische constructie van wat literatuur
en ook de literatuurstudie vandaag zouden moeten zijn - een consumptieartikel in
een samenleving die men zich als een winkelcentrum moet voorstellen. Vaessens'
pleidooi, in bovenstaande apologie van zijn stijl, voor een neerlandistiek die ‘probeert
door meer dan twee mensen de moeite waard gevonden te worden’ sluit daar
naadloos bij aan, al zwijgt hij in deze context natuurlijk angstvallig over de hier door
mij geciteerde uitlatingen. Het was dan ook helemaal niet zo abwegig van mij om
in mijn recensie van Circus Dubio & Schroom een opmerking te maken over de
ideologische implicaties van Vaessens' stijl. Die stijl is de stijl van een
literatuuronderzoeker die graag zelf wil floreren in de cultuurindustrie en zijn eigen
identiteit daarbij onder meer construeert door een karikaturaal beeld te ontwerpen
van collega's die hem in die nieuwe marsrichting niet of hooguit schoorvoetend
willen volgen.
Als ik pleit voor een onderzoek van literatuur en cultuur dat zich afstandelijker
verhoudt tegenover zijn onderzoeksobject én tegenover zijn eigen
vooronderstellingen, dan is dat niet minder een ideologisch standpunt. Het is een
standpunt dat lijnrecht in de traditie van de verlichting staat en waarde hecht aan
het vergroten van de kennis en het aanscherpen van de (zelf)kritische zin. Ik denk
eigenlijk dat ik daarmee ‘moderner’ ben dan Vaessens, die zich met genoegen laat
leiden door de neoliberale waan van de dag.
Ongetwijfeld bestáán er in ons vakgebied wereldvreemde specialisten die
onleesbaar Nederlands schrijven, hun lezers in jargon verdrinken en elke deelname
aan het publieke debat schuwen. Dat is meen ik echter wel het laatste wat hij mij
kan verwijten. Als Vaessens mij een conservatieve ‘academische reflex’ verwijt waar
5
‘we’ - wie is precies ‘we’? - ‘echt van af moeten’, dan richt hij zijn pijlen op het
verkeerde doel.

Adres van de auteur: Université de Liège, Département de Langues et Littératures
germaniques, Place Cockerill 3, B-4000 Luik.

Eindnoten:
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1 Het woord ‘interpreteren’ en varianten daarop komen in mijn tekst precies twee keer voor, in
eindnoot 2.
2 Patrick Peeters, Erik Spinoy en Dietlinde Willockx: ‘Afstandelijke betrokkenheid. Nieuwzuid sprak
met Geert Buelens’. In: Nieuwzuid 2 (2001-2002), nr. 7, p. 20.
3 Zie: Thomas Vaessens: ‘Gereutel uit de oude doos. Over angst, nostalgie en de toekomst van
de poëzie’. In: Dietsche Warande en Belfort 145 (2000), nr. 2, p. 260-264.
4 Ibidem p. 262-263. Zie in dit verband verder ook: René Gabriëls: ‘Een wereld zonder
toevluchtsoord. Over de “Frankfurter Schule” en “Cultural Studies”’. In: Jan Baetens en Ginette
Verstraete (red.), Cultural Studies. Een inleiding. Nijmegen, 2002, p. 48.
5 Voor een interessante, door Mieke Bal geïnspireerde reflectie over dit ‘generische we’ zie: Sonja
Neef: Kalligramme. Zur Medialität einer Schrift anhand von Paul van Ostaijens De feesten van
angst en pijn, Amsterdam 2000, p. 113 e.v.
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Op de website http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/
TNTL 118 (2002), aflevering 3
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Jan Bloemendal
Een emblematicus en zijn inspiratie.
De bronnen van Otho Vaenius' Amoris Divini Emblemata, Antwerpen
*
1615 - ontlening en adaptatie
Abstract - In his Amoris Divini Emblemata (Emblems on the Divine Love, 1615) Otho
Vaenius reworked his Amorum Emblemata (1608), emblems on secular love, into
a religious book. He asked others to make Spanish and French verses. He himself
composed poems in Dutch and he gathered quotations from the Bible, the church
fathers and some medieval authors. He also made the picturae which represent the
Soul in the shape of a female angel or genius and Divine Love as an Amor-like figure
with a bow and arrows. In some cases, one of the quotations was the starting point
of an emblem. Vaenius did not collect these quotations all by himself. For some
quotations, he used, for instance, the florilegium of Josephus Langius, Nova
polyanthea (1604, many reprints), as a source. Thus he could make a religious
emblem book rather quickly.

1. Inleiding
Toen de hoveling, emblematicus en schilder Otho Vaenius (Otto van Veen,
1556-1629) zijn religieuze liefdesembleembundel op de pers legde, had hij al een
grote reputatie in de emblematiek. Hij had immers in 1608 een bundel wereldlijke
1
liefdesemblemen uitgegeven. Voordien waren zijn Emblemata Horatiana (Emblemen
op basis van de gedichten van Horatius, 1607) verschenen, die een bekend
handboek werden voor de moreel-politieke opleiding in stoïcijns-christelijke zin van
2
edelen en prinsen.
Van Veen, geboren in 1556 in Leiden waar zijn vader in 1560 burgemeester was,
ontving zijn opleiding eerst in zijn geboortestad onder Isaac van Swanenburgh. Op
zijn zeventiende verhuisde hij naar Luik en studeerde daar onder Dominicus
Lampsonius (1532-1599). Deze humanist, kunstenaar en dichter was een invloedrijke
katholiek die onder meer secretaris was geweest van enkele prins-bisschoppen van
3
Luik. In 1575 ging Vaenius naar Rome, in 1583 naar Leiden, het jaar daarop naar
Luik. In 1585 diende hij in Brussel onder de gouverneur van de Spaanse
Nederlanden, Alessandro Farnese, hertog van Parma. In de jaren 1592 tot 1612
woonde en werkte hij in Antwerpen; van 1612 tot zijn dood in 1629 verbleef hij in
Brussel. Vaenius was en bleef een overtuigd katholiek, zelfs al vervaardigde hij in
1612 een prentreeks over de opstand van de Bataven onder Julius Civilis, een
thema dat populair was bij degenen die zich tegen de Spaanse (en katholieke)
4
overheersing verzetten. Bovendien afficheerde hij zich als een geleerd, humanistisch
kunstenaar met een hoge sociale status, wat onder meer blijkt uit de latinisering
van zijn naam.
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Zoals Van Veen in zijn brief ‘Aan de lezer en beschouwer’ bij zijn Amoris Divini
Emblemata opmerkt, heeft hij op verzoek van aartshertogin Isabella (1566-1633),
aan wie hij het werk ook opdroeg, zijn Amorum Emblemata uit 1608 omgewerkt tot
5
‘Emblemen over de Goddelijke Liefde’. Zo maakte hij een geestelijke bundel,
geïnspireerd op zijn wereldlijke bundel liefdesemblemen. De Amoris Divini Emblemata
verschenen in 1615 in Antwerpen bij de drukkers Martinus Nutius en Ioannes
Meursius. De bundel bevat 60 emblemen met als thema de liefde van God voor de
mens en de liefde van de mens voor God. De drukgeschiedenis weerspiegelt niet
het grote succes dat de bundel kende: hij werd pas in 1660 voor de tweede maal
6
gedrukt en wel op de Antwerpse persen van Plantijn en Moretus. En dat terwijl de
uitgave het begin vormde van een stroom aan religieuze liefdesemblematiek, waarvan
de eveneens in Antwerpen uitgebrachte Pia desideria (Vrome wensen) uit 1624
7
door de jezuïet Herman Hugo het Europese hoogtepunt zijn.
De afzonderlijke emblemen van de Amoris Divini Emblemata hebben een vaste
opbouw. Ze bestaan uit een pictura, een motto in het Latijn, twee tot vijf citaten uit
de bijbel (meestal de Vulgaattekst) en van kerkvaders, van wie ook de Griekse
werken in Latijnse vertaling worden geciteerd, een drieregelig Spaans gedicht, een
achtregelig vers in het Nederlands en een even lang gedicht in het Frans. Bij de
citaten wordt meestal kort aangegeven bij welke auteur en soms ook in welk werk
ze te vinden zijn. Pictura, motto, citaten en gedichten cirkelen in elk embleem om
het centrale thema ervan (zie afbeelding 1, ADE 39, p. 84-85).

Afbeelding 1. Amoris Divini Emblemata, embleem 39 (p. 84-85).

2. De Amoris Divini Emblemata en de Amorum Emblemata
Zoals gezegd, geeft Otto van Veen in het ‘Ad lectorem et spectatorem’ aan dat hij
zijn geestelijke bundel als een soort contrafact van de wereldlijke heeft gemaakt:
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Toen Hare Doorluchtigheid, zoals vrienden me hebben verteld, ze had
bekeken en had gevraagd of de Emblemen gemakkelijk naar een
geestelijke en goddelijke betekenis getrokken konden worden omdat
goddelijke en menselijke Liefde ongeveer dezelfde uitwerking hebben
naar het voorwerp van de liefde, wilde ik de onuitgesproken wens van de
Vorstin niet teleurstellen en mijn eigen plicht niet verzaken. Daarom
besloot ik, om haar een genoegen te doen, enkele Emblemen over de
Goddelijke Liefde met daaraan toegevoegd citaten uit de Heilige Schrift
8
en de geschriften van de heilige kerkvaders te schrijven en te tekenen.
In hoeverre is de religieuze bundel een pendant van de wereldlijke? Een
overeenkomst valt in het oog: de Goddelijke Liefde heeft dezelfde gedaante als de
wereldlijke Amor. Maar daarnaast zijn de 124 emblemen van de Amorum Emblemata
gereduceerd tot 60 in de Amoris Divini Emblemata. Bovendien hebben van de
Amoris Divini Emblemata slechts 21 emblemen een directe pictura-pendant in de
Amorum Emblemata, onder meer voor embleem 31 dat als parallel embleem 46 uit
9
de Amorum Emblemata heeft (zie afbeelding 2 en 3). Voor de eerste twee emblemen
bijvoorbeeld zijn geen gelijksoortige emblemen in de Amorum Emblemata aan te
wijzen. Dit lijkt een programmatische keuze: Vaenius wil blijkbaar de
onafhankelijkheid van de geestelijke emblemen ten opzichte van de wereldlijke
benadrukken.
Toch zijn er wel parallellen, ook op tekstueel vlak. Zo is het embleem Animae
spes optima nutrix (De hoop is de beste voedster van de ziel, ADE 30, p. 66-67)
een tegenhanger van Spes amoris nutrix optima (De hoop is de beste voedster van
de liefde, AE 30); Verus amor nullum novit habere modum (Ware liefde houdt geen
maat, ADE 50, p. 94-95) vormt een parallel met Res immoderata cupido est (De
begeerte is iets onmatigs, AE 16).
In het eerste voorbeeld, Animae spes optima nutrix, zijn de inhoudelijke
overeenkomsten echter geringer dan mogelijk geweest zou zijn. Het Latijnse gedicht
bij de Amorum Emblemata luidt in vertaling:
Het is de hoop die de minnaar op de been houdt, de hoop die hem voedt:
zij maakt alles gemakkelijker en lichter te dragen
en bewaart de eenmaal opgevatte Liefde standvastig.
10
Maar hij is echt ongelukkig, die liefheeft zonder hoop.

De Engelse en Italiaanse, alsook de Nederlandse en Franse verzen van het
11
embleem, hebben alle dezelfde tendens. In de Amoris Divini Emblemata ontbreekt
het element van het ongelukkig zijn zonder de hoop. De strekking van de citaten uit
de bijbel en de kerkvaders is vooral dat de mens in de hoop is behouden, dat de
hoop eeuwig leven schenkt. In Vaenius' Nederlandse vers wordt daaraan de gedachte
toegevoegd dat zij het wachten op dat leven veraangenaamt, een parallel met de
gedachte dat de hoop ‘alles gemakkelijker en lichter te dragen maakt’ (ADE 30, p.
66):
De hoop' is die de ziele voet,
En doet de liefd' altijdt volherden,
De pijn van't wachten sy versoet,
Om eens in't eynd' beloont te werden,
t'Betrouwen comt niet dan door haer,
Sy salft de quellingh, druck en smerte,
En maeckt seer licht het welck is swaer,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

Baert vreucht in 'smenschen ziel en herte.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

276

Afbeelding 2: Amoris Divini Emblemata, embleem 31 (p. 69).

Afbeelding 3: Amorum Emblemata, embleem 46 (p. 91).
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Beide bundels gaan, dat moge duidelijk zijn, over aspecten van de liefde,
respectievelijk de liefde tussen man en vrouw en die tussen God en mens. In die
nadruk op de liefde zijn de Amoris Divini Emblemata een katholieke,
jezuïtisch-bevindelijke bundel geworden waarin de nadruk ligt op de persoonlijke
band tussen de mens en God waarbij andere aspecten als schuld en zondebesef,
12
en naastenliefde, vrijwel buiten beeld blijven. De kern van de bundel is de mystieke
weg van de ziel tot God in de trappen van reiniging, verlichting en vereniging met
13
God. In de picturae wordt Amor Dei uitgebeeld als de klassieke liefdesgod met pijl
14
en boog, de Anima als een gevleugeld, engelachtig, meisje. Aldus wordt de
liefdesmetaforiek van de mystiek verbeeld en uitgewerkt en blijft de relatie met de
wereldlijke bundel zichtbaar.
Ook in de veeltaligheid - een handelsmerk van Vaenius als emblematicus, zijn
Emblemata Horatiana waren ook al polyglot - zijn de twee bundels min of meer
elkaars gelijke: de Amorum Emblemata bevatten bijdragen in het Nederlands, Latijn,
Engels, Frans en Italiaans, de Amoris Divini Emblemata onderdelen in het Latijn,
Spaans, Nederlands en Frans. De veeltaligheid komt overeen, de gekozen talen
verschillen.

3. Bevindelijkheid en Contrareformatie
Aartshertogin Isabella kreeg in 1598 van haar vader Filips II als bruidsschat de
Spaanse Nederlanden toegewezen, die zij vanaf 1599 samen met haar echtgenoot
Albrecht van Oostenrijk bestuurde. Na diens overlijden in 1621 bleef zij landvoogdes
van de Nederlanden tot aan haar dood. Haar en hun beleid was erop gericht het
katholieke geloof tot het allesoverheersende te maken. Zij gaf impliciet opdracht tot
het maken van de Emblemen over de Goddelijke Liefde en de bundel is dan ook
15
een katholiek, contrareformatorisch product. Vaenius lijkt in zijn picturae regelmatig
naar de centrale positie van de kerk voor het zielenheil te verwijzen. Op de
embleemprent Amoris flagellum dulce (Zoet is de gesel van de liefde, ADE 28, p.
62-63) staat op de achtergrond een kerk. In de citaten wordt onder meer de gedachte
‘wie zijn kinderen liefheeft, spare de roede niet’ uitgewerkt. Wellicht geeft Vaenius
aan dat de kerk de hoedster van de waarheden is en dat zij met recht mag straffen
(zie afbeelding 4). In embleem 4, Amor rectus (Juist gerichte liefde, p. 14-15) richt
de Anima haar ogen op de Zon, hier symbool voor God, en raakt zo ‘verlicht’. Ook
hier wordt de betekenis van de kerk als instituut gevisualiseerd in de plaatsing van
een kerkgebouw op de achtergrond. Het heeft er alle schijn van dat hier tegenwicht
wordt geboden aan de protestantse nadruk op de individuele gelovige. Hierbij past
de opvatting die uit de bundel als geheel spreekt, dat Anima door goede werken en
door eigen toedoen tot de vereniging met God kan komen, wat het Concilie van
16
Trente (1545-1563) tegenover de reformatie stelde. In de bundel ontbreekt de
genade weliswaar niet, maar zij is niet het enige waardoor de mens wordt behouden.
Zo citeert Vaenius in embleem 45 een passage uit Augustinus' De gratia et libero
arbitrio (De genade en de vrije wil), waarin gesteld wordt dat de genade van God
ons tot goede daden aanzet en in embleem 34 haalt hij Bernardus van Clairvaux
(1090-1153) aan die over de wederkerigheid van de liefde bij het toedelen van
genadegaven spreekt. Het gaat dus niet om een activiteit van God waar de mens
niets aan kan toe- of afdoen - de protestantse visie - maar om het antwoord van de
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Afbeelding 4: Amoris Divini Emblemata, embleem 28 (p. 63).

4. De bronnen van de Amoris Divini Emblemata
Het bronnenonderzoek bevestigt het beeld dat het hier om een bevindelijke bundel
gaat waarin Anima wordt gereinigd en verlicht en zich ten slotte verenigt met God
in een unio mystica. Vaenius citeert uit de bijbel en de kerkvaders; uiteraard beperkt
hij zich vrijwel geheel tot citaten waarin amor en c(h)aritas, hier synoniem voor de
christelijke liefde, vooral die tussen God en mens, maar ook wel die tussen mensen
onderling (naastenliefde), centraal staan. Om de titel van de bundel beter tot zijn
recht te laten komen en misschien om de pendant-werking met de Amorum
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Emblemata te versterken, vervangt Vaenius hier en daar het woord charitas dat in
zijn bron werd gebruikt, door amor. Bijvoorbeeld in embleem 20, waar in het citaat
uit de Romeinenbrief (5:5) caritas Dei dat in de Vulgaat voorkomt, is veranderd in
Amor Dei (ADE, p. 46), evenals in het citaat uit 1 Corinthiërs 13:5 waarmee embleem
45 (ADE, p. 98) opent, caritas tot amor werd. Hetzelfde adaptatieproces ondergingen
andere woorden en citaten. Zo werd in embleem 25 uit het citaat van Jesus Sirach
17
de servitus Dei (de dienst aan God) tot amor Dei.
De citaten nemen een prominente plaats in. Na het motto volgen telkens twee tot
vijf citaten uit de bijbel (onder meer uit het Hooglied, 1 Corinthiërs, de evangeliën
en de eerste brief van Johannes) en uit de kerkvaders. Bij de laatsten heeft Vaenius
een grote voorkeur voor Augustinus, met name diens Enarrationes in Psalmos, de
Confessiones en de In Epistolam Johannis ad Parthos tractatus decem. Daarnaast
worden andere werken van Augustinus aangehaald, maar in lagere frequentie. Ook
van andere kerkvaders is het aantal citaten minder. Onder hen bevinden zich
Hieronymus, Cassiodorus en paus Gregorius de Grote. Uit latere perioden stammen
Bernardus van Clairvaux en Thomas a Kempis, die drie citaten leverde, alle uit
18
hetzelfde hoofdstuk over de liefde. Daarbij zegt het aantal citaten niet alles over
het belang van bepaalde auteurs voor de bundel. De keuze van vele van de
genoemde auteurs ligt immers voor de hand. Zo is Augustinus (354-430) de meest
gezaghebbende kerkvader in wiens geschriften de tweedeling tussen ziel en lichaam
en de opwaartse beweging van de ziel naar God een belangrijke plaats innemen,
heeft de invloedrijke monnik Bernardus van Clairvaux zijn mystiek van de ziel als
bruid van Christus neergelegd in zijn 86 preken over het Hooglied, en stelt de immens
populaire Navolging van Christus van Thomas a Kempis (1379/80-1471) de overgave
aan God in het licht van diens liefde.
Vaenius citeert meestal nauwkeurig, maar soms combineert hij twee citaten tot
één. Zo bestaat het eerste citaat uit het embleem Amoris flagellum dulce (Zoet is
de gesel van de liefde, ADE 28, p. 62-63) uit twee onderscheiden delen, beide
weliswaar uit Augustinus, maar de een uit de Brieven, de ander uit de Tien
19
verhandelingen over de brief van Johannes aan de Parthen. Een andere maal is
een citaat veranderd, bijvoorbeeld in Una in sede morantur pax et amor (Vrede en
liefde wonen tezamen, ADE 29, p. 64-65), waar een tekstplaats uit Augustinus'
Enarrationes in Psalmos de kern van het citaat vormt, terwijl begin en eind parafrase
20
en omdraaiing zijn. Ook bijvoorbeeld in het citaat van Augustinus uit de
Uiteenzettingen over de Psalmen in embleem 1, ‘Deus ante omnia amandus’ (Ge
21
zult God liefhebben boven al, p. 8-9) zijn zinnen omgegooid. Het tweede citaat
van embleem 35, door Vaenius toegeschreven aan ‘Gregor. hom. 11’ (ADE, p. 76),
bestaat uit een combinatie van Hooglied 8:6, Gregorius, Preken over de Evangeliën
1.11.2 en een nog niet getraceerd citaat: ‘Sterk als de dood is de liefde, - want zoals
de dood het lichaam wegneemt, sterft de liefde voor het eeuwige leven door de
begeerte naar tijdelijke goederen. Wie ze volkomen heeft doortrokken, maakt ze
als het ware ongevoelig voor het aardse - en een gelovige had niet voor de Heer in
het lichaam kunnen sterven, als hij niet eerst door aardse verlangens was gestorven
22
in de geest’.
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5. Vaenius' werkwijze
Vaenius schetst in het ‘Ad lectorem et spectatorem’ zijn werkwijze. Hij doet het
voorkomen alsof hij de emblemen gemaakt had en daaraan citaten uit de Heilige
23
Schrift en de kerkvaders had toegevoegd. Dat is niet onmogelijk, maar minder
waarschijnlijk. In een aantal gevallen moet het namelijk wel anders zijn gegaan en
vond hij eerst zijn citaten en schreef naar aanleiding daarvan zijn Nederlandse
gedichten. Ter adstructie een voorbeeld: Odit timorem (De liefde haat angst, ADE
50, p. 106-107). Het startpunt is een citaat dat hij ten onrechte aan Augustinus
toeschrijft: ‘Sicut seta introducit filum: ita timor introducit amorem. Crescit amor,
minuitur timor’ (Zoals een naald een draad naar binnen leidt, leidt angst de liefde
24
naar binnen: wanneer de liefde groeit, dan vermindert de angst). Het lijkt er sterk
op dat Vaenius dit citaat met zijn onalledaagse vergelijking als basis heeft gebruikt
voor zijn Nederlandse gedicht:
Ghelijckmen siet dat eenen draet
Wert met ene borstel voort ghetoghen,
Soo oock de vrees' inleyden gaet
De liefd' hoe wel meer van vermoghen,
En als de vrees' sijn wercken staeckt,
Wert sy van liefde wech ghedreven,
Die sich alleen dan meester maeckt,
En sonder vreese wel kan leven.

Hetzelfde geldt voor het embleem Iucundum spirat odorem (De liefde verspreidt
een zoete geur, ADE 37, p. 80). Basis voor de Nederlandstalige verzen is het citaat
dat aan Basilius de Grote wordt toegedicht: ‘Unguentum suave et optimum est Amor
Dei, quo pestes mentis curantur, et cordis oculi illuminantur’ (De liefde Gods is een
zoete en voortreffelijke zalf waardoor ziekten van de geest worden genezen en de
ogen van het hart worden verlicht). Vaenius werkt dit uit en combineert het met het
tweede citaat, uit Hooglied 1:3 en 1:2 (Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden
naar de geur van uw oliën) tot de volgende creatieve imitatie:
Een balsem is Godts liefde soet,
Die alle krenckten kan ghenesen,
Die uit de ziel, en uit t'ghemoet,
En uit het lichaam sijn gheresen:
Treckt my in balsems reuck naer dy,
Ghy die mijn ziel kunt verstercken,
Verdrijft der sonden pest van my,
Dat ick u diene met goe wercken.

In het embleem Sitim extinguit (De liefde lest de dorst, ADE 39, p. 84) wordt de
liefde tot onderwerp gemaakt van een bijbelplaats die wordt aangehaald in het eerste
citaat, dat van Gratianus stamt: ‘De liefde is het water waarvan de Heer in het
evangelie zegt: Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen
25
dorst krijgen in eeuwigheid’. De bijbelplaats, Johannes 4:14, is het uitgangspunt
voor zowel het Nederlandse, als het Spaanse en Franse gedicht. Het zal tevens de
bron voor de pictura hebben gevormd waar de Liefde en de Ziel samen bij een put
zitten. De Ziel staat op het punt te gaan drinken.
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Voor de Spaanse en Franse gedichten had Vaenius anderen aangezocht. De
26
Spaanse zijn gemaakt door de dichter Alphonsus de Ledesma, de Franse door
Carolus Hattronius, ‘licentiaat in de beide rechten en raadsheer van de hertog van
27
Aerschot’, zoals Vaenius zelf schrijft. Ook zij lijken zich regelmatig op de citaten
te baseren, bijvoorbeeld in embleem 37, waar zij net als Vaenius zelf, dichten over
de welriekende balsem van de Goddelijke Liefde.

6. Terug naar de bronnen
Vaenius zou hoogst belezen zijn geweest, als hij alle citaten zelf bij elkaar had
28
gezocht. Dat is niet het geval. Vele ervan vond hij in de grote ‘nieuwe’
citatenbloemlezing van de Duitse humanist Josephus Langius (1570-1615), de Nova
29
polyanthea, die na de eerste editie in 1604 vele drukken kende. Het was een
modernisering van de katholieke Polyanthea van Dominicus Nanus Mirabellius uit
1503, ondernomen door Langius na zijn bekering van het lutheranisme naar het
katholicisme. Hiermee vervaardigde de bloemlezer tevens een katholieke versie
30
van zijn protestantse Loci communes (1598).
Dat Vaenius bij de Duitse verzamelaar van citaten en gemeenplaatsen bruikbare
uitspraken kon vinden, bewijst op zich niet dat hij diens werk ook gebruikt heeft.
Duidelijker wordt het wanneer hij zijn citaten dezelfde foutieve toeschrijving toekent
als Langius vóór hem. Zo schrijven beiden het citaat ‘Prior Deus dilexit nos, tantus,
tam, et gratis, tam illos et tales’ (Eerst heeft God ons liefgehad, de grote God met
zo grote liefde, en voor niets, ons, zulke nietige mensen; ADE 13 en NP col. 73 A)
toe aan Bernardus' Tractatus de diligendo Deum, waar het niet te vinden is. Ook
een citaat uit Augustinus (ADE 27) blijkt een andere bron te hebben dan beiden
voorstellen: ‘Radix omnium bonorum est charitas, et radix omnium malorum est
cupiditas’ (De wortel van alle goed is de liefde en de wortel van alle kwaad de
begeerte). Dit citaat stamt niet uit de Homilia 7. super Ioannem (De zevende preek
31
over Johannes), maar uit de Enarrationes in Psalmos. Dezelfde combinatie van
citaten (Hooglied, Gregorius en een nog niet getraceerde bron), samen
toegeschreven aan Gregorius, Homilia 11, vinden we in Vaenius' embleem 35 (p.
76) evenals bij Langius (p. 174 B).
Het zal geen verbazing wekken dat Vaenius vooral de lemmata Amor Dei, Amor
proximi (naastenliefde) en Charitas heeft gebruikt, maar ook heeft geput uit
bijvoorbeeld het lemma Spes dat hem de citaten voor embleem 30 (p. 66-67) over
de hoop leverde. Dit geldt voor twee Augustinus-citaten, ‘Qui gaudet in spe, tenebit
et rem. Qui autem spem non habet, ad rem non poterit pervenire’ (Wie blij is in de
hoop zal ook het leven verkrijgen, maar wie geen hoop heeft zal niet leven), dat hij
32
met Langius foutief toeschrijft aan Augustinus; en ‘Fides credit, spes et charitas
orant’ (Het geloof vertrouwt, de hoop en de liefde bidden), dat hij, eveneens met
Langius, toeschrijft aan Augustinus' Enchiridion, maar dat in werkelijkheid stamt uit
33
diens De fide, spe et charitate. Ook het citaat uit Gregorius' Moralia in hetzelfde
embleem komt uit dit lemma: ‘Spes in aeternitatem animum erigit, et idcirco nulla
mala exterius, quae tolerat, sentit’ (De hoop richt de ziel voor eeuwig op en daarom
34
voelt hij geen ellende van buiten). Hetzelfde geldt voor het aangehaalde vers uit
de Romeinenbrief (Want in die hoop zijn wij behouden. Indien wij echter hopen op
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hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding). Opmerkelijker is dat het
citaat uit Augustinus' Sermones de Scripturis (De hoop is de lamp van de ziel;
daartoe doet ieder mens alle goeds ten bate van de hoop en zelfs 's nachts brandt
onze lamp. Want wie dagelijks het woord tot ons spreekt, giet als het ware olie in
ons, dat onze lamp niet dooft) niet in Langius' lemma Spes is te vinden. Vaenius'
eigen inbreng was dus niet geheel afwezig.
Heeft het gebruik van Langius' citatenverzameling nog invloed gehad op de bouw
van de Amoris Divini Emblemata als bundel? In dit stadium zijn hierover geen
definitieve uitspraken te doen. Wel is opvallend dat Vaenius bijvoorbeeld de
openings- (en kern)citaten uit de emblemen 51 (Hieronymus), 52 (Augustinus) en
56 (het eerste citaat, toegeschreven aan Augustinus) dicht bij elkaar op dezelfde
35
bladzijde bij Langius kon vinden. Eenzelfde keten is te ontdekken in de emblemen
34 (Bernardus van Clairvaux), 35 (het eerste citaat, toegeschreven aan Augustinus)
en 37 (toegeschreven aan Basilius); deze citaten komen voor onder hetzelfde lemma
36
(Amor Dei) en op opeenvolgende pagina's bij Langius. Het gaat in deze clusters
telkens om het eerste citaat of om het eerste citaat van een kerkvader na aanhalingen
van bijbelplaatsen.
Citaten onder het lemma charitas leveren vergelijkbare reeksen op: citaten uit de
emblemen 27 en 28 (van resp. Gregorius en Bernardus) volgen direct op elkaar bij
37
Langius, citaten uit de emblemen 32, 35, 39 en 41 staan niet ver van elkaar. De
tussenbron zou hier heel goed de catenatio, het los-associatieve ordeningsprincipe
38
van embleembundels, mede kunnen hebben bepaald.
In zijn inventio is Vaenius dus efficiënt te werk gegaan. Hij gebruikte, in elk geval
voor een aantal emblemen of onderdelen daarvan en misschien ook voor de
structurering van de hele bundel, de beschikbare verzameling van Langius om snel
tot resultaat te komen. Dat gevoegd bij het inroepen van de hulp van anderen voor
de Spaanse en Franse verzen en zijn manier van werken voor de Nederlandse
gedichten die hij zelf maakte, waarbij soms voor de vinding gebruik kon worden
gemaakt van de citaten, leiden tot de gedachte dat de Amoris Divini Emblemata
relatief snel vervaardigd zijn.
Vaenius was niet de enige die terugging naar de bronnen via
loci-communes-verzamelingen. Meer en meer wint het inzicht veld dat de
vroegmoderne auteurs hun kennis en wijsheid niet uit de eerste hand hadden en
dat hun geschriften meer op literaire tradities teruggrijpen dan op de werkelijkheid.
Ook Jacob Cats had bij het schrijven van zijn Sinne- en minnebeelden (1618)
Langius' Nova polyanthea (en bijvoorbeeld Montaignes Essais) bij de hand; Huygens
baseerde zich voor zijn epigrammen op onder meer de
apophthegmata-verzamelingen van J.W. Zincgref en Erasmus; Johan de Brune de
Oude - ook hij - gebruikte voor zijn Emblemata (1624) Montaignes Essais, en
spreekwoordenverzamelingen van Erasmus (Adagia) en Janus Gruterus (Florilegium
Ethico-politicum) voor zijn Nieuwe wyn in oude le'er-zacken (1636) en zijn
39
Bancketwerk (1657).

7. Tot besluit
Vaenius heeft met zijn Amoris Divini Emblemata een religieuze tegenhanger gemaakt
van zijn wereldlijke liefdesemblematiek, de Amorum Emblemata. Hij koos daartoe,
omdat zijn thema en titel nu eenmaal daartoe uitnodigden, de liefde, de amor en de
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charitas, tot uitgangspunt. Langius leverde hem daarvoor talrijke citaten, zodat
Vaenius' selectie misschien niet helemaal op zijn eigen conto, maar ook op dat van
zijn katholieke voorganger kan worden toegeschreven. Toch volgde Vaenius zijn
voorbeeld niet slaafs. En de titel, Amoris Divini Emblemata? Stamt die uit zijn eigen
koker? Mogelijkerwijs, maar de intertekstualiteit zou ook hier andere inzichten kunnen
bieden: de titel heeft overeenkomsten met de hoofdstuktitel van Thomas a Kempis'
De imitatione Christi (3, 5), waar Vaenius drie citaten aan ontleende: ‘De mirabili
affectu divini amoris’ (De wonderbaarlijke uitwerking van de goddelijke liefde). Als
deze hoofdstuktitel Vaenius zou hebben geïnspireerd tot zijn titel - zeker is dit niet,
maar wel ademt de bundel de geest van De imitatione Christi -, zou ook dat
onderstrepen dat de bundel niet zozeer de liefde van God voor de mens tot thema
heeft, als wel - via de navolging door de mens van Christus - die van de ziel van
40
het schepsel voor zijn Schepper. Anima zoekt haar weg naar Amor Dei - haast
samenvallend met God zelf- om samen langs het pad van de Contrareformatie tot
een religieuze unio mystica te komen, met onder anderen Jacobus Langius en
Thomas a Kempis als gidsen en ‘postillons d'amour’.
Adres van de auteur: Constantijn Huygens Instituut (KNAW),
Postbus 90754, NL-2509 LT Den Haag.
jan.bloemendal@chi.knaw.nl
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Eindnoten:
* Dit artikel is een uitvloeisel van het digitaliseringsproject liefdesemblematiek dat onder leiding
van Els Stronks wordt uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht, URL http://www.let.uu.nl/emblems.
Haar wil ik bedanken voor haar nuttige adviezen; ook mocht ik van haar bibliotheek profiteren.
Verder dank ik Hans Luijten en Boukje Thijs voor hun commentaar bij een eerdere versie van
dit artikel.
1 O. Vaenius, Amoris Divini Emblemata, Antwerpen (M. Nutius en I. Meursius) 1615, p. 4; zie p.
275 en n. 8 (voortaan ADE). De Amorum Emblemata (voortaan AE) verschenen in Antwerpen
in 1608. Een facsimile-editie van deze wereldlijke bundel, tevens compilatie van twee verschillende
uitgaven, K. Porteman (Vaenius 1996). Zie ook Visser, Hoftijzer, Westerweel 1999: 161, nr. 497.
2 Porteman 1993: 163.
3 Over deze humanist zie Van der Haeghen-Lenger 1964-1975: 3, 662-667 (A. Roersch).
4 Zie Morford 2001, die als een van Vaenius' beweegredenen om zo'n reeks op de markt te
brengen, de gunstige conjunctuur tijdens het Twaalfjarig Bestand noemt. De bovenstaande
biografie is grotendeels gebaseerd op Morford 2001: 58.
5 Vaenius was degene die in de emblematiek de geestelijke liefde introduceerde; zie Praz 1939:
122 e.v. Dat kon hij te gereder doen, omdat al in de middeleeuwen bijvoorbeeld Ovidius' Ars
Amatoria was omgezet in een allegorie voor de opvoeding van nonnen. Deze koerswijziging in
de emblematiek kan heel goed werkelijk door Isabella zijn gesuggereerd; zij voerde een actief
pro-katholiek beleid, ook in de kunsten en wetenschappen. Zie o.m. E. Put: ‘Les archiducs et la
réforme catholique: champs d'action et limites politiques’. In: Thomas en Duerloo 1998, dl. 2, p.
255-265; L. Duerloo: ‘Archducal Piety and Habsburg Power’. In: idem, p. 267-283.
6 Zie o.m. Buschhoff 1999 en Sebastián López 1985.
7 Porteman 1993: p. 163.
8 Vaenius 1615: 4: ‘Haec cum Sua Celsitudo, ut amicorum relatu percepi, coram inspexisset,
petissetque, illanc Emblemata commode ad sensum spiritualem ac divinum trahi possent, cum
divini et humani Amoris iidem pene sint erga rem amatam effectus, nolui tacitae Principis voluntati,
officiove meo deesse, et in gratium illius nonnulla divini Amoris Emblemata, additis e sacra
Scriptura et SS. Petrum scriptis depromptis hinc inde testimoniis, concinnare ac designare visum
fuit’. Vgl. Forster 1969: 53: ‘[...] the conceits were speedily converted to religious use’.
9 Buschhoff 1999: 39 en 69, n. 6.
10 Vaenius 1608: 58: ‘Spes est quae foveat, spes est quae pascat amantem: / Quidlibet haec perfert
lenius ac levius, / Susceptumque semel constanter servat Amorem. / At miser est vere, spe sine
quisquis amat’.
11 Voor de relatief ingewikkelde drukgeschiedenis van de Amorum Emblemata met verscheidene
edities, waarin verschillende talen worden opgevoerd, verwijs ik naar Portemans inleiding in
Vaenius 1996: 4-6.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

12 De jezuïetenorde (Societas Jesu), gesticht door Ignatius van Loyola en in 1540 pauselijk
goedgekeurd, had als belangrijkste taken geloofsverkondiging en -verdediging. Tijdens de
contrareformatie, de innerlijke hervorming van de rooms-katholieke kerk, richtte zij zich onder
meer op de persoonlijk doorleefde ervaring, ook wel bevinding genoemd. Zo handelt een afdeling
in Ignatius' Exercitia spiritualia (Geestelijke oefeningen, 1548), ‘Contemplaties om de Liefde te
verkrijgen’, over het mystieke leven.
13 De traditionele indeling zoals die door kerkvaders als Origenes, Gregorius van Nyssa en door
de middeleeuwse mysticus Bernardus van Clairvaux al gesystematiseerd is, in purgatio,
illuminatio, perfectio, zie Buschhoff 1999: 40 en 69, n. 8. Sebastián López 1985: 7 spreekt van
geboorte, opvoeding, versterking en perfectie.
Wat betreft de opbouw van de bundel neemt Sebastián López aan dat er geen algemene ordening
in aan te wijzen valt. Buschhoff ziet wel een bewuste volgorde in het geheel: embleem 1 (Deus
ante omnia amandus, We moeten God bovenal liefhebben, ADE, p. 8) stelt programmatisch het
thema van de bundel voor, in emblemen 2-8 wordt de ziel uitgenodigd tot contemplatie; het
middendeel (emblemen 9-50) is losser gestructureerd en toont het streven van de ziel naar
goddelijke liefde en het loon daarvoor; de laatste negen emblemen (51-60) laten weer de drie
treden van de opgang van de ziel naar God zien.
Men zou zich kunnen afvragen of dit principe niet mede de weg heeft geopend naar een ordening
van embleembundels in de opeenvolging liefde, deugd, godsgeloof, waar Marijke Spies op wees
in haar artikel over de inrichting van zeventiende-eeuwse dichtbundels (Spies 1986, herdrukt in
Spies 2001).
14 Er worden toespelingen op gemaakt in de subscriptiones, bijvoorbeeld in embleem 48 (ADE, p.
102). De pictura laat Amor Divinus zien als Eros-figuur met stralenkrans, terwijl de Anima in een
zee aan het roeien is; zijn bootje is een bundel pijlen, zijn roeiriem een boog. Het Franse gedicht
voegt eraan toe: ‘Les bois, le desert plus sauvage, / Les torrens, et mesme la mer, /
n'Empescheront pas le passage / A celui qui veut bien aymer. / Ainsi voyez vous que ceste ame,
/ Qui cherchant Dieu, traverse l'eau, / Se sert de l'arcq d'amour pour rame, / Et a son carquois
pour vaisseau’. (De bossen, de woestenij, stortvloeden en zelfs de zee kunnen iemand die goed
wil liefhebben de doorgang niet versperren. Zo ziet u hoe deze ziel die op zoek naar God de
zee oversteekt de boog van de liefde als roeiriem gebruikt en zijn pijlenkoker als bootje heeft).
15 Zie Sebastián López 1985: 5-9.
16 Zie Buschhoff 1999: 42, 71 n. 28 en de daar genoemde literatuur.
Natuurlijk zou een kerk op de pictura slechts een versiering of compositorisch element kunnen
zijn. Maar Vaenius had meer mogelijkheden om de achtergrond te stofferen. Bovendien heeft
hij in de ADE veel meer kerken in de afbeeldingen verwerkt (in de helft van alle 60 emblemen)
dan in de AE (in één achtste van de 120 emblemen), en hebben de gebouwen veel meer nadruk.
Daarom is het goed mogelijk dat dergelijke beeldelementen op inhoudelijke gronden zijn
toegevoegd.
17 Amor en charitas zijn vrijwel altijd als synoniem gebruikt, behalve in het Spaanse gedicht van
embleem 45: ‘De wind van de goddelijke Liefde (Amor divino) wakkert zachtjes het vuur van de
naastenliefde (charidad) aan’.
18 Thomas a Kempis, De imitatione Christi 3, 5 ‘De mirabili affectu divini amoris’ (De wonderbaarlijke
uitwerking van de goddelijke liefde).
19 Resp. Epistolae 93, 2, 4 (Migne, Patrologia Latina 33, col. 323) en In Epistolam Ioannis ad
Parthos tractatus X 7.11 (Migne, Patrologia Latina 35, col. 2034): ‘Non omnis qui parcit amicus
est, nec omnis qui verberat inimicus; meliora sunt vulnera amici, quam fraudulenta oscula inimici.
- Ne putes te tunc amare filium tuum, quando ei non das disciplinam, aut tunc amare vicinum
tuum, quando eum non corrigis. Non est iste Amor sed languor; ferveat amor ad emendandum
et corrigendum’ (Niet ieder die u spaart is een vriend, niet ieder die u geselt een vijand. Beter
zijn de wonden van een vriend dan de bedrieglijke kussen van een vijand. Meen niet dat u uw
zoon liefhebt wanneer u hem niet straft of uw buurman wanneer u hem niet corrigeert. Dat is
geen liefde, maar onverschilligheid; de liefde moet er naar verlangen te verbeteren en te
corrigeren). De combinatie is ook te vinden bij Gratianus, Decretum 2.23.2.36 (Migne, Patrologia
Latina 187, col. 1228 C). Gratianus (twaalfde eeuw) vervaardigde met zijn Decretum een logisch
geordende samenvatting van het canonieke recht.
20 Het citaat luidt: ‘Iustitia Charitas est, duae amicae sunt; tu forte unam vis, et alteram non facis.
Nemo est enim qui non vult pacem, sed non omnes volunt operari iustitiam. [...] Si amicam pacis
non amaveris, non te amabit ipsa Pax, nec veniet ad te’. (Gerechtigheid is liefde, zij zijn bevriend;
u wilt misschien de een en doet de ander niet. Want er is niemand die geen vrede wil, maar niet
allen willen gerechtigheid betrachten. Als u de vriendin van de liefde niet liefhebt, zal de vrede
u niet liefhebben en niet naar u toekomen). Het citaat is uit Augustinus, Enarrationes in Psalmos
84, 12 (Migne, Patrologia Latina 37, col. 1078).
21 Augustinus, Enarrationes in Psalmos 31, 2, 5 (Migne, Patrologia Latina 36, col. 260).
22 De kastlijntjes scheiden de verschillende bouwstenen van het citaat.
23 Zie boven, p. 275 en n. 8.
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24 ‘In ep. Ioann. et habetur de poenit. dist. 2. cap. sicut’; uiteindelijk blijkt het te stammen uit
Gratianus, Decretum 2.33.3.17 (= De poenitentia 2, 17; Migne, Patrologia Latina 187, col. 1573
A). Een seta is een borstelige varkenshaar, hier als naald gebruikt.
25 Gratianus, Decretum 2.33.3.14 (= De poenitentia 2, 14; Migne, Patrologia Latina 187, col. 1569
A). De tekst luidt: ‘Unde Augustinus Caritas est aqua, de qua Dominus in Evangelio: Qui biberit
ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum’. De tekst wordt bij Augustinus zelf niet
gevonden, terwijl Vaenius het aan hem toeschrijft: August. et habetur de Poenit. dist. 2. cap.
charitas.
26 Vaenius 1996: 19, n. 5; vgl. Selig 1953.
27 Vaenius, ADE, p. 4. Over de toneelschrijver en jurist Carolus Hattronius (Charles-Philippe Hattron,
gest. Mechelen 1632) zie Biographie nationale de Belgique 8, col. 768.
28 Dit is een nuancering van Sebastián López 1985: 7: ‘Sería interesante averiguar si Vaenius tuvo
un libro de cabecera o lo que es mas probable: el hizo una adaptación personal, un tanto
asistemática, como producto de varias lecturas’.
29 De Polyanthea nova verscheen voor het eerst in 1604 te Lyon. Hier wordt geciteerd naar de
tweede editie Venetië 1607. Over Langius zie Bayle 1740: 53; Beugnot 1977; Moss 1996:
205-207.
30 Vrijwel zeker is Langius', uitgebreidere, Polyanthea nova gebruikt en niet de Polyanthea van
Nanus Mirabellius. Overigens had Mirabellius op zijn beurt weer gebruik gemaakt van het
Decretum van Gratianus (zie n. 17).
31 Augustinus, Enarrationes in Psalmos 90, 1, 8 (Migne, Patrologia Latina 37, col. 1154). Bovendien
veranderden beiden het citaat, dat letterlijk luidt: ‘Quomodo enim radix omnium malorum cupiditas,
sic radix omnium bonorum charitas est’, op dezelfde wijze.
32 Namelijk aan Augustinus ‘De charitate’, terwijl het teruggevonden is in In Epistolam Ioannis ad
Parthos tractatus X 8, 13 (Migne, Patrologia Latina 35, col. 2044). In de Nova Polyanthea zijn
de citaten te vinden in col. 1040 B).
33 Augustinus, De fide, spe et charitate 7 (Migne, Patrologia Latina 40, col. 234).
34 Gregorius, Moralia 22, 39 (Migne, Patrologia Latina 75, col. 750 D).
35 Langius 1607: 72 B.
36 Langius 1607: 72 B en 73 A.
37 Langius 1607: 174 B (voor de emblemen 27 en 28) en 174 A-B (voor de citaten uit de andere
genoemde emblemen).
38 Bij dergelijke observaties moet men uiterst voorzichtig zijn in het trekken van conclusies. Uiteraard
kunnen ook andere structuurprincipes, bijvoorbeeld petrarkistische motieven, aan de Amoris
Divini Emblemata ten grondslag hebben gelegen, maar die zijn niet het onderwerp van dit artikel.
39 Zie resp. Luijten 1996; Ter Meer 1991, i.h.b. hoofdstuk 4; Porteman 1990; Koning 1990.
40 Zie voor aspecten van de receptiegeschiedenis van Thomas a Kempis' boek (drukken, vertalingen
en gebruik) Clemens 1988.
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Arjan van Leuvensteijn
Epistolaire aanspreekvormen in de correspondentie van Maria van
Reigersberch
Abstract - The introduction deals with the oral ghij system and the opposing UE.
1
system. In the correspondence with her husband Hugo de Groot (Grotius), Maria
van Reigersberch starts in her younger years with the ghy system and Uwe Liefde
(‘Your Love’). From 1621 onwards, however, the more prestigious and formal UE.
system dominates the ghy system. The letters from Hugo de Groot to Maria van
Reigersberch show the same switch. The letters from Maria to her brother Nicolaes
are written in a dominating UE. system. Her brother is extremely formal in his letters
to her. His percentage of the UE. system is 87.
In the letters to her sons Maria van Reigersberch uses only the ghy system.

1. Inleiding
Als men zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw schriftelijk tot iemand
richtte, kon men twee systemen gebruiken: dat van de tweede persoon (het
ghij-systeem) of dat van de derde persoon (het UE-systeem met gerelateerde
voornaamwoorden van de derde persoon). Vaak werden beide systemen door elkaar
gebruikt. De herkomst van deze systemen is echter sterk verschillend. Het
ghij-systeem behoort tot het langs natuurlijke weg aangeleerde mondeling taalgebruik
van de hogere klassen in Holland; het UE-systeem staat in de traditie van titulatuur
en epistolair taalgebruik van adellijke kanselarijen en heeft men zich op latere leeftijd
eigen gemaakt. Daarbij moet de briefschrijver zijn natuurlijk gebruik van pronomina
van de tweede persoon dus vervangen door het kunstmatig gebruik van UE en
pronomina van de derde persoon.
Het je/jij-systeem treffen we in het Hollands - blijkens zeventiende-eeuwse kluchten
en blijspelen - alleen aan bij de lagere maatschappelijke klassen. Het speelt in de
correspondentie van Maria van Reigersberch, waarover dit artikel handelt, geen
2
enkele rol. Ik laat het derhalve verder buiten beschouwing.
Het doel van deze bijdrage is te laten zien in hoeverre het UE-systeem het
ghij-systeem heeft verdrongen in de familiaire correspondentie van een familie uit
de hoogste kringen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Onder ‘2. Twee systemen van epistolaire aanspreekvormen’ beschrijf ik eerst de
ontwikkeling tot het ghij-systeem met een enkelvoudige referent in de zeventiende
eeuw en daarna de herkomst van het epistolaire UE-systeem. Gewapend met deze
kennis richten we ons in het derde deel van deze beschouwing, ‘De correspondentie
van Maria van Reigersberch’, - na een schets van de levensloop van Hugo de Groot
en Maria van Reigersberch - op het gebruik van beide systemen van
aanspreekvormen in de persoonlijke correspondentie tussen haar en haar man,
haar broer en haar zoons.
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2. Twee systemen van epistolaire aanspreekvormen

Schema 1. Aanspreekvormen
enkelvoud
Het oudste systeem in de du
Middeleeuwen

meervoud
ghi

Vanaf de Middeleeuwen
tot eind 16de eeuw

du, ghi

ghi

In de 17de eeuw

gij
je/jij
UE (alleen in brieven)

gij (lieden)
gij (lieden) > jullie
UEE. (alleen in brieven)

2.1 Het ghij-systeem
Het oudste orale systeem in de Lage Landen heeft een heldere tegenstelling tussen
enkelvoud en meervoud: du versus ghi. Het ging echter ten onder door het streven
naar voornaamheid en het etaleren van respect. Een veelgebruikt middel om respect
te tonen is het gebruik van de meervoudsvorm, waar een enkelvoudige referent
aanwezig is. Het gebruik van het oorspronkelijk alleen meervoudige ghi ook in het
enkelvoud wordt hieruit verklaard. Men nam eerst aan dat dit gebruik terug was te
voeren tot aanspreking van de Romeinse keizer, maar het is een algemener
verschijnsel en komt ook buiten de Indogermaanse taalfamilie voor: het Jiddisch,
het Hongaars, het Hindi, het Tamil en tal van Afrikaanse talen tonen hetzelfde beeld.
Er is wel gesuggereerd, dat het verschijnsel samenhangt met ontwijkend gedrag
van de spreker. Hij biedt de hoger geachte gesprekspartner namelijk een
uitwijkmogelijkheid, doordat hij deze persoon niet als individu aanspreekt, maar als
3
vertegenwoordiger van zijn klasse.
Ghij verdrong du als aansprekingsvorm in beschaafde conversatie en du bleef
aanvankelijk alleen gebruikt in dialectgemeenschappen, al bleek het gebruik van
du met betrekking tot God opmerkelijk resistent. Marnix bijvoorbeeld hield hier
krachtig aan vast. Tegen het eind van de zestiende eeuw viel echter het doek voor
du en door de Statenvertalers werd het afgewezen. Het verschil tussen enkelvoud
en meervoud was verdwenen en kon alleen met een lapmiddel worden gered,
namelijk door toevoeging van lieden of luiden bij ghij. Toen de taalkundige Van
Heule in 1633 een herinvoering van du bepleitte, was het lot al bezegeld. Du was
ordinair en daar kon geen systeembouwer tegenop.

2.2 Het UE-systeem
4

Het epistolaire UE-systeem heeft een indrukwekkende traditie. We moeten
teruggrijpen naar de adellijke kanselarijen, waar beroepsklerken met klassieke
vorming en juridische opleiding contracten opstelden en missiven schreven. Zij
waren vertrouwd met titulatuur en retorica. Het is opmerkelijk dat juridisch-notariële
missiven geregeld samen met persoonlijke brieven in één hoofdstuk van retorica's
worden behan-
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deld. Het oudste Nederlandstalige boekje over dit onderwerp is Daniel Mostart's
Nederduytse secretaris oft zendbriefschryver uit 1635, met uitgebreide herdruk in
1656. Ook hier zien we de innige verstrengeling van retorica en titulatuur. De
retorische opbouw van de brief laat ik hier rusten, maar de titulatuur en het gebruik
van de daarmee corresponderende ‘eerwoorden’ verdienen onze aandacht.
Een voorbeeld uit Mostart. Bij een adressering als ‘Doorluchtigen, Hoogh geboren
Furst ende Heere: mijnen Heere, den Prince van Oranjen’ hoort niet het gebruik
van gij en u, maar een formulering met eerwoorden als ‘uwe Furstelijke oft Vorstelijke
Doorluchtigheit’. Adellijke personen van lagere orde kregen eerwoorden als Uwe
Edele Gestrengheit (voor een ridder) en Uwe Edelheid (voor een adelspersoon).
Dit laatste eerwoordgebruik werd populair in hoge burgerlijke kringen.
Als een briefschrijver de geadresseerde met Uwe Edelheid aanspreekt, gebruikt
hij een substantiefgroep met Edelheid als kern. Hier horen de persoonlijke, bezittelijke
en wederkerende voornaamwoorden van de derde persoon bij. In de
communicatiesituatie gebruikt men de tweede persoon om de correspondent direct
aan te spreken en de derde persoon voor zaken buiten de communicatie situatie,
dus voor personen en zaken waarover men spreekt. Als nu de derde persoon voor
de geadresseerde gebruikt wordt, richt de briefschrijver zich dus indirect tot de
geadresseerde. Dat maakte deze manier van schriftelijk aanspreken zo geschikt
om deze een uitwijkmogelijkheid te bieden.
Dit UE-systeem van de derde persoon hoort niet bij de natuurlijk verworven taal,
maar moest aangeleerd worden. We zien nu in de zeventiende eeuw het gebruik
van de adellijke kanselarijen ten opzichte van adellijke personen, met aangepaste
titels en bijpassende eerwoorden verschuiven naar de burgerlijke klassen met
bestuurlijke verantwoordelijkheid en naar de klassen van hoogopgeleiden. Daar
horen Hugo de Groot en zijn vrouw Maria van Reigersberch bij.

3. De correspondentie van Maria van Reigersberch
3.1 Beknopte levensloop van Maria van Reigersberch en Hugo de Groot
Maria van Reigersberch (1589-1653) stamt uit een vooraanstaand Zeeuws geslacht.
Haar broer Nicolaes, die later lid van de Hoge Raad van Holland en Zeeland werd,
was bevriend met Hugo de Groot (1583-1645). In 1608 trad Hugo de Groot met
Maria van Reigersberch in het huwelijk. Hij vervulde toen ongeveer een jaar de
functie van advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland.
Rotterdam benoemde Hugo de Groot in 1613 tot pensionaris voor het leven en
in 1617 trad hij toe tot het college van Gecommitteerde Raden. Hugo de Groot was
de zaak van de Remonstranten toegedaan en groeide uit tot één van de belangrijkste
medestanders van Johan van Oldenbarnevelt. De lotgevallen in het leven van Hugo
de Groot tijdens en na de politieke machtstrijd tussen de regenten en de stadhouder
hadden verstrekkende gevolgen voor hem, zijn vrouw en zijn kinderen.
In 1618 werd Hugo de Groot om politieke redenen opgepakt en tot levenslange
gevangenis veroordeeld. Het volgende jaar bracht men hem naar Loevestein over,
waar Maria van Reigersberch hem later met het gezin volgde. Door de beroemd
geworden ontsnapping in de boekenkist ontkwam De Groot op 22 maart 1621 via
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Antwerpen naar Parijs. De Franse koning Lodewijk XIII schonk hem een jaargeld.
Het verschijnen van De Groots verweerschrift Apologeticus (1622) deed de
machthebbers in de Nederlanden in woede ontsteken. De Staten-Generaal stelden
de doodstraf op het bezit van een exemplaar van dit werk en loofden een beloning
uit voor degene die Grotius gevangen zou nemen (Knight 1925: 182 e.v.).
Toen Hugo de Groot zich in 1631 toch weer in Holland probeerde te vestigen,
maar niet bereid bleek gratie te vragen - hij had immers niets misdaan! - volgde een
bevel tot inhechtenisneming. Hij ontkwam naar Hamburg. Door contacten met het
Zweedse Hof werd hij in 1634 door de kanselier Oxenstierna tot gezant aan het
Franse Hof benoemd. In de periode van 1634 tot 1644 voerden Hugo de Groot en
zijn echtgenote in Parijs een grote staat. Koningin Christina van Zweden was
ontevreden over het functioneren van Hugo de Groot en ontbood hem aan haar hof,
waarop zij hem van zijn opdracht onthief. Op de terugreis uit Zweden leed hij
schipbreuk en stierf te Rostock. Door de inspanningen van Nicolaes van
Reigersberch werd zijn lichaam naar Delft overgebracht, waar Hugo de Groot op 3
oktober 1645 in de Nieuwe Kerk begraven werd. Op 19 april 1653 overleed Maria
van Reigersberch te 's-Gravenhage.
Uit de levensgeschiedenis van Hugo de Groot blijkt, dat hij en zijn echtgenote
noodgedwongen veelvuldig gescheiden leefden. Zeer geregeld onderhielden zij
door middel van brieven contact. Vanuit Nederland schreef Maria haar man over
de politieke situatie en gaf ze hem instructies over het voeren van de huishouding
in Parijs. Toen zij zich in Parijs bij haar echtgenoot had gevoegd, was zij genoodzaakt
enkele keren naar Holland te reizen om financiële zaken te regelen en de stemming
te peilen voor eventuele terugkeer naar Holland.
Tijdens haar verblijf in Parijs correspondeerde Maria van Reigersberch veelvuldig
met haar broer Nicolaes, die de zaken voor de familie De Groot in Holland en Zeeland
zo goed mogelijk behartigde. Van zijn kant vroeg hij Maria naar de heersende mode
in de wereldstad en deed hij via haar zijn bestellingen.
Maria van Reigersberch had de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding
van de kinderen, al laat ze de beslissingen over de verdere vorming aan haar
echtgenoot. Het gedwongen verblijf in het buitenland noopte de ouders ertoe de
zoons naar Holland te sturen voor hun studie. De dochter ontbrak het in het Franse
milieu aan protestantse huwelijkskandidaten.
De correspondentie van Maria van Reigersberch werd in 1902 door H.C. Rogge
gepubliceerd. Deze uitgave ligt ten grondslag aan het onderzoek naar het gebruik
van epistolaire aanspreekvormen. Hierbij onderscheid ik drie groepen brieven: de
correspondentie tussen Maria en haar echtgenoot, die tussen Maria en haar broer
6
Nicolaes en de brieven van Maria aan haar zoons.

3.2 De correspondentie tussen Maria van Reigersberch en Hugo de
Groot
Het onderscheid in tweede en derde persoon vormt het indelingsprincipe bij de
behandeling van de aanspreekvormen in de correspondentie van Maria van
Reigersberch. Het verschil tussen tweede en derde persoon doet zich voor in (1)
subjectsomstandigheid, (2) indirect-objectsomstandigheid, (3)
direct-objectsomstandigheid, (4) in de voorzetselgroep, (5) bij het gebruik van een
bezittelijk voornaamwoord van de tweede of derde persoon of het gebruik van een
pregenitief en (6) bij het gebruik van een wederkerend voornaamwoord van de
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komens van de derde en tweede persoon zijn in de tabellen opgenomen. Waar de
twee systemen met elkaar wedijveren, geven de percentages per kolom de
verhouding aan. Als het aantal voorkomens per kolom 10 of minder is, staan de
percentages tussen hoekhaken.
Eenendertig brieven van Maria van Reigersberch aan haar echtgenoot bevatten
aansprekingsvormen. Uit de periode van 1613 tot 1619 stammen slechts vier brieven
en uit de periode na Loevestein (1621 tot 1640) resteren zevenentwintig brieven.

Tabel 1a. Maria van Reigersberch aan Hugo de Groot 1613-1619
su

Derde U.l.
persoon

totaal

io

8

do

U.l.

4

UE.

1

U.l.

vz-groep

3

U.l.

1

bez.vnw./
gen. van
subst.
U.l. 3
zijn
(...)

wed.vnw./
subst. gr.

1

8

5

3

1

4

31%

33%

[30%]

[13%]

18%

Tweede ghij/gij 18
persoon
u

totaal

10

u

7

u

7

u

5

uw
(...)

13

18

10

7

7

18

69%

67%

70%

87%

82%

Totaal derde
persoon:

21 = 26%

Totaal tweede
persoon:

61 = 74%

u

1

1

Tabel 1b. Maria van Reigersberch aan Hugo de Groot 1621-1640
su

Derde UE.
persoon

io

224

UE.

do

64

UE.

vz-groep

21

UE.

34

bez.vnw./ wed.vnw./
gen. van subst. gr.
subst.
UE. 45
UEd. 1

hij
totaal

2

hem 2

zijn
(...)

2

hem

3

226

66

21

34

48

3

84%

66%

62%

76%

36%

[33%]
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Tweede ghij/gij 41
persoon
u

totaal

1

u

34

u

13

u

11

u

23

uw
(...)

63

u
6
(selve)

42

34

13

11

86

6

16%

34%

38%

24%

64%

[67%]

Totaal derde persoon: 398 =
67%
Totaal tweede persoon: 192 =
33%
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Er is een duidelijke reden om de brieven van Maria van Reigersberch aan Hugo de
Groot in twee groepen te verdelen. Tot 1619 gebruikt ze U.l., de afkorting van het
familiaire Uwe Liefde. Vanaf 1621 - uit de tussenliggende periode zijn geen brieven
bewaard gebleven - verschijnt uitsluitend UE., de afkorting voor U Edele of Uwe
Edelheid. Tegelijkertijd doet zich een omslag voor in het gebruik van de tweede en
derde persoon. Tot 1619 zien we een zeer sterke dominantie van de tweede persoon.
Daarna is de derde persoon sterk dominant.
Uit tabel 1a blijkt, dat de tweede persoon onder alle omstandigheden een hoger
percentage heeft dan de derde persoon. Het sterkste staat de tweede persoon in
het gebruik van de bezittelijke voornaamwoorden u en uw[...]. Het lijkt er naar mijn
mening sterk op, dat Maria van Reigersberch er naar streeft de persoonlijke en
bezittelijke voornaamwoorden van de tweede persoon te vervangen door U.l., maar
hier nog niet geheel in slaagt. Opmerkelijk gevorderd toont zij zich echter bij zijne
in brief 3 (congruentie met de derde persoon van U.l.): ‘Gerustheyt hoeff ick u niet
aen te spreken, want U.l. zijne saecken beter weet als ick, die nochtans met alle
deghene die u en uwe actien kennen wel weten datter voor u niet en is te vreesen;
[...]’.
Tabel 1b bevat brieven die na de ontsnapping uit Loevestein geschreven zijn.
Het overzicht toont, dat met het gebruik van UE. de derde persoon de tweede
domineert. We zien een toename van 26% naar 67%. Één grammaticale categorie
blijft echter achter: het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon delft niet
het onderspit tegen het gebruik van UE. en zijn. Hetzelfde lijkt te gelden voor het
wederkerend voornaamwoord van de tweede persoon ten opzichte van dat van de
derde persoon.
Er is veel aandacht besteed aan het vroege gebruik van u (nominatief) door Maria
7
van Reigersberch. De vermaarde zin luidt: ‘Ick hoope u zijn geldt wel sonder verlies
krigen sal, immers zoowel als iemandt anders.’ (brief 41 uit 1627). De keuze voor
zijn geldt in plaats van uw geldt verzwakt de waarde van dit citaat, evenals het
gebruik van sal in plaats van sult. Nu lijkt de zin een verschrijving voor ‘Ick hoope
UE. zijn geldt wel sonder verlies krigen sal [...]’.
Het aantal brieven van Hugo de Groot aan Maria van Reigersberch is slechts acht.
De eerste stamt uit 1618 en de laatste uit 1631.

Tabel 2. Hugo de Groot aan Maria van Reigersberch
su

io

do

vz-groep

bez.vnw./ wed.vnw./
gen. van subst. gr.
subst.
U.l.
1

UE.

UE.

Derde
persoon
UE.

10

UE.

10

UE.

1

3

10

UEd. 1
totaal

10

10

1

3

12

Tweede ghij/gij 3
persoon
u

3

u

1

u

1

u

1
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uw
(...)
totaal

3

3

1

1

2
3
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In tabel 2 zijn alle aanspreekvormen van Hugo de Groot tot Maria van Reigersberch
samengevoegd. Dit suggereert homogeniteit in het corpus, maar dat is niet het
geval. Hugo de Groot gebruikt namelijk in subjects- en objectsomstandigheid en in
voorzetselgroepen in de brieven 1 tot en met 3 het ghij-systeem, in brief 4 (d.d. 15
juni 1624) zowel het ghij-systeem als het UE.-systeem en in de brieven 5 tot en met
8 uitsluitend het UE.-systeem. Alleen het gebruik van de genitiefbepaling met UE.
(of een variant ervan) vinden we van de eerste tot de laatste brief, terwijl hij het
bezittelijk voornaamwoord u vanaf 1618 tot in 1624 gebruikt. Evenals bij Maria van
Reigersberch zien we bij Hugo de Groot dus een omslag naar een voorkeur voor
de derde persoon, al lijkt die bij hem later in te zetten. Vanwege de omslag van de
tweede persoon naar de derde persoon bevat tabel 2 geen percentages.
Nog twee detailopmerkingen. De enige keer dat De Groot in de brieven tot Maria
van Reigersberch het familiaire U.l. gebruikt, dateert van 1618. Ook het voorkomen
van UEd. stamt uit 1618.

3.3 De correspondentie tussen Maria van Reigersberch en Nicolaes van
Reigersberch
Van Maria van Reigersberch zijn uit de periode 1618 tot 1647 43 brieven aan haar
broer Nicolaes bewaard gebleven.

Tabel 3. Maria van Reigersberch aan Nicolaes van Reigersberch
su

io

do

vz-groep

bez.vnw./ wed.vnw./ subst.
gen. van gr.
subst.
U.l. 1

UE.

UE.

41

zijn

1

Derde
persoon
UE.

180

UE.

UEd. 3
hij
totaal

63

UE.

3

UEd. 2

21

UEd. 1

6

hem(selve) 1

189

65

3

22

43

1

84%

90%

[60%]

88%

57%

[50%]

Tweede ghij/gij 35
persoon
u

totaal

1

u

7

u

2

u

3

u

9

uw
(...)

24

u (selve)

1

36

7

2

3

33

1

16%

10%

40%

12%

43%

[50%]

Totaal derde
persoon:

323= 80%
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Totaal tweede
persoon:

82= 20%

Maria van Reigersberch toont in de brieven aan haar broer Nicolaes door de
gehele periode een duidelijke voorkeur voor aansprekingen in de derde persoon.
Daarbinnen is het gebruik van UE. sterk dominant. De vorm U.l. komt éénmaal voor
als genitiefbepaling en wel in de vroegste brief aan Nicolaes (nr. 5 van 1618): ‘U.l.
schrivens van den VIII Juny is mijn wel behandicht, [...]’. Bij de pronominale aan-
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duiding blijkt congruentie met sexe belangrijker dan congruentie met het
8
woordgeslacht. Vandaar het gebruik van hij, hem en zijn.
De dominantie van de vormen van de derde persoon verschilt per onderscheiden
categorie. Zij staat sterk bij de functies van subject en indirect object en ook in
voorzetselgroepen. Daarentegen blijkt het gebruik ervan als voorbepaling maar
nauwelijks een meerderheid te vormen ten opzichte van het gebruik van het bezittelijk
voornaamwoord, dat geregeld verbogen is.
Bij de vormen van de tweede persoon springt één bijzonderheid in het oog. Het
is het vroegste gebruik van u (nominatief) bij Maria van Reigersberch: ‘Het schindt
dat ic het ongeluck hebbe dat ick op mijn broeders bruloften niet en mach zijn, want
u sult hoope ick een wijf hebben voor mijne wederkompste’ (brief 26 uit 1624).
Van Nicolaes van Reigersberch staan 20 brieven aan zijn zuster Maria in de uitgave
van Rogge.

Tabel 4. Nicolaes van Reigersberch aan Maria van Reigersberch
su

Derde UE.
persoon

io

29

UE.

UEd. 35

totaal

Tweede ghij
persoon

do

17

UEd. 14

1

UEd. 5

5

bez.vnw./
gen. van
subst.
UE. 18

UEd. 6

UEd. 18

UE.

Uwe
Ed.

2

hare

6

64

32

6

11

38

98%

97%

[100%]

92%

66%

wed.vnw./
subst. gr.

1
u(selven) 1

totaal

UE.

vz-groep

u

1

u

5

uw
(...)

15

1

1

1

20

2%

3%

8%

34%

Totaal derde
persoon:

151= 87%

Totaal tweede
persoon:

23= 13%

Nicolaes van Reigersberch toont in zijn brieven aan zijn zuster Maria een
uitgesproken voorkeur voor het gebruik van de derde persoon. In subjects- en
indirect-objectsomstandigheid en ook in de voorzetselgroep nadert het percentage
zelfs de honderd. Bij de competitie tussen het bezittelijk voornaamwoord en de
genitiefbepaling blijft de derde persoon echter bij 66% steken.
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Ten aanzien van het gebruik van de afkortingen UE., UEd. en Uwe Ed. valt op te
merken, dat Nicolaes tot in mei 1635 UE. gebruikt en daarna overstapt op de afkorting
UEd. De twee gevallen van Uwe Ed. dateren van 1645. Hier lijkt zich in het gebruik
van de afkortingen een ontwikkeling voor te doen van de volgende geïntendeerde
oplossingen: U Edele > U Edelheid > Uwe Edelheid.
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De verbogen vormen van het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon
enkelvoud treffen we bij Nicolaes door de gehele periode aan. Het gebruik van het
onverbogen bezittelijk voornaamwoord u is beperkt van 1620 tot 1633. Vanaf de
volgende brief (nr. 10 uit 1635) gebruikt Nicolaes hare, waarbij we niet kunnen
vaststellen of de keuze voor deze vrouwelijke vorm samenhangt met het vrouwelijke
genus van Edelheid of met de sexe van de geadresseerde.

3.4 De brieven van Maria van Reigersberch aan haar zoons
Terwijl er vier brieven van Maria van Reigersberch aan haar zoons in de editie-Rogge
zijn opgenomen, moeten we het stellen zonder brieven van de zoons aan hun
moeder. Deze vier kunnen voor dit onderzoek zonder bezwaar bijeen worden
genomen, omdat de aanspreekvormen een maximale graad van overeenkomst
vertonen, zoals gemakkelijk valt af te lezen uit de onderstaande tabel.

Tabel 5. Maria van Reigersberch aan haar zoons
su

io

do

vz-groep

bez.vnw./ wed.vnw./
gen. van subst. gr.
subst.

u

u

48

uw
(...)

2

Tweede ghij/gij 56
persoon
u

totaal

56

21

21

u

11

11

7

7

u(selve) 14

50

14

Totaal tweede persoon: 159=
100%
Ten opzichte van haar zonen Pieter, Dirk en Cornelis gebruikt Maria van
Reigersberch consequent het ghij-systeem van de tweede persoon enkelvoud.

4. Samenvatting en mogelijke verklaring van systeemwisseling
In de correspondentie van Maria van Reigersberch kunnen we een tweedeling
maken: enerzijds de brieven aan Hugo de Groot en haar broer Nicolaes, anderzijds
de brieven aan haar zoons.
Maria van Reigersberch gebruikt ten opzichte van generatiegenoten een
combinatie van het ghij-systeem van de tweede persoon en het UE.-systeem van
de derde persoon, waarbij dit laatste systeem sterk dominant is. In de brieven tot
haar broer Nicolaes beloopt het gebruik van de derde persoon zelfs 80% van de
gevallen. In de brieven aan Hugo de Groot klimt het percentage voor de derde
persoon van 26% (tot 1619) naar 67% (na 1621) op. De brieven aan haar broer
lijken afstandelijker dan die aan haar echtgenoot. Het is echter waarschijnlijker, dat
zij zich aan het formele taalgebruik van haar broer aanpast. In de brieven aan haar
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echtgenoot kan de overstap van U.l. naar UE. en de sterke toename van het gebruik
van de derde persoon verklaard worden uit haar streven zich aan te sluiten bij de
epistolaire conventie in haar kring - vergelijk haar brieven aan Nicolaes. Ik sluit
echter een samenhang
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met de drastisch gewijzigde gezinsomstandigheden geenszins uit: De Groot was
immers op 22 maart 1621 ontkomen en leefde in ballingschap. Haar brieven konden
door politieke opponenten onderschept worden.
In de brieven aan haar zoons gebruikt Maria van Reigersberch uitsluitend het
ghij-systeem. Dit verleent deze brieven een hoge mate van directheid.
In Hugo de Groots brieven aan zijn echtgenote moeten we een tweedeling
aanbrengen. Aanvankelijk gebruikt hij het ghij-systeem met toepassing van UE als
genitiefbepaling naast het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord. In de brief
d.d. 15 juni 1624 zien we zijn definitieve overgang van het ghij-systeem naar het
UE.-systeem in de brieven aan zijn echtgenote. Mogelijk hangt dit - naast aanpassing
aan de conventie - samen met zijn vrees voor het onderscheppen van deze brieven.
Door de publicatie van zijn Apologeticus in 1622, waarin hij zijn visie uiteenzette op
de gebeurtenissen die tot zijn veroordeling hadden geleid, was de vijandige stemming
van zijn opponenten in Holland ten opzichte van hem namelijk opgelaaid.
Nicolaes van Reigersberch toont zich een heer met goede omgangsvormen, gelet
op de hoge frequentie van het UE.-systeem: maar liefst 87%. Alleen in de competitie
tussen het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon en de genitiefbepaling
uit het UE.-systeem houdt het ghij-systeem in de betreffende categorie met 34%
stand.
Uit de correspondentie van Maria van Reigersberch met haar latere echtgenoot
en haar broer en uit die met haar zoons rijst het volgende beeld op. Bij Nicolaes
van Reigersberch heeft het UE-systeem in de persoonlijke correspondentie het
natuurlijke ghij-systeem bijna geheel verdrongen. Bij Maria van Reigersberch en
haar echtgenoot behoudt het ghij-systeem van de tweede persoon zijn kracht als
het natuurlijke systeem en in de epistolaire stijl zien we dat zij het UE.-systeem diep
in hun persoonlijke correspondentie hebben (moeten?) laten binnendringen. Alleen
het bezittelijk voornaamwoord u en de verbogen vormen ervan laten zich niet
gemakkelijk door de genitiefbepaling UE. vervangen.

Adres van de auteur: Piet Heinlaan 20, NL-2341 SK Oegstgeest
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Eindnoten:
1 UE. is the abbreviation of Uwe Edelheid / U Edele (‘Your Honour’).
2 Voor de competitie tussen het ghij-systeem en het je/jij-systeem en voor het gebruik van het
UE-systeem in de Sara Burgerhart zij verwezen naar Van Leuvensteijn 2000a en 2000b.
3 Zie Brown & Gilman (1972) en de breder opgezette studie van Brown & Levinson (1978).
4 Zie Reinhart Nickisch (1969). Hij bespreekt niet alleen de Duitse epistolaire traditie in de
zeventiende en achttiende eeuw, maar ook die in de zestiende eeuw.
5 Sattler (1604) is daar een voorbeeld van.
6 De editie Rogge bevat geen brieven van de zoons aan hun moeder.
7 Zie WNT s.v. u (III) voor een overzicht van beschouwingen over u (nominatief) met citering van
deze plaats onder A,I,1,a.
8 Zie voor de problematiek van genus, geslacht en sexe Van Leuvensteijn 1985, bd. 1, p. 79-100.
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René Veenman
Staring en Horatius
Abstract - It is a well-known fact that the Dutch poet A.C.W. Staring (1767-1840)
considered Horace his favourite poet. In this paper Staring's relationship to Horace
will be investigated more closely. In an age in which the pindaric style was in vogue
Staring, following his own devices, preferred to take the modesty and brevity of
Horace's odes as an example for his own lyric poetry. He adopted the moral
philosophy of the odes - which is mainly epicuristic - as well. There were also
similarities in the way of life of both poets: they lived happily on a little property in
the country, which inspired both of them to write odes on nature. All in all Staring
showed a congeniality of mind with Horace, which is unique in Dutch poetry.

Inleiding
Het is algemeen bekend dat Staring door Horatius was beïnvloed. De eerste die
daarop wees was de met Staring bevriende hoogleraar B.H. Lulofs. In zijn drie jaar
na Starings overlijden verschenen biografie Gelderlands voortreffelijke dichter, letteren landhuishoudkundige Mr. A.C.W. Staring van den Wildenborch benadrukte hij
1
met name dat de kortheid van Starings gedichten aan Horatius is ontleend.
Vervolgens legde ook Nicolaas Beets in zijn in 1861 voor het eerst verschenen en
vele malen herdrukte uitgave van de gedichten van Staring het verband tussen de
Gelderse en de Romeinse dichter. In zijn inleiding noemde hij het gedicht ‘Aan
Spandaw’ een ‘echt Horatiaansch lied’ en schreef hij dat Staring ‘met Horatius
2
vervuld’ was. Sindsdien kan men in bijna alle handboeken over de Nederlandse
literatuur in verschillende bewoordingen lezen, dat Horatius Starings favoriet of
inspirerend voorbeeld was, maar daar blijft het dan ook meestal bij.
Een enkele keer is uitgebreider ingegaan op de band tussen de twee dichters.
Zo gaf Conrad Busken Huet in een stuk uit 1863 over Starings poëzie een lijst van
veertien hoogtepunten. Daarvan zei hij dat ze weliswaar geen navolging van een
antiek model zijn, maar dat hij toch niet wilde geloven ‘dat Staring, indien hij minder
vlijtig gestudeerd had in zijnen Horatius, een enkel van deze meesterstukjes zou
3
hebben kunnen vervaardigen.’ Over de invloed van Horatius schreef hij dat ‘Starings
instinkt, door hem schier al zijne liefde te doen vestigen op een enkelen dichter der
oudheid, misschien te gelijker tijd de universeelsten van allen, hem geleid heeft op
den regten weg.’ Waaruit dit dan blijkt, liet Busken Huet ongezegd. Misschien zou
hij echter wel instemmen met de opsomming van een aantal horatiaanse kenmerken
die Piet Gerbrandy noemde in een vergelijking tussen Starings ‘De Winter’ en
Horatius' ode I,9: ‘De ijzersterke vorm, de prachtige klank, en de wat intellectueel
aandoende brevitas zouden heel goed het gevolg kunnen zijn van Starings
4
Horatius-lectuur.’
Hoe algemeen aanvaard het inzicht mag zijn dat Horatius Staring heeft beïnvloed,
verder dan het bovenstaande reikt de onderbouwing daarvan niet. In dit artikel wil
ik
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daarom de vraag aan de orde stellen in hoeverre en op welke terreinen Horatius
voor Staring een inspiratiebron is geweest.
De literaire navolgers van Horatius hadden met name belangstelling voor zijn
oden. In de Middeleeuwen waren vooral zijn satiren populair geweest vanwege hun
moralistische inhoud, maar al sinds het vroege humanisme was de belangstelling
daarvoor afgenomen. Ook Staring richtte zich op Horatius' oden. De Horatius-receptie
in zijn werk vinden we dan ook in de lyrische gedichten. Zijn poëtische vertellingen
en zijn puntdichten kunnen hier grotendeels buiten beschouwing blijven.

Klassieke schrijvers bij Staring
Staring was zeer goed thuis in de klassieke letterkunde, zoals dat voor een dichter
in zijn tijd niet ongewoon was. Een eerste oppervlakkige blik in zijn gedichten 5
waarvoor ik de uitgave van Jan de Vries uit 1940 heb gebruikt - maakt dat duidelijk.
Staring plaatste citaten uit diverse klassieke auteurs boven zijn gedichten. Van de
Romeinse auteurs Juvenalis, Vergilius, Tibullus en Ovidius komen we versregels
de

tegen. Uit de Griekse literatuur is er een citaat uit de 15 Idylle van Theocritus.
Kennis van meer Griekse schrijvers blijkt uit Starings puntdichten. Er is een puntdicht
dat is geïnspireerd op een passage uit Aristophanes' Wespen, een ander dat een
vers uit Homerus' Ilias als aanleiding en weer een ander dat een vers uit Hesiodus
6
als uitgangspunt heeft. Van drie puntdichten en nog een ander gedicht gaf Staring
bovendien aan dat hij ze dichtte naar voorbeelden uit de Griekse Anthologie, de
7
grote bloemlezing van epigrammen.
Maar het is ook niet moeilijk waar te nemen dat de invloed van de klassieken
soms minder aan de oppervlakte blijft. Het verhaal over de tovenaarsleerling in het
gedicht ‘De leerling van Pankrates’ is ‘geboekt door Luciaan’, zoals Staring zelf
aantekent. Het betreft een tamelijk getrouwe navolging van Lucianus' Leugenvriend
33-36. Aan het geschrift Lucius of de Ezel van dezelfde Griekse auteur is het gegeven
ontleend van het lange gedicht ‘Marco’. De aantekening van Staring bij het gedicht
vermeldt: ‘Mijn “Ezel” heeft met den schaamtelozen Grieksen van Lucianus weinig
anders gemeen, dan dat hem een toverzalf van mens in dier, en een gegeten roos
weêr van dier in mens verandert.’ Starings gedicht wijkt inderdaad sterk af; de enige
verdere ontlening is de ontmoeting met de rovers (‘Marco’ II, 72-115).
Voor zijn puntdichten was uit de klassieke letteren niet alleen de Griekse
Anthologie een bron van inspiratie, ook Martialis moet aan Staring bekend zijn
geweest. Dit blijkt uit het feit dat het puntdicht ‘Aan X’ is gericht tot Zoilus, de naam
van een bekend doelwit uit Martialis' epigrammen. Bovendien lijken de puntdichten
‘Op Orgon’ en ‘Aan een navolger’ hun behandeling van het thema plagiaat aan de
Romeinse epigrammist te ontlenen (vgl. bijvoorbeeld diens I, 29; 38; 53; 72 en X,
8
100).
In het mooie zangstuk ‘Ariadne’, dat zijn stof aan de Griekse mythologie ontleent,
is de beïnvloeding nog weer anders. Voor de beschrijving van de ontreddering van
Ariadne als ze ontdekt dat ze door de trouweloze Theseus op het eiland Naxos is
achtergelaten, kan men nog het epyllion 64 (vs. 52 e.v.) van Catullus als bron
aanwijzen - zij het dat er geen woordelijke ontleningen zijn. Maar het uitgelaten
Bacchische lied waar het gedicht mee eindigt, heeft Staring zelf bedacht. Wie op
deze wijze een origineel ‘klassiek’ lied kan dichten, moet een grote belezenheid in
de klassieke poëzie hebben.
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Keurige schikking
Wonderlijk genoeg is in de vorige paragraaf de naam van Starings ‘favoriet’ niet
gevallen. Er zijn geen citaten of andere aan de oppervlakte herkenbare blijken van
beïnvloeding door Horatius. Maar dat zegt helemaal niets over Starings kennis van
Horatius. Integendeel; in een van zijn brieven schreef hij over Horatius dat hij door
veelvuldig lezen zich een aantal van zijn gedichten zo eigen had gemaakt, dat hij
die grotendeels van buiten kende. Voorts tekenden zijn zoons aan dat hij de meeste
oden nog in zijn laatste levensjaren van buiten kende, en schreven ze: ‘Een kleine
editie van Horatius was een van de weinige boeken, die hij vol vouwen in z'n
9
boekenkast had staan.’ Overigens geeft de door mij gebruikte uitgave een enigszins
vertekend beeld, omdat de uitgever het motto op de titelpagina van Starings debuut
uit 1786 Mijne eerste proeven in poëzy niet heeft overgenomen. Dat zijn de aan
Horatius' Ars poetica ontleende regels: Qui Pythia cantat/ Tibicen, didicit prius,
extimuitque magistrum (Ars Poetica 414-415). Met dit citaat (‘de fluitspeler die de
Pythische spelen bezingt, heeft dat eerst geleerd en zijn leermeester erg gevreesd’)
getuigde Staring van zijn schatplichtigheid aan andere dichters, onder wie Horatius.
Maar om daar iets van te ontdekken, moeten we dus niet aan de oppervlakte blijven.
Eén van de punten waarop Staring met Horatius verwant was, zo wordt ook
10
regelmatig in de literatuurgeschiedschrijving vermeld, was de manier waarop zijn
gedichten tot stand kwamen. Horatius was een vijler. In zijn Ars Poetica schreef hij
dat dichters moeite en tijd zouden moeten nemen voor de vijl (A.P. 291). Bovendien
zouden ze hun verzen voor publicatie eerst moeten laten liggen: nonumque prematur
in annum,/ membranis intus positis: ‘laat een dichtwerk tot het negende jaar worden
vastgehouden, terwijl er een laag stof op ligt’ (A.P. 388-389). Staring was het hier
volledig mee eens. Op het laatste voorschrift van Horatius wijst hij in zijn brieven
11
maar liefst drie keer onder verwijzing naar het citaat. Ook is van Staring bekend
dat hij zijn gedichten voortdurend bleef polijsten. Hij had een lage productie, en het
duurde na zijn eerstelingen Mijne eerste proeven in poëzy (1786) en Dichtoeffening
(1791) negenentwintig jaar eer hij weer een bundel poëzie publiceerde. Bovendien
bleef hij zijn gedichten tot het eind toe verbeteren en keurde hij er vele uiteindelijk
niet goed genoeg om te worden opgenomen in zijn Verzamelde Gedichten uit 1836.
Deze opvatting over hoe een gedicht tot stand moet komen heeft gevolgen voor
het resultaat. De gedichten van een vijler zijn kunststukjes, meestal nogal
intellectueel, waarin ieder woord is gewogen. En hiermee komen we op een
eigenschap die de gedichten van Staring en Horatius gemeen hebben: de kortheid,
brevitas. Dat wil niet zozeer zeggen dat hun gedichten kort zijn, maar dat er geen
overtollig woord in voorkomt, en dat de gedichten daarom ook een hoge mate van
concentratie bij de lezer vergen. Met deze poëtica nam Staring in zijn tijd een
uitzonderlijke positie in.
In de achttiende eeuw en ook nog in Starings tijd was regelmatig de vraag aan
de orde welke odendichter uit de Oudheid, Horatius of Pindarus, de beste was - en
bijgevolg welk type poëzie een lierdichter als voorbeeld moest nemen. Vooral aan
het eind van de achttiende eeuw was Pindarus in Nederland als voorbeeld voor
lierdichters in zwang. Zij probeerden op de pindarische manier te dichten, waaronder
ze verstonden dat men als een geïnspireerde dichter de verzen ongebreideld moest
laten opwellen. Het is een opvatting die met de manier waarop de historische
Pindarus zijn
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oden componeerde weinig uit te staan heeft, maar onder invloed van een ode van
nota bene Horatius (Oden IV, 2) was deze opvatting van pindarische poëzie tot
stand gekomen. Men streefde naar passionele, gedurfde en uitbundige gedichten.
In Nederland was Bilderdijk de enige die hierin tot op zekere hoogte slaagde, maar
in zijn schaduw wemelde het van de mislukkingen. Holle bombast was vaak het
12
gevolg. Met zijn totaal niet-geëxalteerde, op Horatius geïnspireerde manier van
dichten nam Staring een bijzondere plaats in. Zonder te refereren aan de voorbeelden
van Pindarus en Horatius heeft Knuvelder Starings positie zeer treffend onder
woorden gebracht:
Staring had dus de, de artiest kenmerkende, zorg voor het kunstwerk;
hierin onderscheidt hij zich van de diverse auteurs uit de eerste decennia
van de negentiende eeuw: hij verwierp Bilderdijks ontboezemingskunst
en de daaruit consequent voortvloeiende retorische taal- en
stijlbehandeling; hij verwierp, anderzijds, Tollens' zouteloze natuurlijkheid
en het daaruit voortvloeiende, ongesoigneerde ‘dagelijkse Rijm’; hij gaf
er de voorkeur aan, weinig te zeggen, maar dat weinige verstandelijk te
beheersen en van gevoel te doordringen, om het te uiten in een vorm
13
waaraan met uiterste zorg voor keurige schikking gearbeid is.
Om iets van Starings werkwijze en de invloed van Horatius daarop te laten zien kies
ik het gedicht ‘De winterroos’ als voorbeeld. Het is een van de vroege gedichten,
oorspronkelijk afkomstig uit Starings tweede bundel Dichtoeffening van 1791. Hij
handhaafde het gedicht ook in de Verzamelde Gedichten uit 1836, waarin het zijn
definitieve vorm kreeg:

De winterroos
Versliept gij 't zoet der Lentedagen,
Traag Roosje, dat gij nu nog waakt?
Uw Zusters toefde, in hof en hagen,
Een rust, die gij alleen niet smaakt!
Moge u de storm ten Zefir wezen,
Arm bloemtje, spreek, wat wint ge er bij?
't Genot der vreugd, hoe uitgelezen,
Is, ongedeeld, van geen waardij.

Dit kleine gedicht heeft een kunstige opbouw. De eerste helft van beide strofen
bestaat uit een vraagzin, waarin op dezelfde plaats, aan het begin van de tweede
regel, de bloem wordt aangesproken. Tegenover de lente uit het begin van de eerste
strofe staat de storm uit het begin van de tweede. In de slotregels van de strofen
corresponderen ‘gij alleen niet’ en ‘ongedeeld’ met elkaar. Het gedicht is ook mooi
van klank. In de eerste strofe valt niet alleen de allitteratie ‘hof en hagen’ op, maar
wordt ook de traagheid van de bloem tot uitdrukking gebracht door de vele lange
klanken, zeker bij de woorden ‘Traag Roosje’ zelf. Eenzelfde vertragend effect wordt
bereikt door het enjambement van ‘Een rust’ in de vierde regel. Al is het gedicht niet
echt moeilijk, toch vraagt het om herlezen. De constructie ‘Uw Zusters toefde.../ Een
rust’ met zijn inversie is niet meteen doorzichtig. En dat de vijfde regel geen wens
is, maar concessief moet worden opgevat (‘Ook al mag...’), blijkt pas na lezing van
de zesde regel. We zien hier al met al een even grote aandacht voor de vorm als
Horatius in zijn oden aan de dag legde.
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Horatiaans aan de inhoud van het gedicht zou men eventueel de tegenstelling tussen
de zoete lente en de storm kunnen noemen. Zoals we hieronder nog zullen zien is
dit een terugkerend thema in Horatius' lentegedichten. Wat al meer aan Horatius
doet denken (en in ieder geval volstrekt onpindarisch is) is het eenvoudige onderwerp
van het gedicht, een roosje. Al schreef hij geen gedicht op een bloem, Horatius
richtte zich in zijn oden wel tot een boom (II, 13), tot zijn lier (I, 32) en tot Bandusia,
de bron op zijn landgoed (III, 13). In het uitzonderlijke geval van dit gedicht gaat de
schatplichtigheid aan Horatius zelfs nog verder. Het ‘traag Roosje’ is ontleend aan
Horatius' ode I, 38, waarin sprake is van een rosa...sera (‘een late roos’). Horatius
vertelt zijn slaaf in dit gedicht geen behoefte te hebben aan luxueuze opsmuk, en
dat hij niet op zoek hoeft te gaan naar een late roos. De eenvoudige mirte die de
slaaf past, past ook hem. Dat er een band bestaat tussen ‘De Winterroos’ en Horatius'
gedicht wordt ook duidelijk door de omvang van de twee gedichten: ze bestaan uit
twee vierregelige strofen - opmerkelijk kort voor beide dichters, vooral voor Staring.
Misschien wilde Staring laten zien dat hij net zoals Horatius met weinig woorden en
eenvoudige beelden veel kon zeggen.
Een thematische band heeft Starings gedicht met dat van Horatius niet echt,
eventueel zou men kunnen zeggen: zoals Horatius geen pretenties wil hebben ten
opzichte van zijn slaaf, zo moet de bloem die ook niet hebben. Maar het
moraalfilosofische einde waar het gedicht ondanks zijn nietige onderwerp toe leidt,
houdt wél verband met thema's die elders bij Horatius voorkomen. Het zijn zelfs
kerngedachten uit Horatius' levensfilosofie: men moet genieten van het leven, echter
niet alleen, maar met zijn vrienden.

Geen ‘bont vertoon’
In Horatius' gedichten speelt de filosofie een grote rol. Hij noemde zich in een van
zijn brieven met zelfspot ‘een varken uit de kudde van Epicurus’ (Epicuri de grege
porcum, Epist. I, 5, 16). De meeste elementen in zijn levensopvatting zijn inderdaad
epicuristisch, maar er zijn ook trekken die eerder stoïcijns te noemen zijn. Men moet
zich Horatius echter niet zo zeer als een dogmatisch denker voorstellen, het
epicurisme was voor hem een praktische levensfilosofie. Centraal voor de epicurist
staat de lust, het genieten. Horatius wijst er herhaaldelijk op dat men moet genieten
van het leven zolang het kan: carpe diem (‘pluk de dag’ Oden I, 11, 8). Daarbij
behoren voor hem liefde, vriendschap en wijn. De epicurist streeft naar een zielsrust
(ataraxia), waarvoor deugd en zelfgenoegzaamheid (autarkeia) voorwaarden zijn.
Luxe en weelde worden niet per se afgewezen, maar men moet er niet van
afhankelijk zijn als ze niet meer ter beschikking staan. Het is beter de gulden
middenweg (aurea mediocritas, Oden II, 10, 5) te kiezen en slechts te begeren wat
nodig is. Dit sprak Horatius aan. Over zijn bescheiden landgoed in de Sabijnse
heuvels schreef hij aan het eind van zijn ode III, 1: ‘Waarom zou ik Sabijnse heuvels
ruilen voor moeizaam verworven rijkdom?’ Hij ziet liever af van excessen als weelde
en grote rijkdom, dat geeft maar last. Hij geeft de voorkeur aan eenvoud, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit ode II, 16, 13: ‘Het bescheiden leven is goed’. De epicurist
mijdt ook liever het openbare leven, met het motto ‘leef in het verborgene’; zijn
verlangen naar sociale bindingen wordt
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door zijn vriendenkring bevredigd. Horatius schreef hierover in ode II, 18 dat hij niet
14
rijk was, maar wel vriendentrouw bezat.
Staring deelde deze levensvisie, alle kerngedachten van Horatius' levensfilosofie
komen we in zijn poëzie tegen. In het gedicht ‘Het Geluk’ bijvoorbeeld schreef hij
dat een dwaas maar moet streven naar ‘roem, of macht, of goud, of eer’, maar dat
men het geluk vindt ‘bij Middelmaat’. Ook het einde van ‘Een Geldersch Lied’ getuigt
van dezelfde levensvisie:
Oprecht is mijn gemoed;
Aan eenvoud heb ik lust:
Met pracht en weeld komt zorg;
Genoegzaamheid baart rust.

Wie zulke kernbegrippen uit het epicurisme als middelmaat, lust en genoegzaamheid
gebruikt, laat geen twijfel bestaan over zijn inspiratie. Heel duidelijk komt de
levensfilosofie die Staring met Horatius deelt naar voren in het volgende gedicht uit
1793:

Aan de eenvoudigheid
Breng mij, zachte Eenvoudigheid,
Waar de stulp uw schreden beidt,
Die de wijnstok half omvangt;
Daar de bloeistok over hangt.
Leid mij tot uw klein gezin,
+
Als een trouwen jonger, in;
Doe mij, luistrend naar uw mond,
Waarheids echte leering kond.
Dat mijn oor geen woest geschal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oog een bont vertoon,
Meer dan oudsheids zedig schoon.
Waag ik eens de lier te slaan;
Spoort mij plicht tot handlen aan;
Schoone Nimf! ontsta mij niet:
Tooi mijn Leven en mijn Lied.

Directe ontleningen aan Horatius zijn er in dit gedicht niet, maar de lezer wordt wel
meegevoerd naar de mediterrane sfeer van Horatius' poëzie. Er is sprake van een
stulp ‘Die de wijnstok half omvangt’, de dichter slaat de lier en Eenvoudigheid wordt
als nimf aangesproken. Staring lijkt zich hier met zijn Romeinse voorbeeld te willen
identificeren. De eenvoud, het ideaal van beide dichters, wordt hier door Staring
zelfs als godheid aangeroepen. In de derde strofe zet hij zich eerst af tegen de
pindarische manier van dichten, tegen ‘het gezwollene en de blaaskakerij’ van veel
van zijn tijdgenoten, om met zijn biograaf Lulofs te spreken, die ‘een’ bloot
15
schijnverhevenen, winderigen woordenpraal’ produceerden. De tweede helft van
die strofe vertoont in thematiek veel gelijkenis met ode II, 15. Daarin valt Horatius
excessieve luxe en rijkdom aan (Starings ‘bont vertoon’), waarbij hij ook refereert
aan de goede oude tijden van Romulus en Cato (Starings ‘oudsheid’). De thema's
uit de derde strofe komen
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terug in de slotregel. Hierin verbindt Staring zijn levensvisie met zijn poëtica. Hij wil
niet alleen een eenvoudig leven leiden, maar ook eenvoud in zijn poëzie. Zoals hij
geen behoefte heeft aan ‘bont vertoon’ in zijn leven, zo evenmin in zijn poëzie.

Buitenleven
Het verlangen naar een eenvoudige ‘stulp’ uit de eerste strofe van het zojuist
geciteerde gedicht keert vaker terug bij Staring. Dit thema - nauw verbonden met
het epicuristische ‘leef in het verborgene’ - is een ander punt van overeenkomst
tussen Staring en Horatius: beiden zijn buitenmensen die de stad liever mijden.
Zoals Staring zijn landgoed de Wildenborch had, in de buurt van Vorden, zo had
Horatius zijn Sabijnse landgoed. Dit was een geschenk dat hij van zijn vriend en
beschermheer Maecenas ca. 33 v.C., aan het begin van zijn carrière, had gekregen.
Het geschenk was voor Horatius aanleiding de genoegens van het eenvoudige
leven op de villa te schilderen, eerst in Sat. II, 6 en ook later in de aan Maecenas
gerichte ode III, 16. Met zijn kleine bezit voelt hij zich rijker dan wie veel bezit, zo
schrijft hij in de afsluitende verzen van de ode:
[...] multa petentibus
desunt multa; bene est cui deus obtulit
parca quod satis est manu.
[...] want degene die veel vraagt
heeft veel noden: zalig is wie van de godheid spaarzaam kreeg
16
alles wat voldoende is.

In het krachtige, van epicurisme doordrenkte gedicht ‘Het Kleine veiligst’ stemt
Staring hiermee van harte in: het mag buiten donderen en bliksemen, ‘Geen kommer
die 't nederig hutje genaakt!’ en laat helden en vorsten maar streven naar macht en
schatten, ‘Wat heeft hij te zorgen, dien 't Kleine genoegt!’
Nauw verbonden met hun voorliefde voor het buitenleven was bij beide dichters
hun gevoeligheid voor de seizoenen. Horatius wijdde een aantal van zijn mooiste
oden (I, 4, IV, 7 en IV, 12) aan de komst van het voorjaar, en ook Staring dichtte
over dit onderwerp met zijn ‘Meizang’ en ‘Lentezang’. Vooral de mooie beginstrofe
van het laatste gedicht is verwant met Horatius:
Geen nevelig duister
Bedekt meer het veld;
Geen blinkende kluister,
Die 't beekje meer knelt;
Het stormen is over;
De buien zijn heen;
Wat ritselt in 't loover,
Is Zefir alleen.

Staring hanteert de gebruikelijke topiek waarmee ook Horatius' lente-oden beginnen:
stormen zijn gaan liggen, het ijs is gesmolten. De ontkenningen waarmee ‘Lentezang’
begint, doen nog het meest denken aan ode I, 4, 3-4:
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ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni
nec prata canis albicant pruinis.
vee wil niet langer op stal en de boer blijft niet meer bij het haardvuur,
op de weiden blinkt geen witte rijp meer.

en op ode IV, 12, 3-4:
iam nec prata rigent nec fluvii strepunt
hiberna nive turgidi.
het weiland is niet meer bevroren en de rivier verstilt,
niet gestuwd door de wintersneeuw.

Maar Staring gaat verder - het is misschien zijn meer noordelijke afkomst - ook aan
de genoegens van de winter wijdt hij gedichten: ‘De winter’ en ‘Zang bij den haard’.
Hij geniet van dit jaargetijde, en dat doet hij getuige het slot van ‘Zang bij den haard’
net als zijn Romeinse geestverwant: met poëzie en niet zonder een glas wijn:
‘Welgemoed, bij zang en wijn,/ Klaag ik van geen hinder.’ Het herinnert aan Horatius'
Soracte-ode (I, 9), waarin de dichter om de sneeuw en winterkou te doorstaan zijn
slaaf onvermengde wijn uit de kelder laat halen.
In het gedicht ‘Aan den heer, Mr. A.H. Spandaw’ gaat Staring nog een stap verder
getuige de beginregels:
Ja, Spandaw, 'k wil met lust genieten,
Wat ieder Jaartij schenkt;
Tot 's levens leste teugjes vlieten,
En de Onverbidbre wenkt.

Hier dient Staring niet alleen zijn collega-dichter Spandaw van repliek, maar hij lijkt
als epicurist ook Horatius te willen overtreffen doordat hij aan ieder jaargetijde ‘lust’
beleeft.
In twee van zijn drie lentegedichten (I, 4 en IV, 7) contrasteert Horatius de vreugde
over de komst van de lente met de sombere gedachte aan de dood die eens gaat
komen. Bij Staring is er in zijn lentegedichten alleen de vreugde over de lente. In
de bovengeciteerde beginstrofe van het gedicht aan Spandaw noemt hij wél heel
kort de dood. Maar de dood is nauwelijks een thema in Starings poëzie, terwijl de
onvermijdelijkheid van de dood door Horatius een aantal keren tot onderwerp van
zijn oden is gemaakt (met name in Oden II, 3 en II, 14). De contrasten van vreugde
en somberheid zijn daardoor bij Horatius groter, Staring is gelijkmatiger.

Staring en andere navolgers van Horatius
Starings relatie tot Horatius krijgt meer reliëf, wanneer deze vergeleken wordt met
de wijze waarop anderen Horatius navolgden. De meest basale vorm van navolging
is vertalen. Onder Starings tijdgenoten was het met name Bilderdijk die regelmatig
vertalingen van oden van Horatius in zijn dichtbundels opnam. Ook
opmerkenswaardig is dat Rhijnvis Feith, lange tijd Starings literaire leidsman, de
tweede epode
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vertaalde in zijn Poëtisch Mengelwerk (1788). Maar hoewel Staring wél een aantal
epigrammen uit de Griekse Anthologie in het Nederlands omzette, vertaalde hij niets
uit zijn geliefde Horatius. Hij stelde zich Horatius daarentegen ten voorbeeld voor
zijn eigen originele werk. Een tijdgenoot die dat ook deed was O.C.F. Hoffham, die
twee jaar vóór Starings debuut zijn virtuoze Proeve van Slaapdichten (1784)
publiceerde, waarin hij een aantal oden van Horatius op humoristische wijze bewerkt
18
had. Maar anders dan Hoffham vatte Staring het voorbeeld van Horatius voor zijn
lyrische gedichten ernstig op.
Op een serieuze wijze nam ook ruim een halve eeuw eerder Hubert Korneliszoon
Poot zich Horatius ten voorbeeld. Vooral in zijn debuut Mengeldichten uit 1716 komt
19
een aantal Horatiusnavolgingen voor. Daarnaast is het gedicht ‘Akkerleven’, dat
in zijn Gedichten uit 1722 staat, een bekende bewerking van Horatius' tweede epode.
Op het eerste gezicht zijn er de nodige overeenkomsten met de wijze waarop Staring
Horatius als voorbeeld gebruikte. Zo maakte ook Poot een lentegedicht (‘De Lente’),
gebaseerd op Horatius' Ode I, 4, en bevat zijn gedicht ‘Arme Rykdom’ gedachtegoed
dat ten dele aan Horatius is ontleend (bijvoorbeeld aan Ode II, 2). Maar terwijl Poot
Horatius wel naar de inhoud navolgde, zij het minder diepgaand dan Staring, kon
hij hem in het geheel niet naar de vorm navolgen - Poot beheerste het Latijn namelijk
niet. Hij moest zich behelpen met Vondels prozavertaling om zich Horatius' Oden
eigen te maken.
Een navolger die wél vorm en inhoud van Horatius combineerde - althans in één
van zijn gedichten - was Elias Borger, die goed thuis was in de klassieken. Zijn
beroemde ode ‘Aan den Rijn’ (uit 1820) heeft de geconcentreerde vorm van Horatius
en begint als een lente-ode in de trant van Horatius:
Zo rust dan eindlijk 't ruwe Noorden
Van hageljagt en stormgeloei,
En rolt de Rijn weêr langs zijn boorden,
Ontslagen van de winterboei.

Iets verderop vinden we ook sporen van Horatius' epicurisme:
Een morgen gronds, een kleine woning,
Verheerlijkt door de liefde en trouw,
Was mij en mijner brave Vrouw
De lusthof van den rijksten koning.

Dit opgewekte begin wordt gecontrasteerd met de dood, net zoals bij Horatius. Bij
Borger echter ligt de nadruk niet op het plezier dat men in het leven moet scheppen
omdat de dood onvermijdelijk eens komt, maar op de dood alleen en dat op een
zeer emotionele wijze - het gedicht gaat over het overlijden van zijn vrouw en zijn
dochtertje, waarbij veel tranen worden gestort. Zoveel emotie hebben noch Staring
- die toch ook het nodige leed te verwerken kreeg in zijn leven - noch Horatius ooit
toegelaten in hun gedichten. Het paste niet bij hun levensopvatting. Toen Starings
oudste zoon (één van zijn acht kinderen) en een schoondochter waren doodgegaan,
schreef hij aan zijn vrouw in het gedicht ‘Aan mijn gade. Den 22sten julij 1823’:
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Zeven Kinders dulden 't niet,
Dat de Vreugde van ons vliedt Dat de Lust van vroeger dagen
Zwicht voor wijfelmoedig klagen!

7. Conclusie
De manier waarop Staring Horatius' poëzie naar de vorm navolgde was bijzonder,
maar niet uniek. Evenmin stond hij alleen in het inhoudelijk navolgen van Horatius'
oden. De combinatie echter, navolging van de inhoud én de vorm, komt verder
slechts in Borgers ode voor. Maar Horatius was voor Staring veel meer dan een
voorbeeld voor vorm en inhoud van zijn gedichten. De Gelderse dichter en landman
heeft vooral ook een geestverwant gezien in de Romein. Het is die veelzijdige band
tussen Staring en Horatius die uniek is.

Adres van de auteur: Ceintuurbaan 418 II, NL-1074 EA Amsterdam
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Dennis Schleijpen
Kijken in Nooit meer slapen
Abstract - In W.F. Hermans's novel Nooit meer slapen (1966) Alfred Issendorf sets
out on a harsh scientific expedition through the most desolate part of Norway,
ironically in vain. This article will investigate the occurring theme of science in relation
to Alfred's (in)ability to see, physically as well as mentally. Some well known elements
of the novel will be analyzed by new means: the concepts of time's cycle and time's
arrow. It is argued that in fact one can speak about a mythification of science, judged
by Alfred's ‘elevating’ quest, and by the discrepancy between reality and the
representation of reality.
In 1966 verschijnt de roman Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans
(1921-1995). De hoofdpersoon, en ik-verteller, Alfred Issendorf, is een jonge geoloog
die in het noordelijkste puntje van Noorwegen op zoek gaat naar materiaal voor zijn
proefschrift. Zijn docent, professor Sibbelee, is namelijk van mening dat daar
meteoorkraters te vinden zijn, een prima onderwerp voor Alfred om op te promoveren.
Ook ziet Alfred zo de mogelijkheid om de wetenschappelijke carrière van zijn vader
als het ware af te maken. Zijn vader, een bioloog, is namelijk door een ongelukkige
val om het leven gekomen.
Eenmaal gearriveerd in Noorwegen moet Alfred luchtfoto's van het door hem te
onderzoeken gebied zien te verkrijgen, en hiervoor gaat hij eerst langs bij professor
Nummedal, en vervolgens bij Oftedahl. Beiden kunnen hem echter niet helpen,
waarna Alfred besluit om dan maar zonder luchtfoto's aan zijn expeditie te beginnen.
Vergezeld van drie Noorse collega-geologen (Arne Jordal, Mikkelsen en Qvigstad)
begint hij zijn tocht door het onherbergzame Finnmark. Gedurende deze tocht
ondervindt Alfred een toename van vermoeidheid en onzekerheid, culminerend in
het verlies van zijn kompas en het stukgaan van zijn klok, juist wanneer hij volstrekt
alleen is in het hem onbekende landschap na een meningsverschil met Arne. Door
een vreemde mengeling van achterdocht jegens zijn collega's en hoop op het vinden
van meteoren wordt hij naar de berg Vuorje gedreven, om daar een ‘openbaring’ te
ondergaan. Na dit voorval hervindt Alfred zichzelf en gaat hij op zoek naar Arne.
Deze blijkt overleden te zijn na een val (Alfreds eigen angst). Alfred weet vervolgens
op eigen kracht in de bewoonde wereld terug te keren langs een met stenen
gemarkeerd spoor. Als Alfred uiteindelijk thuisgekomen is bij zijn moeder en zijn
zus, krijgt hij alsnog een meteoor, in de vorm van twee manchetknopen die zijn
vader ooit aan hem had willen geven.
Dit artikel gaat in op de vraag hoe wetenschap wordt gerepresenteerd in Nooit
meer slapen; welke status wetenschap krijgt toegewezen. Baudoin Yans betoogt
in zijn uitgebreide Hermans-studie De God Bedrogen, Bedrogen de God(1992) dat
de hoofdpersoon Alfred symbolisch is voor Hermans' mensbeeld. In Alfred
manifesteert zich enerzijds een strikt wetenschappelijk denken, anderzijds een
tendens tot mythologi-
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sering. Ondanks zijn pogingen om tot een rationeel begrip te komen, is er sprake
van een overheersing van het irrationele, het religieuze. Maar er is niet alleen sprake
van een ambivalentie in Alfreds houding, het hele concept van wetenschap is als
een mythe te beschouwen. Wetenschap is ondanks het ordenende vermogen ervan
niet meer dan een mogelijk verhaal, afhankelijk van mensen, en niet de ‘blootlegger
van natuurlijke essenties’. Blijkens de inleiding van zijn boek is Yans zich hiervan
wel bewust (1992: 27), maar bij zijn bespreking van Nooit meer slapen verdwijnt dit
idee onder de tafel.
Er zal hier in drie stappen gewerkt worden: allereerst komen Alfreds
wetenschapsopvattingen aan bod, daarna wordt met behulp van twee tijdsmetaforen
nagegaan hoe het landschap van Finnmark chaos representeert, en vervolgens zal
Alfreds redmiddel uit de chaos, namelijk de wetenschap, zelf als mythologisch (in
de zin van ‘verhalend’) naar voren komen.
Al vanaf de eerste pagina's in de roman wordt duidelijk dat Alfred wordt geobsedeerd
door tellen, meten, tijdsaanduidingen, wegen, kortom door het meetbare, het kijken,
1
het zien. Enkele citaten waarin dit naar voren komt:
Onderzoeken is meten.
Ik heb zelfs het tellen van mijn voetstappen tot een gewoonte gemaakt
[...]. (p. 34)
Mijn horloge heeft een centrale secondenwijzer. Zodoende kan ik precies
zien hoe lang elke stap duurt: twee seconden. Hoe groot is elke stap?
Niet meer dan zestig centimeter denk ik. Dat maakt dus dertig maal zestig
centimeter per minuut. Is achttien meter. Is zestig maal achttien,
is...is...nul, zes maal acht is achtenveertig, zes plus vier is tien, is een,
nul, acht, nul. Is...ruim een kilometer in een uur? (p. 103-104)
Hieruit blijkt duidelijk hoe Alfred in de weer is met het meetbare, het zichtbare. Dit
in tegenstelling tot professor Nummedal's wetenschapsopvatting, waarmee Alfred
geconfronteerd wordt in een gesprek voordat hij aan zijn expeditie begint. Nummedal
spreekt over grootse ontdekkingen, hij is nauwelijks geïnteresseerd in ‘waarnemingen
en metingen’ (p. 16), voor hem draait het om de ‘grote problemen’ (p. 13). Het is
dan ook bijzonder opvallend dat Nummedal zeer slechtziend is als Alfred hem de
eerste keer spreekt, en bij hun tweede ontmoeting is hij zelfs al stekeblind. Het voor
Alfred zo belangrijke zien is voor Nummedal onmogelijk. Nummedals
wetenschapsopvatting komt terug in de conditie van zijn ogen. Hij wil voorspellen,
als een visionair, als een ware Tiresias.
Zoals gezegd wordt het ordenende vermogen van Alfred gedurende zijn reis als het
ware gecorrumpeerd door de omgeving in Finnmark. De chaos wordt ‘geïncarneerd’
in het landschap, er vindt, haast letterlijk, een ‘vleeswording’ van chaos en wanorde
plaats. Hoe manifesteert dat zich nu? Al vanaf het moment dat Alfred voet aan wal
zet in zijn onderzoeksgebied wordt hij onthaald op een ‘warm welkom’ van
muggenzwermen, die hem en zijn collega's niet meer verlaten tijdens de expeditie.
Steeds nieuwe muggen dienen zich aan om Alfred te voorzien van jeuk en slapeloze
nachten. Interessant is de allereerste muggebeet die Alfred oploopt, de mug kiest
namelijk een bijzondere plaats uit:
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Het bootje komt steeds dichter bij de kant, de motor stopt, de bodem
schuurt over stenen. Ik stap aan wal. Een scherpe steek doet mijn
linkerooglid trillen. Ik veeg erover en op de top van mijn vinger zitten de
natte rafels van een verpletterde mug. Mijn hoofd is door muggen
omzwermd. Muggen gaan op mijn voorhoofd zitten, op mijn neus, op de
ruggen van mijn handen. Ik moet mijn koffer en mijn rugzak aanpakken
en kan de muggen niet verjagen. (p. 71)
En het gevolg van de allereerste steek die Alfred te verwerken krijgt:
Mijn linker ooglid, opgezwollen door een muggebeet, wil niet verder dan
tot de helft omhoog gaan. (p. 94)
Alfred wordt belemmerd in zijn zien, een voorteken van de chaos die langzaam de
overhand krijgt op (Alfreds) orde. Deze alomtegenwoordige muggen weerhouden
hem ervan om te slapen, en krijgen daarbij ook nog hulp van vleesetende vliegen,
die grote druppels bloed achterlaten na hun beet.
Dat de insekten daadwerkelijk alomtegenwoordig zijn, maakt ze één met het
onherbergzame landschap, met de rivieren en rotsen die Alfred moet bedwingen.
De insecten horen daar thuis, daar waar geen mens het lang zou overleven. Zij
overleven wel in de ‘chaos’. Dit is vergelijkbaar met wat Charles Darwin beweert in
zijn essay over aardwormen in 1881, aangehaald door Gillian Beer (1996). Beer
wijst op Darwins ‘bewondering’ voor de worm. De worm is dan wel een nietig wezen,
maar tegelijkertijd superieur in zijn nietigheid. Hij kan overleven zonder zon, kan
met zijn graafwerk rotsen laten zinken en hij doorploegt de grond waar we op staan.
Na de Apocalyps, als alle mensen zijn weggevaagd, dan is er nog steeds de worm.
Hij overleeft de mens. Beer haalt de dichter W.S. Landor (1851) aan: ‘For the worm
survives meteors, feeds on prince and vulture, and is so lowly that it is the last
surviving thing’ (1996: 239). Vergelijk hiermee de volgende uitspraak van Qvigstad,
Alfreds collega-geoloog:
De pieren vinden het lijk van een hyena even lekker als het lijk van een
paradijsvogel. Heb je daar ooit over nagedacht? (p. 124)
Dit is een bijna letterlijke herhaling van Landors woorden, de gier wordt vervangen
door een hyena en de prins door een paradijsvogel. Het is slechts een kleine stap
van wormen naar Alfreds plaaggeesten, muggen en vliegen. Ook zij overleven de
mens, wat het duidelijkst naar voren komt wanneer Alfred Arnes lijk vindt:
Zijn achterhoofd ligt tegen een steen. Iets dat op gele pudding lijkt,
besmeurt de steen. Het zit vol vliegen van een soort dat ik hier nog niet
eerder heb gezien, grote, blauwe. [...] Er lopen ook vliegen over zijn baard,
over zijn voorhoofd, over zijn half gesloten ogen. (p. 228)
In de chaos van Finnmark overleven de insecten, net als de aardwormen die als
enige overblijven na de Apocalyps. Hier is het nietigste wezen superieur aan de
mens. De volgende anekdote, die Arne in een wat minder serieuze bui vertelt, lijkt
realistischer te zijn dan hij bedoeld was:
Niet zelden denk ik aan de mogelijkheid dat de mensen er wat hun rang
in de schepping betreft, totaal verkeerde denkbeelden op na houden.
Staat er niet geschreven: de eersten
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zullen de laatsten zijn? Mogelijk worden we in het hiernamaals ontvangen
door een leger van muggen die daar de functie van minister uitoefenen.
En op een hoge troon zit, scepter in de hand, het mond- en klauwzeervirus
dat de baas over alles blijkt te zijn. Hij wacht even, schiet dan in de lach.
(p. 130-131)
Een andere manier waarop wanorde zich manifesteert in Finnmark hangt nauw
samen met tijd. Twee gebruikelijke metaforen om tijd te benaderen zijn de ‘pijl van
tijd’ en de ‘cyclus van tijd’ (Gould, 1987; Coveney & Highfield, 1990). De pijl van tijd
duidt op de onomkeerbare opeenvolging van unieke gebeurtenissen, er vindt
verandering plaats in één richting, van verleden naar toekomst. Dit impliceert een
ontwikkeling, met mogelijk een eindpunt. Met de cyclus van tijd wordt een herhaling
van gebeurtenissen en patronen bedoeld, het verleden keert altijd terug in de
toekomst. Hier is sprake van zekerheid en regelmaat, zoals het opkomen van de
zon of het afwisselen van de seizoenen. Deze twee metaforen voor tijd sluiten elkaar
niet uit. Uit het volgende zal blijken dat ze ook complementair kunnen zijn, en dat
ze mogelijkerwijs een nieuw licht kunnen werpen op een aantal bekende (en in
artikelen veelbeschreven) passages uit de roman (vgl. Kusters 1999).
Het eerste wat opvalt met betrekking tot tijd in Nooit meer slapen is het ontbreken
van cyclische tijd. Door het verhaal te plaatsen in een gebied waar de zon niet
ondergaat (de middernachtzon), weet Hermans de cyclische tijd te omzeilen. Op
deze manier heeft Alfred geen vast punt meer om zich te oriënteren in de tijd, de
regelmaat van dag-nacht wordt hem ontnomen. Deze koppeling tussen orde en
cyclische tijd maakt Hermans ook in zijn roman Een heilige van de horlogerie (1987),
waarin de hoofdpersoon Constantin zijn dagen doorbrengt met het opdraaien van
1473 klokken in een paleis. Hij weet zijn leven te ordenen door het volledig en
volgens een strak schema aan deze taak te wijden. Klokken representeren voor
hem cyclische tijd:
Na twaalf uur bij elkaar opgeteld te hebben, beginnen klokken opnieuw
en vergeten de uren die voorbij zijn. Het lijkt of de tijd heeft stilgestaan.
De wijzer draait, maar altijd naar het begin terug. (p. 14)
Door tegen te houden dat de klokken stilstaan vindt Constantin orde. De noodzaak
van het opdraaien van de klokken is een voorbeeld van hoe de pijl van tijd samengaat
met de cyclus van tijd. Enerzijds is de klok cyclisch, herhalend, en anderzijds loopt
hij naar een eindpunt, het stilstaan van de wijzers, wat Constantin probeert te
voorkomen. In Nooit meer slapen is het enige houvast in de tijd voor Alfred zijn
horloge. Dit blijkt echter kapot te zijn, niet lang nadat hij Arne is kwijtgeraakt. Hierdoor
valt alle ordenende cyclische tijd weg.
Naast de cyclische tijd komt ook de pijl van tijd op verschillende manieren aan
bod in Nooit meer slapen. Alfred is zich voortdurend bewust van onomkeerbare
processen die hij tegenkomt, vaak in verband gebracht met een duidelijk eindpunt,
de dood. Zo beschrijft hij nadrukkelijk Oftedahls verminkingen (p. 47) en sterfelijkheid:
‘eenmaal zal zijn hele schedel een doodskop zijn’ (p. 55). Maar ook Alfred zelf blijft
niet gevrijwaard van lichaamsverminkingen, sporen van de chaos die achterblijven
op zijn lichaam (p. 95, 250, 198-199). Het zijn vooral de verwondingen na Alfreds
val van een rots waarbij de pijl van de tijd naar voren komt (p. 143, 166, 180), hierbij
is duidelijk sprake van een onomkeerbaar proces: de verschillende pijnstadia van
zijn been, het drogen van het bloed, de vorming van wondkorsten, de littekens. Ook
instrumenten ondergaan een dergelijk lot:
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Mijn horloge tikt niet, ook niet als ik het schud. Kapot. In mijn verbeelding
zie ik hoe roest het radarwerk aantast als een kanker en het staal tot bruin
stof verkruimelt. (p. 209)
Dit zijn alles voorbeelden van hoe de pijl van tijd wordt gepresenteerd. Maar in feite
gebeurt dat ook op een ‘hoger niveau’. De hele expeditie kan gezien worden als
een ontwikkeling, waarin Alfreds zekerheid wordt aangevreten door de chaos. Hij
wordt steeds vermoeider en loopt verwondingen op, moet Arne zwaardere bagage
laten dragen, verdwaalt, verliest zijn instrumenten en komt uiteindelijk terecht op de
berg Vuorje. Daar hoopt hij Qvigstad en Mikkelsen aan te treffen. Alfred verdenkt
hen namelijk ervan dat ze achter zijn meteoor aan zitten, die op de Vuorje te vinden
zou zijn. De berg wordt haast mythisch beschreven:
In de buurt van de berg Vuorje moet het al regenen, er staat een
regenboog om de berg heen, alsof er op de top iets zeer heiligs
plaatsgrijpt. Ik heb nog nooit een regenboog in zulke felle kleuren gezien.
Of ik niet meer op aarde ben, maar in het vlies van een zeepbel leef. Mijn
doel omgeven door een stralenkrans. Met verschrikkelijke
krachtsinspanning sta ik op, maak mijn broek open en richt een straal
urine precies op het midden van de boog. Een nieuwe donderslag
weerklinkt. (p. 209-210)
Het feit dat Alfred de tegenboog door middel van een urinestraal belachelijk maakt,
neemt niet weg dat hij er toch heen gaat en zeker ervan is om iets te vinden.
Opvallend is ook dat ‘Vuorje’ het enige Noorse woord is dat fonetisch wordt uitgelegd,
en wel als ‘Woerje’ (p. 126). De berg doorbreekt de onduidelijkheid rondom de
uitspraak van Noorse woorden. Deze verduidelijking op talig niveau kan gezien
worden als een voorbode van de verduidelijking die de berg aan Alfred zal geven
op persoonlijk niveau.
Eenmaal aangekomen bij de berg neemt het mythische karakter van Alfreds
onderneming alleen nog maar toe. Hij beklimt de berg en komt terecht in de mistige
flarden van een wolk, om vervolgens een openbaring te ondergaan. Zoals Mozes
op een berg de Tien Geboden ontving, zo ontvangt Alfred zijn eigen ‘Tien Geboden’.
Alleen dan niet Gods Geboden, maar die van Hermans (p. 214-215). Alfred komt
tot het inzicht van de volstrekte nietigheid van de mens, en hij legt zich hierbij neer.
Hij hervindt zelfs zijn ordenende vermogen. Na deze ‘loutering’ weet hij zich opnieuw
te oriënteren en kan door weer zijn voetstappen te gaan meten en tellen het pad
vinden dat hem uit de chaos van Finnmark voert. Wat hij in het eerste huis dat hij
tegenkomt vindt, is tekenend voor zijn terugkeer uit de chaos:
Het plafond hangt vol met van die stroken gelijmd papier, waar vliegen
op gaan zitten om nooit meer los te kunnen komen. [...] Aan de wand
hangt niets, behalve drie grote kalenders. Drie. (p. 234)
Hier zijn geen insecten meer, hier kan Alfred zich weer plaatsen in de tijd. Door te
tellen, door zijn wetenschapsopvatting te volgen is Alfred in staat om aan de chaos
te ontsnappen, maar wel pas nadat hij de nietigheid van de mens en zijn produkten
heeft ingezien.
Hoe wordt deze ordenende wetenschap nu een menselijk product, een verhaal?
Op zijn tocht draagt Alfred een aantal zaken met zich mee die symbolisch zijn voor
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wetenschap: kaarten, foto's, een kompas, een meetlint; dit alles draagt hij mee als
relikwieën, die hij zorgvuldig beschermt tegen water en modder. Als Arne ze
teruggeeft aan Alfred worden ze zelfs beschreven als ‘ridderorden’ (p. 113). Maar
er ontstaan problemen. De kaarten die hem het wetenschappelijke houvast moesten
geven blijken namelijk niet overeen te komen met wat hij ziet. De wetenschap, hier
gepresenteerd in de vorm van landkaarten, is een abstractie van de realiteit die
Alfred ziet. Dit komt naar voren als hij de kaart probeert te lezen:
De kleine [rivieren] staan niet op de kaart. Ook de heuvels en de hellingen
zijn maar schematisch weergegeven: hoogteverschillen van minder dan
dertig meter zijn weggelaten. (p. 106)
Alfred moet voor de route dan ook vertrouwen op de drie Noren, die het gebied uit
eigen ervaring kennen. Als hij alleen is en verdwaald, kan hij zich alleen oriënteren
op de berg Vuorje, die hij ziet:
In elk geval, ik kan de berg zien [Hermans' eigen cursivering], bij de berg
kan ik altijd komen zonder kompas. Het zou zelfs kunnen zonder kaart.
(p. 203)
Ook komt de tegenstelling tussen de beschrijvingen van wetenschap en het directe
zien naar voren bij het pad dat Alfreds ‘ontsnapping’ aan de chaos mogelijk maakt.
Dit pad komt namelijk niet alleen qua richting, maar ook qua ‘uiterlijk’ overeen met
wat op de kaart staat. Het gaat namelijk om een spoor waarlangs steeds een kleine
steen op een grote steen wordt gelegd door reizigers. Door dit spoor van stenen te
volgen komt Alfred bij een kleine nederzetting terecht. Op de kaart wordt het
weergegeven met een stippellijn, die als het ware overeen komt met de stenen.
Alleen door deze directe correspondentie tussen realiteit en beschrijving weet Alfred
thuis te komen. Uit deze voorbeelden blijkt hoe in Nooit meer slapen de beschrijvende
rol van wetenschap wordt geproblematiseerd, waarbij steeds de toetsing van
abstracties aan de realiteit van doorslaggevend belang is.
Hermans' concept van wetenschap in Nooit meer slapen kan op deze wijze
beschouwd worden als ‘verhalend’. Wetenschap beschrijft niet een buiten onszelf
staande realiteit, maar construeert een nieuwe, die verandert op het moment dat
de wetenschappelijke benadering verandert. Dit komt met name naar voren wanneer
Alfred de ‘abstracties’ vergelijkt met wat hij ziet. Tegelijkertijd is wetenschap
(horloges, meetlinten e.d.) ook een onmisbaar houvast om de wereld te kunnen
bevatten en te ordenen. Maar niettemin is het een houvast dat niet meer is als het
produkt van de ‘nietige’ mens. Wel bruikbaar en provisorisch beschrijvend, maar
niet verklarend, simpelweg omdat er nooit een verklaring of een zingeving heeft
bestaan in Hermans' wereld.

Adres van de auteur: Lage Barakken 3, NL-6221 CH Maastricht, Nederland
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Eindnoten:
1 Den Boef 1984, p. 44-48, geeft een riante opsomming van plaatsen waar in de roman Alfreds
obsessie met tijd en ruimte naar voren komt.
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J. Goossens
De jambische viervoeters van de Limburgse Aiol
Abstract - The fragmentarily preserved Limburgian chivalric epic Aiol (about 1200),
a translation/adaptation of the French epic Aiol et Mirabel, is written in iambic metrical
feet with four arses. This is a remarkable exception and as far as known the first
example in epic poetry in a Germanic language. It is argued that this verse technique
is tributary to the medieval Latin and French tradition and that the author intentionally
surpasses his models in technical perfection.

1. Stand van het onderzoek
In 1966 bezorgden Deschamps en Gysseling een uitgave van alle bekende
fragmenten van de Limburgse Aiol. Sedertdien heeft de opvallende verstechniek
van dit werk al enkele keren de aandacht van mediëvisten op zich gevestigd. De
eerste in de rij was De Graaf 1980: 332, die in een noot beknopt op de verslengte
van het gedicht inging en meende: ‘De dichter hield van trocheïsche of jambische
afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde versvoeten [sic, bedoeld zijn
uiteraard syllaben] en van vier voeten per vers.’ De tweede was Van den Berg, die
in een artikel van 1981 en in zijn proefschrift van 1983 een ander aspect van de
versificatie uitvoeriger besprak. Hij betoogde dat de Aiol gedicht is in lange verzen
met binnenrijm. Hij heeft mij daarvan niet kunnen overtuigen. Werner Schröder heeft
tegen de voorvechter van de ‘binnengereimte Langzeile’ Friedrich Maurer
herhaaldelijk betoogd dat in het Evangelienbuch van Otfrid von Weißenburg en in
de Vroegmiddelhoogduitse epiek de twee helften van een rijmend verspaar geen
lang vers in ritmische zin vormen (o.a. Schröder 1964, 1965a en 1965b), en ik denk
dat zijn stelling ook voor de Limburgse Aiol opgaat. Op dat probleem ga ik echter
niet verder in. Zelf was ik de derde in de rij. In 1982: 265 noemde ik de Aiol een
epos met ‘zeer regelmatige viervoeters’ en voegde daar in een noot aan toe: ‘Deze
hebben in de regel een “Auftakt” [bedoeld was: een éénsyllabige “Auftakt”] en dus
jambisch karakter. De Aiol-dichter bereikt hiermee een metrische regelmaat die in
de Duitse literatuur pas rond 1270 bij Konrad von Würzburg wordt aangetroffen.’
Dit is strikter geformuleerd dan bij De Graaf (trocheeën worden uitgesloten), maar
evenmin uitgewerkt.
Wel uitgewerkt heeft zijn opvatting Zieleman in een uitvoerig en goed
gedocumenteerd artikel van 1987. Daarin betoogt hij tegen Van den Berg dat
‘syntactische eenheden, hoe ook over de verzen gestructureerd, [...] geen
versificatiekenmerk (zijn)’ (p. 82). Hij bespreekt dan naast elkaar de versificatie van
de Aiol en van de Kopenhaagse Lutgart. Daarin had de ontdekker en eerste uitgever
Van Veerdeghem in 1899: XLVII al zoiets als een metriek met viervoetige jamben
onderkend. Hij zag er ‘eene toenadering tot het beginsel der romaansche metriek,
het tellen der letter-
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grepen’ in. ‘Uit dit oogpunt beschouwd zijn de verzen der Sinte Lutgart octosyllaben
met jambischen rhythmus en, volgens de classieke metriek, jambische dimeters of,
paarsgewijze genomen, jambische tetrameters.’ Bij alle verschil in de spreiding van
de syntactische eenheden over de verzen in beide gedichten stelt Zieleman een
gemeenschappelijk regelmatig isosyllabisme in hun versregels vast: ‘bij masculien
rijm acht, bij feminien rijm negen syllaben per vers’ (p. 90). Hij weigert echter daarin
een jambisch of trocheïsch metrum te herkennen. Wel zou het - met een verwijzing
naar De Graaf - gaan om ‘een versaccentuatie die vaak de indruk wekt trochaeïsch
dan wel jambisch te zijn’, maar: ‘Het berust op “gehoorbedrog” in het gedicht metriek
te veronderstellen; de versificatie kenmerkt de Limburgse Aiol als een ritmisch
gedicht’ (p. 95).
Vóór en na Zieleman is herhaaldelijk beweerd dat de Kopenhaagse Lutgart het
oudste Middelnederlandse gedicht in jambische viervoeters zou zijn. Men scheen
daarbij niet ter kennis te nemen dat de verscheidene decennia oudere Aiol in goed
vergelijkbare verzen is geschreven. Dat heeft ertoe geleid dat ik op 1 september
1994 op het Leidse symposium ‘Grote Lijnen’ enigszins geïrriteerd de volgende
uitspraak deed: ‘Ik mag er hier nog eens aan herinneren dat niet de Kopenhaagse
Lutgart, waar de laatste tijd steeds weer naar wordt verwezen, maar wel de
Limburgse Aiol ons oudste epos in vrij regelmatige jambische viervoeters is’
(Goossens 1995: 38). Toegegeven, daarmee was niet bewezen dat Zieleman ongelijk
had. Maar begin januari 2001 las ik in Neder-L 9 (0101) in verband met het
proefschrift van Mantingh over de Kopenhaagse Lutgart het volgende: ‘omstreeks
1270 gedicht in de jambische versmaat (dat laatste is een unicum voor de
West-Europese volkstalen in de dertiende eeuw).’ En dezelfde dag kreeg ik een
boekje van Zonneveld onder ogen, waarin met grote stelligheid voor het
Middelnederlands hetzelfde wordt beweerd (‘volstrekt uniek [...] voor deze vroege
periode van het Middelnederlands’, p. 3). De auteur verwerpt de stelling van Zieleman
wat de Lutgart betreft, maar treedt eigenlijk niet met hem in discussie. Dat zal wel
komen door zijn uitgangspunt: studies van (generatieve) linguïsten over Engelse
versteksten met vijf voeten die jonger zijn dan beide Nederlandse gedichten, in
plaats van Latijnse of Franse die uit een traditie met vier voeten stammen en ouder
zijn. In ieder geval is het bevreemdend dat zijn kennis van het artikel van Zieleman
hem er niet toe heeft aangezet iets over de Aiol te zeggen. Er is dus aanleiding om
dat hier wel te doen.

2. Lettergrepen tellen
Als de Aiol-dichter jambische viervoeters heeft geschreven, heeft hij uiteraard ook
de lettergrepen van zijn verzen geteld, maar het omgekeerde hoeft niet het geval
te zijn. In de middeleeuwse Franse epische literatuur in verzen met gepaard rijm
worden wel de lettergrepen geteld, maar het aantal afwijkingen van wat men een
jambisch metrum zou kunnen noemen, is er in de regel zeer hoog. Zulke verzen
worden als ritmisch beschouwd, dat wil zeggen dat ze een min of meer willekeurige
afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen vertonen. We kunnen
ons daarom voorstellen dat invloed van de contemporaine Franse epische literatuur
en ook van de middeleeuws Latijnse ritmische voortzetting van de jambische dimeter
onze
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dichter tot het tellen van zijn lettergrepen heeft aangezet zonder dat hij een
regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde syllaben beoogde.
Directe invloed van zijn voorbeeld, het epos Aiol et Mirabel, is echter in dit opzicht
uitgesloten, omdat het eerste deel van het Franse gedicht hoofdzakelijk in
tienlettergrepige verzen, het tweede in alexandrijnen is geschreven. Ik scheid daarom
de vragen naar het aantal lettergrepen en naar het eventuele metrum en ga eerst
na of onze dichter geteld heeft. Daarbij zal ik de tweede vraag ook hier al niet
helemaal kunnen ontlopen. Maar voor ik die beantwoord ga ik nog op de
argumentatie van Zieleman in. De verstellingen in de uitgave van de Aiol-fragmenten
door Deschamps en Gysseling van 1966 en in het Corpus-Gysseling van 1980 zijn
identiek. Beide uitgaven zijn dus bij een controle van de volgende uiteenzetting
bruikbaar. Ik leid die in met een representatief stukje tekst om een globale indruk
van de versificatie van de Aiol-dichter te geven. Mirabel, die pas van een tweeling
is bevallen, wordt door vrouwen van de kerker waar ze was opgesloten naar een
zaal gebracht:
595 Die urouwen in dien kerker quamen.
die scone mirabel si namen.
up eine culte si si lachten.
dar up si si gedragen brachten.
uter dien kerker in dien sal.
600 si weinden ende seiden al.
ai scone urouwe ai edel wíĵf.
wie scone was nochdan u líĵf.
dů gi hier quamet in dit lant.
makaris hi sal síjn gescant.
605 got sal ům dur uwe sculde.
untsecgen gare sine hulde.

Deschamps en Gysseling onderscheiden 781 geheel of gedeeltelijk bewaarde verzen
plus een aantal tekstsnippers die niet bruikbaar zijn. Daarvan zijn 527 verzen geschikt
voor een analyse, omdat ze ofwel volledig zijn overgeleverd ofwel zo, dat het
1
ontbrekende zonder problemen kan worden aangevuld. In de uitgaven staan die
aanvullingen van ontbrekende stukjes tussen vierkante haakjes. Er is een speciaal
geval dat zonder problemen meegeteld kan worden: vers 579 sprac mirabel die
scone. Dit vers is aan te vullen met vrouwe, zodat het rijmt op vers 580 des lidic an
2
dien herte rouwe. In tegenstelling tot Van den Berg 1981 en Zieleman, die hun
analyse tot 136 (= 445-580) verzen beperkten, betrek ik alle 527 bruikbare verzen
in het volgende kleine onderzoek.
Onze uitgangshypothese is dat de dichter bij mannelijk rijm verzen van acht en
bij vrouwelijk rijm verzen van negen lettergrepen schreef. Om juist te kunnen tellen
is het nodig te weten of de dichter opeenvolgingen van twee klinkers als elisies
(synaloefen) behandelt of niet. Ik heb 25 gevallen aangetroffen waarin op een finale
doffe e van een woord een initiële ‘volle’ klinker van het volgende woord volgt,
3
bijvoorbeeld 218 dat eme got geue ungeual. Het aannemen van een elisie leidt hier
meestal tot het gewenste aantal, en daarom tot de conclusie dat de auteur de
lettergrepen heeft geteld. Er zijn vier tegenvoorbeelden, vers 92 dicke als ander
wiue uiere, vers 278 minnedi dien hertoge iet, vers 610 die ungetruwe end die felle
en vers 651 si růrden uůte ende hande, waar dit resultaat slechts bereikt wordt als
dicke als, hertoge iet, ungetruwe end en uůte ende niet samengetrokken worden.
Als de dichter zijn lettergrepen geteld
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heeft, lijken deze verzen dus onregelmatig te zijn. Zoals achteraf zal blijken, zijn de
eerste twee hiervan echter anders te beoordelen en zijn ze even goed met een elisie
te lezen als de grote meerderheid van de andere. De regel werkt dus op verzen 610
en 651 na zonder uitzondering. Daarbij valt op dat die twee verzen de laatste twee
uit de reeks van 25 zijn. Stoten we hier op een breuk in de behandeling van de
versvorm door de dichter?
Daarnaast zijn er de gevallen waarin op een finale volle klinker ook initieel een
volle klinker volgt. Hier vindt in dezelfde veronderstelling nooit elisie plaats. Daarvan
heb ik 51 gevallen gevonden, die door geen enkel tegenvoorbeeld worden
4
tegengesproken, bijvoorbeeld 638 gůtlike si tu ůme sprac. Er heerst dus in de
behandeling van hiaten door onze dichter een vaste regelmaat.
Een ander probleem dat vóór het tellen moet worden opgelost, is dat van de
prosodische structuur van enkele vreemde woorden, vooral eigennamen. In dertien
gevallen verkrijgen we het resultaat dat de dichter zijn lettergrepen heeft geteld als
5
we een opeenvolging van twee klinkertekens opsplitsen over twee lettergrepen.
Dat is systematisch het geval bij de persoonsnaam (H)Elie, al of niet verbogen
(verzen 265, 402, 410, 420, 438, 512, 514, 523). Ook van de plaatsnaam urliens
zijn er twee voorbeelden (verzen 273 en 292). Tegenvoorbeelden zijn er niet. Wel
leveren de gevallen complie (84), lengiers (296) en burgunien (299) telkens slechts
één bewijsplaats op. Zij zijn dus op zichzelf genomen niet bewijskrachtig. In vers
294 cremonihe. azur end aualůn lees ik de naam van de stad Cremona als cremonje,
waarin de finale e voor de a van azur te elideren is. Steun vindt die lezing in vers
103, waar andolihe als andolje (‘andouille’) is te lezen, en in de verzen 508 en 535,
waar de naam van de Bourgondiërs (‘Bourguignons’) burgunihune, burgunihůne is
gespeld.
We zijn nu gewapend om de telling door te voeren. Er zijn in totaal 476 verzen
van de 527 die zonder meer de hypothese bevestigen, d.w.z. 90,32%. Dat aantal
is zo hoog, dat het niet verklaard kan worden door aan te nemen dat de Aiol-dichter
op dezelfde manier als de andere Middelnederlandse en Middelhoogduitse dichters
van epische versteksten alleen maar matiging in de verslengte nagestreefd zou
hebben.
Hoe zit het met de 51 uitzonderingen? Daar zijn om te beginnen vijf min of meer
duidelijk corrupte verzen bij: de verzen 171, 224, 407, 513 en 724. In 170-171 die
munic sprac its umbe niet. dat mi vwe haue biet is klaarblijkelijk tussen dat en mi
het voornaamwoord gi weggevallen. Voegen we het in, dan verkrijgen we een
achtlettergrepig (jambisch) vers. In 223-224 gi hebt gewesen in dien walt. dar die
strate sold bewaren is tussen dar en die precies hetzelfde gebeurd; de emendatie
levert hetzelfde resultaat op als in 171. In 407-408 men lachte uor em dar broet.
Dat wa[s] eine semele groet is tussen dar en broet het onbepaald lidwoord vergeten,
zoals uit eine in 408 blijkt. Invoeging van ein levert weer hetzelfde resultaat op. In
512-513 nu riet hi sůken dar elyen. die was uient an dien doet is die was uient te
emenderen in dien was hi uient. Het resultaat is weer hetzelfde. In 723-724 die kent
si beide gader dochten. bet eren si beste mochten betekent dochten ‘doopten’;
tussen eren en si is het voegwoord so in te voegen. Het resultaat is - het wordt
eentonig - hetzelfde.
Dan zijn er verscheidene gevallen waarin blijkbaar een onbeklemtoonde e in het
ritmische lezen te onderdrukken is. Dat geldt zesmaal voor de negatie ne in
enclitische positie (157 en 568 gine sult, 271 en 281 ine sal, 279 sone můgedi, 736
hine sal) en éénmaal in proclitische positie (199 newaren; wellicht beter nog wordt
ne hierin hele-
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maal geschrapt, omdat in dit vers, dat si negene můnke newaren, daarvóór al een
dubbele negatie staat). Het geldt tweemaal voor de tweede e in het voegwoord ende
(124 en 428; voor end in het al geciteerde vers 610 zie verderop). Dat kan
probleemloos, omdat in de tekst ende en end - al naargelang het in de zin van onze
stelling uitkomt - voortdurend afwisselen. In 428 der groter [eren] ende genaden is
nog een andere oplossing denkbaar: onderdrukking van de eerste e in genaden.
Dan spoort het vers met 494 en 643, waar in genůch de e eveneens te onderdrukken
is. In 151 gi su[let] hebben de uitgevers wel ten onrechte voor de lange vorm van
het vervoegde werkwoord sulen geopteerd: de korte vorm sult komt, al of niet met
o superscriptum, elders viermaal voor (in verzen 109, 157, 308, 568). Een duidelijk
geval is ook de datief eme van het voornaamwoord hi in 404: dit verschijnt op tien
andere plaatsen als em (14, 44 enz.). Ritmisch vergelijkbaar met hine in 736, waar
ne negatiepartikel is, is hine in 463, waar het enclitische objectvorm van het
persoonlijk voornaamwoord derde persoon mannelijk enkelvoud is. In 233 en 241
is telkens in mordenere en in 480 in uergaderde de laatste e te onderdrukken. In al
deze zeventien gevallen verkrijgen we door de voorgestelde lezing het vereiste
aantal lettergrepen. In veertien daarvan loopt het vers dan ook perfect jambisch.
De uitzonderingen zijn 233, 271 en 463.
Door deze twee soorten ingrepen is het aantal verzen met getelde lettergrepen
op een op zijn minst plausibele wijze tot 498 gestegen, d.w.z. tot 94,50% van het
totaal. Lukt het, dit percentage nog op te voeren zonder het materiaal geweld aan
te doen? Er zijn twee gevallen waarin gemakkelijk door een kleine ingreep het
vereiste aantal lettergrepen samen met een jambisch metrum verkregen kan worden,
maar dan zo dat de plausibiliteit van de ingreep juist in de stelling te zoeken is dat
de dichter zijn lettergrepen geteld heeft: 252 en 300. In 251-252 uan deme hus si
aue [n]amen. die sparen die ůn bequamen kan tussen ůn en bequamen het bijwoord
wal ingevoegd worden. In 300-301 ein groet [d]eel suldi mi sekerlike. des landes
geuen in uranc[ri]ke kan het adjectief groet geschrapt worden.
Met deze laatste twee ingrepen is het aantal isosyllabische verzen gestegen tot
500 en zitten we bij 94,98% van het totaal. Maar met de laatste loodjes wordt het
moeilijk. In 733-734 uijf iaer so hebbe wi teuorn. geseet gehalden loewijs kunnen
we wel de naam van de koning, Lodewijk, als lodewijs lezen en zo vers 734
regelmatig maken, maar het is toch de vraag of dat toelaatbaar is. De koning wordt
nog op twee andere plaatsen genoemd, in 422 en 572, en daar heet hij telkens
lowijs. We kunnen wel op vers 298 wijzen, waar de naam van het gebied ‘Lorraine’
(Lotharingen) als [L]odenrene verschijnt. In 189-190 aiol die uiele gůdes cunde.
einen mantel uielt sachte kunnen we een kleine kunstgreep toepassen waar de
dichter herhaaldelijk gebruik van maakt (zie daarvoor verder beneden): het onderwerp
in de vorm van een voornaamwoord herhalen. Maar ook als we vers 190 herschrijven
als einen mantel hi uielt sachte schijnt er nog een lettergreep te ontbreken. En dat
is niet alleen in dit vers het geval, maar in alle 23 verzen die er nog overschieten:
36
70
113
133
143

[d]růgen lungen in dien handen
dat si dumbheit iet uers[ůken]
uro[w]e seid aiol gi spot
uorwert si u dat [geseit]
also war hi of hi wolde
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164
203
210
441
444
445
487
490
501
544
552
563
574
581
605
728
741
751

noch negeiner slachten diir
gůde ridder utercorn
amelrijc ende reinier
ouelscalc dat di got schende
die du hude ůns hees gesproken
Hellewijn dů hi uersach
gwinerei bet sinen scachte
dat was bertram uan sessune
hellewijn bet sporen slůg
ůr geseet umbe die stat
winach ende paschedach
Mirabel die urouwe scone
die ne sůlen siekerlike
Mirabel die walgedane
got sal ům dur uwe sculde
thomas ende manassiere
dar af so riet also sware
mer bi mahon unsen heilant

Daar zijn nu blijkbaar twee van de vier verzen aan toe te voegen die bij de vaststelling
van de regel der elisie als uitzonderingen schenen te fungeren, namelijk
92 dicke als ander wiue uiere
278 minnedi dien hertoge iet

Tellen we deze twee verzen samen met vers 190 bij de lijst van 23, dan zijn er 26
verzen op 527, dus 4, 93 van het totaal, die weerbarstig blijven, doordat ze een
lettergreep ‘te weinig’ hebben, te weten zeven in plaats van acht bij mannelijk rijm
(tien gevallen) en acht in plaats van negen bij vrouwelijk rijm (zestien gevallen). Dat
is een verhouding die betrekkelijk goed overeenkomt met het totale aantal mannelijke
(219) en vrouwelijke (282) rijmen bij verzen met het ‘normale’ aantal lettergrepen,
zodat we wel mogen besluiten dat er geen verband bestaat tussen de aard van het
rijm en het voorkomen van de afwijking.
Het valt op dat de grote meerderheid van deze 26 gevallen met een beklemtoonde
lettergreep begint en bovendien moeiteloos trocheïsch gelezen kan worden. Dit
samen met het feit dat ook sommige andere ‘volledige’ verzen een min of meer
vergelijkbaar patroon vertonen, maakt het begrijpelijk dat De Graaf in de Aiol naast
jambische ook trocheïsche viervoeters meende te herkennen en dat Zieleman vond
dat de versaccentuatie ‘vaak de indruk wekt trochaeïsch dan wel jambisch te zijn’.
Het is ook begrijpelijk dat Zieleman geprobeerd heeft, door een kunstgreep twee
verzen uit het door hem geanalyseerde stuk en een derde vers dat daar onmiddellijk
op volgt, voor zijn theorie te redden: in de verzen 563, 574 en 581 moet het volgens
hem ‘zeer waarschijnlijk worden geacht dat onder de grafie [van het pron. dem. die]
een tweelettergrepige uitspraak (diə) schuilgaat’ (p. 90). Afgezien van het feit dat
dit elders in het gedicht dan niet mag, valt op dat hij stilzwijgend aan de verzen 487,
490, 501, 544 en 552 voorbijgaat, die eveneens tot zijn corpus behoren, maar het
genoemde pronomen niet bevatten.
Het is duidelijk: in ongeveer één vers op twintig wijkt de Aiol-dichter op een
systematische en uniforme manier van zijn isosyllabisch principe van acht
lettergrepen bij mannelijk en negen bij vrouwelijk rijm af. Daarvoor is wars van kunsten vliegwerk een consistente uitleg nodig. Die is te vinden in een boek van de
Zweedse spe-
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cialist in Middellatijnse verstechniek Dag Norberg 1988: 39. Ik citeer hier de relevante
passage, die in een hoofdstuk over de jambische viervoeter en zijn ‘réplique
rythmique’ staat:
Passons maintenant à l'étude du nombre de syllabes. En principe ce
nombre est fixé à 8 dans le dimètre iambique de la basse Antiquité et,
par conséquent, dans son imitation rythmique. Les poètes soignés
s'empressent de suivre cette règle. Mais nous avons vu qu'il y a des
exceptions. Ainsi on a parfois omis la première syllabe du vers. C'est une
exception facile à comprendre. Le rythme accentuel étant régulier dans
environ 50% des cas, ce que nous pouvons mettre en évidence par la
ligne
, on pouvait omettre la première syllabe du vers
aussi bien que la première note de la mélodie comme une sorte de mesure
d'attaque. C'est ainsi que deux des hymnes que nous venons d'analyser
commencent par les vers Rex aeterne domine et Christe caeli domine et
nous avons souligné l'existence d'autres vers de 7 syllabes dans ces
hymnes et dans d'autres. Chaque essai de correction de ces textes en
ajoutant une syllabe est inutile.
Aan zijn vergelijking met de muziek voegt Norberg een voetnoot toe: ‘Cf. l'addition
d'une mesure d'attaque dans les chants qui commencent par
.’ Hij somt dan
een aantal voorbeelden op, ook van overbodige emendaties door filologen en besluit:
‘Il serait facile de multiplier les exemples mais nous croyons que ce que nous avons
dit suffit pour prouver l'existence de 7pp au lieu de 8pp’, d.w.z. van verzen met
proparoxytonische cadens (zie daarvoor verderop) met 7 in plaats van 8 lettergrepen
(p. 40). Ook verder in zijn studie (p. 62) herinnert hij er nog eens aan dat ‘des
corrections de ce genre sont inutiles.’
Trachten we de 26 verzen met een lettergreep ‘te weinig’ volgens het door Norberg
geformuleerde principe met een ‘stomme opmaat’ te lezen, dan klinken ze in 22
gevallen jambisch. De uitzonderingen zijn de verzen 190, 210, 544 en 741, waar
de klemtonen slechts gedeeltelijk met de toppen van een jambisch metrum
samenvallen. 22 verzen op 26, dat is 84,62%, een erg hoog percentage. Als in de
501 andere verzen, die geen afwijking van het isosyllabische principe vertonen, de
verhoudingen ongeveer dezelfde zijn, dan mogen we zeggen dat de Aiol-dichter
meer heeft gedaan dan zijn lettergrepen tellen: hij heeft dan een jambisch metrum
nagestreefd, waarin echter plaats was voor uitzonderingen.

3. Overname van de ritmische repliek van de jambische dimeter?
Hoe komt Zieleman er toe, een jambische metriek in de Aiol te ontkennen? Hij heeft
bij de lectuur uiteraard iets gemerkt wat daaraan herinnert, maar noemt dat zoals
we gezien hebben ‘gehoorbedrog’. In zijn opvatting lijkt hij mij sterk beïnvloed door
de Algemene Versleer van De Groot, die aan het metrum opvallend weinig belang
hecht en in zijn analyse van een in alexandrijnen geschreven gedicht van Boutens
‘ernstig bezwaar’ maakt tegen een karakterisering daarvan als een zesvoetig
jambisch gedicht. Immers, ‘De statistiek van de woordgrenzen leert anders’ (p. 42;
eigenlijk is bedoeld: nog iets anders), en er zijn nog andere vormen van regelmaat
in het gedicht te onderkennen. Maar de argumentatie van Zieleman concentreert
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uit de jambische dimeter van de Ambrosiaanse hymne heeft ontwikkeld. Het is een
vers geworden waarin geen voeten, maar lettergrepen geteld worden en waarin ‘de
finale cadens, in samenhang met het vaste aantal lettergrepen per vers, [...] proza
tot poëzie maakt’ (p. 106). In die cadens zijn twee accentuatiepatronen te
onderscheiden: een proparoxytonisch (pp:
) en een paroxytonisch (p:
).
De mannelijke verzen in de Aiol zijn dan proparoxytonisch, want zij eindigen op een
lettergreep die bijaccent heeft (en bovendien rijmt); zij hebben dan ook acht
lettergrepen. De vrouwelijke verzen zijn paroxytonisch: zij eindigen op een
beklemtoonde plus een onbeklemtoonde lettergreep (die samen het rijm vormen)
en hebben negen lettergrepen. In verzen met een proparoxytonische cadens gaan
aan de eindsyllabe een onbeklemtoonde zevende en een beklemtoonde zesde
syllabe vooraf, die samen ermee dus een drielettergrepige cadens vormen. In het
paroxytonisch gebouwde vers bestaat de cadens slechts uit twee lettergrepen, een
beklemtoonde gevolgd door een onbeklemtoonde. Bij elk van de twee types somt
Zieleman de versaccentuatiepatronen op die volgens hem in de Aiol en de Lutgart
het vaakst voorkomen. Bij de proparoxytonische zijn er dat vijf (de getallen geven
de plaatsen van de beklemtoonde lettergrepen aan): 1) 2.6.8., 2) 4.6.8., 3) 2.4.8.,
4) 1.4.8., 5) 4.8. Hierin is verrassend dat bij de laatste drie de zesde syllabe, die in
een proparoxytonisch patroon toch per definitie accent moet dragen, ontbreekt. Dit
is slechts één aspect van de zuinigheid waarmee Zieleman aan lettergrepen accenten
toekent. Hoewel men doorgaans bij het Middelhoogduitse en Middelnederlandse
epische vers van een verdeling van vier accenten uitgaat, waarvoor er ook wel eens
drie (uitzonderlijk twee) gelezen moeten worden, bereikt hij het getal vier geen
enkele keer en onderscheidt hij er in het vijfde patroon slechts twee. Een soortgelijke
constatering geldt voor de paroxytonische accentuatiepatronen. Hij onderscheidt
er zes: 1) 4.6.8., 2) 2.6.8., 3) 2.4.8., 4) 1.4.8., 5) 4.8., 6) 2.8.
Invloed van ‘la réplique rythmique du dimètre iambique’, zoals Norberg dat noemt,
op de versificatie van de Aiol valt niet te ontkennen: in de beoordeling van de 26
verzen met zeven lettergrepen bij mannelijk of acht lettergrepen bij vrouwelijk rijm
hebben we er een mooi voorbeeld van leren kennen. De vraag is echter of Zielemans
beoordelingen van de finale cadens en de consequenties daarvan voor de Aiol
opgaan. Dat doen ze naar mijn mening niet. Middellatijnse verzen met paroxytonische
cadens hebben niet negen, maar acht lettergrepen, net zoals die met
proparoxytonische cadens. Tussen die verzen en de Middelnederlandse staan de
Franse epische octosyllabische verzen. Die zijn in de praktijk vaak negensyllabig,
namelijk wanneer zij op een onbeklemtoonde lettergreep eindigen. Het Frans als
‘meest Germaanse’ van de Romaanse talen heeft door zijn dynamische accentuering
veel lettergrepen verdoft. Die verdofte lettergrepen stonden vaak aan het woordeinde;
in het Nieuwfrans vallen ze in parlando-stijl dan zelfs in de regel weg: la langue
écrite wordt dan [la lãg ekrit]. De adaptatie van de Latijnse jambische dimeter met
zijn vast aantal van acht syllaben, maar twee mogelijke cadensen, in de vorm van
een afwisseling van verzen met acht en met negen lettergrepen, waarvan de eerste
op een beklemtoonde en de tweede op een onbeklemtoonde lettergreep eindigen,
betekent dat een beschrijving van het Franse epische vers met behulp van de
begrippen proparoxytonisch en paroxytonisch niet meer adequaat is. We hebben
nu immers te maken met een afwisseling van mannelijke en vrouwelijke rijmen in
voor het overi-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

325
ge gelijk gebouwde verzen. In Middelnederlandse verzen moet de verhouding van
mannelijke en vrouwelijke rijmen verder een eind in het voordeel van de vrouwelijke
(en dus van verzen met negen lettergrepen) verschuiven, aangezien de dynamische
accentuering hier (zoals in de andere Germaanse talen) voornamelijk verdoffingen
aan het woordeinde tot gevolg heeft, zoals uit het hele verbuigings- en
vervoegingssysteem blijkt. In de eerste duizend verzen van Chrétiens Erec et Enide
(uitgave Foerster) heb ik 370 vrouwelijke rijmen aangetroffen. In de Aiol zijn het er
298 op 527, dat wil omgerekend zeggen 565 op duizend.
Het Franse systeem is niet uit de lucht gevallen. Het werd voorbereid door een
ontwikkeling in de middeleeuwse versificatie van het Latijn zelf, een normale
consequentie van de teloorgang van de op syllabekwantiteit berustende metriek als
gevolg van de dominantie van een dynamische accentuering.
Or, c'est en roman commun que se réalise le fait d'une portée
considérable, qui est un des traits caractéristiques du système métrique
des langues romanes, de ne plus tenir compte de ces inaccentuées [d.w.z.
de onbetoonde eindlettergrepen] dans la mesure du mètre. Cette
innovation était d'ailleurs la conséquence directe de l'adoption d'un nombre
fixe de syllabes pour chaque vers accentuel. Ce nombre étant compté
jusqu'à la dernière accentuée qui coïncide avec un posé, celle-ci devient
le signal de la fin du vers et, de ce fait, les atones qui suivent le dernier
accent prennent un caractère superfétatoire,
aldus Michel Burger 1957: 164. Ze heffen echter wanneer ze toegevoegd worden
wel een proparoxytonische cadens op als die nog voorhanden was.
Werken met de begrippen ‘paroxytonisch’ en ‘proparoxytonisch’ impliceert dat
men in de analyse ook rekening moet houden met de lexicale opbouw van de cadens.
In het Ambrosiaanse vers heeft in een proparoxytonische cadens het laatste woord
minimaal drie lettergrepen (aetérne rérum cónditòr), in een paroxytonische heeft
het er slechts twee (nóctem diémque qui régis). Dit laatste is in overeenstemming
te brengen met het kwantitatieve metrische schema, wat betekent dat dit
tweelettergrepige woord kwantitatief jambisch (◡-) of dibrachisch (◡) moet zijn. Daar
metrisch bekeken het ritme in al die verzen hetzelfde is, kunnen we dus ook
‘scanderen’: noctém diémque quí regís. Maar met een verdeling van de dynamische
accenten volgens het normale syntactische verloop van de zin maken de verzen
met een paroxytonische cadens een heel andere ritmische indruk dan die met een
proparoxytonische, hoewel het in principe om hetzelfde soort vers, te weten de
jambische dimeter, gaat. In de loop van de tijd is de frequentie van de paroxytonische
cadens altijd verder achteruitgegaan. Wat zich wel heeft kunnen handhaven, zijn
verzen met een tweesyllabig slotwoord, voorafgegaan door een éénlettergrepig
voorlaatste woord, die dan samen als ritmisch ‘cadenswoord’ gaan fungeren, zodat
de accentuering van qui régis verandert in een proparoxytonisch quí regìs.
Als we, zoals hierboven betoogd, de negensyllabige verzen met vrouwelijk rijm
in de Aiol niet meer als paroxytonische verzen mogen beschouwen, kunnen we ons
tenminste nog afvragen of er in de lexicale opbouw van zijn achtsyllabige verzen
met mannelijk rijm nog iets van een proparoxytonische cadens te herkennen valt.
Mijn statistiekje ziet er als volgt uit: Van de 229 verzen met mannelijk rijm zijn er 88
waarvan het voorlaatste woord uit twee lettergrepen bestaat en het laatste uit één,
6
dus: 2 + 1 = 88. Verder vinden we met afnemende frequentie: 1 + 2 = 56; 1 + 1 =
47; 3 (het
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laatste woord op zichzelf voldoet aan de eis) = 16; 3 + 1 = 9; 2 + 2 = 8; 3 + 2 = 2; 5
+ 1 = 2; 4 + 1 = 1. Er zijn dus 72 (56 + 16) verzen op 229, dat wil zeggen een
uitgesproken minderheid van 31,44%, die wat hun lexicale opbouw betreft als
(secundair) proparoxytonisch beschouwd kunnen worden.
Maar is dat misschien toch niet meer dan in Middelnederlandse epische gedichten
die in niet-isosyllabische verzen zijn geschreven? Ik heb een steekproef gedaan en
de eerste 229 verzen met mannelijk rijm in de Reynaert bekeken. Daarvoor moest
ik 573 verzen lezen, dus 47 meer dan in de Aiol. De vrouwelijke rijmen zijn dus in
de Reynaert nog meer uitgesproken in de meerderheid dan in de Aiol. Het statistiekje
ziet er nu zo uit: 2 + 1 = 88; 1 + 2 = 30; 1 + 1 = 54; 3 = 17; 3 + 1 = 9; 2 + 2 = 25; 3
+ 2 = 3; 4 + 1 = 2; 4 = 1. Een lexicale proparoxytonische opbouw vinden we in 30
+ 17 + 1 = 48 verzen, dus een nog kleinere minderheid dan in de Aiol. Het verschil
zit hem vooral in de structuur 1 + 2, die in de Aiol bijna dubbel zo vaak voorkomt
als in de Reynaert. Wellicht is er in de Aiol dan toch nog iets van een
proparoxytonische structuur te herkennen, maar om hierover zekerheid te hebben
zijn verdere tellingen in Middelnederlandse epische teksten nodig. Een ander
opvallend verschil, dat echter niet van belang is voor ons probleem, vinden we in
de structuur 2 + 2, die in de Reynaert veel frequenter is dan in de Aiol.
Maar veronderstellen we tegen beter weten in dat negensyllabige verzen met
vrouwelijk rijm toch als paroxytonisch te interpreteren zijn, dan moeten we die
hypothese toetsen aan de constatering van Norberg dat ‘un polysyllabe paroxyton’
een ‘structure impossible dans le dimètre’ is (p. 33). Welnu, ik heb tussen de 298
vrouwelijke rijmwoorden in de Aiol er 98 drie- of meerlettergrepige (32,89%)
aangetroffen. Dat zijn dus zeker geen uitzonderingen. Hun verhouding tot de
tweelettergrepige wijkt mijns inziens niet af van die in de verzen buiten het rijm.
Het besluit bij dit alles kan zijn dat in de Aiol wel een zekere invloed van de
Middellatijnse versificatie te onderkennen valt (hij is het concreetst aan te wijzen in
zijn zevenlettergrepige verzen), maar dat de techniek van de Limburgse dichter niet
simpelweg is overgenomen uit de Latijnse ritmische repliek van een jambische
dimeter die op het kwantitatieve principe stoelde. Daarvoor lijken zijn verzen te zeer
op die van hun Franse octosyllabische tegenhangers, die zich wat de cadens en
het aantal lettergrepen betreft al daarvan hadden losgemaakt. Ze staan door het
overwicht van de negensyllabige verzen met vrouwelijk rijm zelfs nog verder van
die Latijnse verzen af.

4. Jambische viervoeters
Hierboven constateerden we dat van de 26 verzen in de Aiol met een lettergreep
‘te weinig’ er 22, d.w.z. 84,62%, jambisch gelezen kunnen worden wanneer we ze
van een stomme opmaat voorzien. We gaan nu na of die verhouding representatief
is voor het geheel van de bewaarde verzen. Wanneer we bij de 501 andere verzen
proberen een telling door te voeren, kunnen we bij het ene of het andere vers
7
aarzelen, maar het aantal onzekere gevallen blijft beperkt. Ik kwam uit bij 420
jambisch lopende verzen, 83,83% dus, wat zeer dicht bij het percentage van de
metrisch regelmatige verzen met stomme opmaat ligt. We mogen een percentage
van om en bij de 84% dus als representatief voor onze tekst beschouwen. Dat ligt
veel hoger dan de 50%
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die Norberg als gemiddelde voor de middeleeuwse Latijnse dimeters aanneemt en
sluit ‘gehoorbedrog’ uit.
Zieleman wijst in het door hem geanalyseerde stuk zeven verzen aan die met
een herhalend persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord of een bijwoord zijn
‘uitgevuld’, bijvoorbeeld 451 die lombart hi uernam die tale, met, zoals hij aanneemt,
de bedoeling, ‘het vers de beoogde lengte te doen verkrijgen’ (p. 90). We kunnen
ons afvragen of de dichter bovendien niet de bedoeling had, dat vers jambisch te
laten lopen. Dat doet het in zes van de zeven gevallen. De uitzondering is 531
makaris hi ulo dur die noet, waar een klemtoon op ulo moet vallen. Ik heb in totaal
26 op een dergelijke manier (meestal met het voornaamwoord hi of het bijwoord
so) uitgevulde verzen gevonden, inbegrepen vers 190, waar ik zelf met hi voor de
uitvulling heb gezorgd (einen mantel hi uielt sachte). Daarvan lopen er 22 perfect
jambisch, dat wil nog eens zeggen 84,62%. We zitten dus weer in de buurt van de
84%, wat moet betekenen dat onze dichter in deze verzen in dezelfde omvang als
8
elders metrische regelmaat beoogde.
Een vergelijkbaar verschijnsel, waar Zieleman niet op is ingegaan, is de variatie
van woordvormen. Een systematische behandeling zou hier te ver leiden: ik bespreek
slechts een paar in het oog springende gevallen. Het woord ‘domheid’ verschijnt in
vers 68 in drielettergrepige vorm: geleiden dumbenheit te dů[ne], maar twee verzen
verder in tweelettergrepige: dat si dumbheit iet uers[ůken]. In beide gevallen (vers
70 heeft stomme opmaat) loopt het vers jambisch. Het meervoud van ‘kind’ komt in
9
de geanalyseerde verzen twaalfmaal voor: viermaal in de historisch correcte
(uitgangloze) eenlettergrepige vorm kint (89), kent (139, 616, 723), achtmaal in de
jongere tweelettergrepige analogievorm kinder (128, 130, 232, 611, 622, 631, 650,
727). De verdeling is zo, dat behalve in 89 dat wise uolc ende die kint weer jambische
verzen tot stand komen. Bij dit vers valt nog iets anders op: bij een regelmatig
jambisch patroon zou een klemtoon moeten vallen op de tweede lettergreep van
ende. Dat nu is onmogelijk. Als in dit voegwoord een lettergreep beklemtoond kan
worden, dan is het in principe de eerste. De tweede is toonloos en valt als zodanig
zelfs dikwijls weg. Dat doet ze in twintig van de 45 gevallen die ik geteld heb, als
10
we vers 124 emenderen zoals hierboven voorgesteld zelfs in 21. Die 21 gevallen
lopen alle jambisch. Maar onder de 24 tweelettergrepige zijn er zeven, vers 89
inbegrepen, die bij een jambische scandering klemtoon op de tweede lettergreep
11
moeten hebben. Dat is dus aan de hoge kant, hoewel we met een totaal van 38
regelmatige gevallen toch weer dicht in de buurt van 84, namelijk bij 82,23%
uitkomen.
We raken hier een belangrijk punt in de beoordeling van metrische gedichten.
Om wat in onze letterkunde als ‘Catsiaanse dreun’ bekend staat te vermijden, hebben
12
ze doorbrekingen van het strakke schema nodig. Het hoeft daarbij helemaal niet
te gaan om afwijkingen met het oog op speciale effecten, zoals dat bijvoorbeeld het
geval is in een bekende versregel van Hoofts sonnet Geswinde grijsart, waar de
katastrofale werking van de tijd wordt gesuggereerd door een met een alliteratie
versterkte accentverspringing naar de plaats waar de caesuur zou moeten liggen:
En keert, en wendt, en stort Staeten en Coninckrijken. Wanneer ongeveer 16% van
de verzen van een gedicht zich aan de dreun onttrekken, kan men die beter als
afwijkingen van het normale patroon of misschien zelfs als variaties op het
basisschema beschouwen dan het hele gedicht voor onmetrisch te verklaren.
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Zijn er in de afwijkingen of variaties op hun beurt patronen te herkennen? In het
onderzoek van die vraag tracht ik waar het kan per vers vier toppen te onderscheiden,
echter zonder te forceren: zijn er naar mijn indruk maar drie, dan wordt dat zo
geregistreerd. Hetzelfde geldt voor het ene geval waarin ik vijf toppen meen te
herkennen. Er is ten eerste het verschijnsel dat Zonneveld 2000: 27, 32 ‘initiële
inversie’ noemt. Daarbij wordt in de eerste voet de klemtoon naar voren verplaatst,
waardoor die in plaats van jambisch trocheïsch gaat klinken. Ik heb 43 gevallen met
klemtoon op de eerste lettergreep van het vers genoteerd, die nog verder
onderverdeeld kunnen worden. De grootste onderafdeling, 23 gevallen, wordt
gevormd door verzen die alleen afwijken doordat de eerste twee lettergrepen een
trocheïsche groep vormen, dus met het patroon
(~) of, in
13
Zielemans notering: 1.4.6.8. Voorbeeld: 437 buten der stat up einen plaine Hierbij
is aan te tekenen dat Norberg in zijn overzicht van de patronen van het ritmische
proparoxytonische vers dit (met

als achtste en zonder negende syllabe) als

tweede noemt, naast vanzelfsprekend
als eerste (zie het abstract
in het begin van zijn boek). En inderdaad is het met zijn 23 gevallen op 81 verreweg
de frequentste van alle varianten. Wellicht is dus hier evenals bij de verzen met
stomme opmaat nog invloed van de Middellatijnse versificatie aan te treffen. Norberg
noemt nog een derde patroon, dat waarbij de verhoudingen niet alleen in de eerste,
maar ook in de tweede voet worden omgedraaid, herschreven dus 1.3.6.8. Het is
echter in onze tekst veel zeldzamer: ik heb het zesmaal aangetroffen, bijvoorbeeld
14
in 195 dar si under dien bome lagen. Dan zijn er enkele verzen waarvan het begin
een nogal spondee-achtige indruk maakt en in de posities 5-7 drie onbeklemtoonde
lettergrepen op elkaar volgen, dus 1.2.4.8., bijvoorbeeld 766 siet edel coninc ende
15
rike: vijf gevallen. Nauw hiermee verwant zijn enerzijds de twee gevallen waarvan
ik de eerste twee lettergrepen trocheïsch interpreteer, 1.4.8. (met drie toppen dus,
16
of zijn ze met de vorige identiek?), bijvoorbeeld 188 eer si te runkene begunde,
anderzijds de vier gevallen waarin de derde top één positie naar rechts is verplaatst,
17
1.2.5.8., bijvoorbeeld 289 dri gude castiel in alu[er]ne. Tenslotte heb ik nog
tweemaal 1.4.5.8. genoteerd, bijvoorbeeld 475 menegen schacht hebben sijn
18
croken, en eenmaal 1.2.6.8., in vers 511 got můtene uermaledien.
Er zijn echter ook variaties in verzen waarvan de eerste voet duidelijk jambisch
is. Daarin treden dan verschijnselen op die we daarnet in verzen met initiële inversie
ook al binnen het vers hebben aangetroffen, z.g. antimetrieën, waarbij
opeenvolgingen van twee (soms meer) onbeklemtoonde of beklemtoonde syllaben
ontstaan. Het frequentste type is 2.4.5.8., bijvoorbeeld 642 tierri ůr antworde dů gaf,
dat zowel een opeenvolging van twee beklemtoonden als van twee onbeklemtoonden
19
vertoont. Ik heb het elfmaal genoteerd. Hetzelfde, maar met een verschuiving van
die volgorden naar voren, vinden we in het type 2.3.6.8., bijvoorbeeld 614 hi gienc
20
uppe die brucge staen: vijf gevallen. Met een verschuiving naar achter, 2.4.7.8.,
vinden we het in verzen 245, 573 die hoge lude uan urancrike en bovendien in het
geëmendeerde vers met stomme opmaat 190. Dan zijn er gevallen met drie
heffingen. Het frequentste is een type met tweemaal twee onbeklemtoonde syllaben:
21
2.5.8.: zesmaal, bijvoorbeeld 572 mijn ome lowijs end algader. Daarnaast komen
types met opeenvolgingen van drie onbeklemtoonde lettergrepen voor: driemaal
22
2.6.8., bijvoorbeeld 105 ant iseren uan uwen spere , ook driemaal 2.4.8., bijvoorbeeld
23
489 dat moide sere einen barune, dit laatste bovendien in de verzen met stomme
opmaat 210 en 544. Uitzonderlijk vijf
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heffingen heb ik geteld in vers 85 met het schema 2.4.5.6.8.: [N]u reit aiol uort harde
unuerre.
Tenslotte zijn er enkele verzen met een tweesyllabige opmaat en drie of vier
heffingen. Ik hoor er vier in het schema 3.4.6.8., bijvoorbeeld 93 an aiol si bet haeste
24
[q]uam (driemaal), drie in 3.6.8., bijvoorbeeld 103 ein andolihe uan einen rinde
25
(ook driemaal) en in 3.5.8., wat in vers 503 uan plasence stac hi morise en in het
vers met (half-) stomme opmaat 741 voorkomt.
De proef waar Zonneveld gebruik van maakt om het jambisch karakter van de
Kopenhaagse Lutgart te demonstreren, kan in het onderzoek van de Aiol niet zo
gemakkelijk worden gehanteerd. Ze werkt als volgt: men varieert met het materiaal
van het corpus de positie van een woord dat uit ten minste twee lettergrepen bestaat,
waarvan men vermoedt dat ten minste één beklemtoond en ten minste één
onbeklemtoond is, in het metrisch versschema. De verondersteld beklemtoonde
moet telkens op een even (2, 4, 6, 8), de onbeklemtoonde op een oneven positie
(1, 3, 5, 7, 9) verschijnen, wat bij een voldoende hoeveelheid materiaal de hypothese
bevestigt. In de Aiol kan dat juist om de veel geringere hoeveelheid beschikbaar en
bruikbaar materiaal niet even goed werken. Het aantal woorden dat ervoor in
aanmerking komt, is veel kleiner, en het lukt slechts uitzonderlijk, alle posities in te
vullen. Maar het resultaat bevestigt wel de stelling.
De meeste woorden die voor de proef in aanmerking komen, zijn drielettergrepig
en bevatten volgens de hypothese één beklemtoonde en twee onbeklemtoonde
lettergrepen of omgekeerd. Het gaat meestal om eigennamen. Drie posities kunnen
we invullen bij de persoonsnamen (H)Elie (te lezen als (h)e-li-e) en Makaris en bij
de soortnaam ungeual. (H)Elie heeft accent op de tweede lettergreep. De naam
kan dus aan het begin van een versregel staan en dat doet hij zesmaal, bijvoorbeeld
in 402 helie die ginc sitten saen en verder in 420, 425, 438, 514 en 523. De tweede
mogelijke positie, de lettergrepen 3-4-5, kunnen we niet invullen, wel de derde,
lettergrepen 5-6-7, met vers 410 dien men oec uor helyen lachte, en de vierde,
7-8-9, met vers 512 nu riet hi suken dar elyen en ook met vers 265. Makaris heeft
dezelfde accentuering. Hier kunnen we de eerste, de tweede en de derde positie
invullen, de eerste in bijvoorbeeld 531 makaris hi ulo dur die noet en verder in 533
en 604, de tweede in 481 nu quam makaris út uermeten en verder in 509, de derde
in 523 elye slůch makaris dů. Bij ungeual is het verwachte accentpatroon anders:
de eerste syllabe beklemtoond, de tweede onbeklemtoond, de derde met bijtoon,
dat wil zeggen in een jambisch of trocheïsch schema met een top. De mogelijke
posities zijn dus 2-3-4, 4-5-6, 6-7-8. Ze kunnen alle drie ingevuld worden: de eerste
met 561 dit ungeual dur uwe scolt, de tweede met 442 end di al ungeual tů sende
en vers 448, de derde met 218 dat eme got geue ungeual.
Twee posities kunnen we bezetten met de persoonsnaam Mirabel en de
plaatsnaam Urliens (te lezen als ur-li-ens). Mirabel heeft de metrische accentverdeling
van ungeual. De ingevulde posities zijn de eerste, in 579 sprac mirabel die scone
(urouwe), met stomme opmaat in 563 mirabel die urouwe scone en 581, en de
tweede, in 553 oec waende mirabel die urouwe, 588 en 596. Urliens heeft het patroon
van Helie en Makaris. Ook hier zijn de eerste twee posities bezet, de eerste in 292
ůrliens end dat hertochrike, de tweede in 273 ér ic turliens wieder cůme (met proclise
van het voorzetsel te). Hetzelfde patroon vinden we in het meervoud frantsoise
‘Fransen’. Het vertoont een regelmatige verdeling in twee posities, maar ook een
afwijking. De eerste positie is
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bezet met 541 frantsoise stichten harde schiere en 473, waar elisie optreedt:
frantsoise untuiengen si bet nide, de tweede met 538 want um frantsoise waren
wieder. De afwijking staat in vers 485: dar hi die frantsoise sach riden. Hier moet
wellicht het lidwoord die geschrapt worden. Ook is denkbaar dat een enkelvoud
frantsois (overgeleverd in het onvolledige vers 780) bedoeld is, dat vooruit zou
wijzen naar de ridder Gwinerei, die twee verzen verder genoemd wordt. In beide
26
veronderstellingen verkrijgen we een vers met stomme opmaat.
Er zijn ook twee vierlettergrepige woordvormen, met accent op de eerste en derde
syllabe. Daarvoor zijn drie posities denkbaar: 2-3-4-5, 4-5-6-7, 6-7-8-9. Bij
burgunihune (te lezen als boer-goe-njoe-ne) zijn de eerste en de derde positie bezet:
de eerste in 471 die burgunihune du tehant en 508, de derde in 535 bet ůme uluen
burgunihůne. Bij mordenere ligt het iets moeilijker: de derde positie is aan te treffen
in 200 si waren twelef mordenere en 256, de tweede in principe in 233 under die
mordenere geslagen. Zoals boven betoogd is hier echter de finale e van dit woord
te onderdrukken, zodat het in het drielettergrepig patroon van ungeual en Mirabel
terechtkomt. Het gedraagt zich volgens dat patroon ook regelmatig. In 216 of hi ein
morder niene were bereikt de dichter door het inzetten van een tweelettergrepige
(enkelvouds)variant hetzelfde resultaat.
In dit verband loont het tenslotte de moeite, de naam van de hoofdheld te bekijken.
Hij bevat twee lettergrepen met ‘vol’ vocalisme, die echter in een jambisch schema
niet beide beklemtoond kunnen zijn. Ongemarkeerd is blijkbaar de uitspraak met
klemtoon op de tweede lettergreep. Er zijn dan vier posities denkbaar, 1-2, 3-4, 5-6,
7-8, waarvan de laatste, wel wegens gebrek aan rijmmogelijkheden, niet voorkomt.
De drie andere hebben een goede bezetting, de eerste vijfmaal, in 184 aiol dů hi
uernam die tale en 111, 189, 269 en 547, de tweede zesmaal, in 141 Nu riet aiol
uort an die porte en 85, 153, 165, 239 en 429, de derde viermaal, in 49 Gi heren
seit aiol laet bliuen en 113, 121 en 557. Maar ook het omgekeerde komt voor, als
minderheidsvariant: tweemaal in positie 2-3, zo in 93 an aiol si bet haeste [q]uam
en 743, en éénmaal in positie 4-5: vers 236 noch sagens a[i]ol in dier noet. In het
telwerk van hierboven heb ik deze drie gevallen bij de afwijkingen van (of varianten
op) het regelmatige metrische schema gerekend. Daar in de hier toegepaste
procedure ook de onvolledige verzen betrokken mogen worden voor zover we de
kans hebben vanaf het versbegin naar rechts te tellen, kunnen we met behulp
daarvan de representativiteit van de verhouding 15 (= 5+6+4): 3 (= 2+1) even
checken. Ik heb zes gevallen met ongemarkeerde accentuering gevonden (de eerste
positie in verzen 21, 29, 316, de tweede in vers 660, de derde in verzen 2 en 49;
als we vers 57 met een door de uitgevers gereconstrueerd aiol meetellen, zijn het
er zeven) en één geval, vers 35, met de afwijkende positie 4-5. Dat klopt dus.

5. Slotbeschouwing
Alles samen genomen mogen we de stelling dat de Limburgse Aiol in jambische
viervoeters geschreven is, als bewezen beschouwen. Op zijn minst mogen we
zeggen dat de dichter zijn systematische controle van de verslengte verbonden
heeft met een streven naar een jambische afwisseling van onbeklemtoonde en
beklemtoonde let-
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tergrepen die veel verder ging dan wat in zijn tijd in het Latijnse en het Franse
octosyllabische vers gebruikelijk was.
Hoe is deze vaststelling literairhistorisch te beoordelen? Er is hier met een dubbele
achtergrond rekening te houden: de Latijns-Romaanse en de inheems-Germaanse.
In verband met de eerste is hierboven het meeste al gezegd. De dichter van de
Limburgse Aiol kent blijkbaar principes van de Latijnse middeleeuwse versificatie,
terwijl voor zijn verzen met naargelang het soort rijm acht- of negen syllaben Franse
contemporaine epiek, echter niet het chanson de geste dat hij vertalend bewerkte,
model heeft gestaan. Hij gaat echter verder dan zijn Romaanse voorbeelden door
bij het tellen van zijn lettergrepen het jambisch-metrische principe, dat daar na het
verdwijnen van de fonologische kwantiteit min of meer vaag als dynamisch element
herkenbaar blijft, (bijna) consequent toe te passen. In die zin kan men zelfs van een
technische vervolmaking van de uit de Romania overgenomen versvorm spreken.
De inheems-Germaanse traditie is voor zover we het kunnen beoordelen nader
te omschrijven als een Rijn-Maaslandse. De Latijnse rijmverstechniek blijkt hier wel
als voorbeeld te hebben gefungeerd, maar de navolging was aanvankelijk zeer
onbeholpen. Uit wat aan voor- en vroeghoofse teksten bewaard is, blijkt een zich
geleidelijk aan doorzettend streven naar beteugeling van de verslengte (overlange
en overkorte verzen verdwijnen) en naar zuivere rijmen (assonanties aan het
verseinde verdwijnen). Door zijn jongere Zuidduitse tijdgenoten werd Hendrik van
Veldeke beschouwd als een dichter die wat dit betreft een navolgenswaardige
volmaaktheid had bereikt. De nieuwe Franse epische stoffen bereikten het
Duits-Nederlandse gebied het eerst in het Maasland, waar deze dichter aanvankelijk
thuis was en zijn bijdrage aan deze nieuwsoortige literatuur leverde. De Aiol kan
niet veel jonger zijn dan zijn werk. Het handschrift wordt omstreeks 1220-1240
gedateerd en het is, zoals uit de analyse is gebleken, duidelijk een afschrift. We
mogen dan wel stellen dat het streven naar vormverfijning in die vroege periode in
het Maasland nog verder is gegaan dan uit het werk van Veldeke blijkt. Het heeft
echter in de vorm die het in de Aiol heeft gekregen niet naar Zuid-Duitsland
uitgestraald. Is de oorzaak het ontbreken van contacten, die bij Veldeke door de
mobiliteit van deze dichter wel tot stand kwamen? Het verscheidene decennia
jongere werk van Konrad von Würzburg, waar ik in 1982 - onder invloed van Heusler
1927:154-155 - naar verwees, bereikt het verstechnische raffinement van de Aiol
op verre na niet. Wel is er in het westen van het Maaslandse literatuurgebied rond
de tijd waarin die Zuidduitse dichter heeft gewerkt, het fenomeen van de
Kopenhaagse Lutgart. Dat werk kunnen we nu best als een wat late uitloper van
een verfijnde verstechniek beschouwen, die zich - wegens de te hoge eisen aan de
vaardigheid van de dichters? - niet heeft kunnen doorzetten. Door niet aan zichzelf
de eis te stellen, de grenzen van zijn syntactische eenheden met die van zijn
verseinden te laten samenvallen, maakt de dichter van de Lutgart het zich in
verstechnisch opzicht overigens gemakkelijker dan die van de Aiol. De versificatie
van deze dichter mag dus niet als een curiositeit bekeken worden, maar als een
element in de belangrijke vernieuwing die zich in de laatste decennia vóór 1200 en
27
rond die eeuwwisseling in het Maasland heeft voorgedaan.
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Eindnoten:
1 Het zijn de verzen 15, 17, 26, 28, 31, 36, 40, 44, 46, 48-49, 64, 66, 68, 70, 81-89, 91-157,
159-226, 229-241, 243-252, 254, 256-265, 267, 269-281, 284-290, 292-304, 308-310, 400-418,
420-439, 441-583, 585-657, 721-730, 732-751, 754-762, 766, 768.
2 Daarentegen zijn er drie verzen die in de uitgaven de indruk wekken volledig (gemaakt) te zijn,
maar niet meegeteld kunnen worden: 2 bet dien so riet aiol [uore], 306 manne dat war ungelaech
en 764 crachte uaren int pungiant. De laatste twee daarvan vormen telkens het begin van een
fragment(gedeelte) (voor 306 is dit alleen bij Deschamps en Gysseling 1966 aangegeven). Het
begin van het vers zelf moet hier telkens op de vorige regel gestaan hebben. De verzen staan
in de Aiolfragmenten immers niet onder elkaar, maar lopen door en zijn slechts door een rijmpunt
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gescheiden. In vers 2 is uore aangevuld: het is het rijmwoord op dore van vers 1. Er kan echter
niet aangetoond worden dat tussen aiol en uore geen ander woord kan hebben gestaan, bijv.
dar, wat een volmaakte jambische viervoeter met vrouwelijk rijm zou opleveren. Vers 36 [d]růgen
lungen in dien handen heb ik na aarzelen toch meegeteld, omdat ik de verhoudingen niet in het
voordeel van mijn stelling wilde aanpassen. Als we [si d]rugen lezen, verkrijgen we weer een
jambische viervoeter, lezen we zoals Deschamps en Gysseling, dan vormt het vers een
uitzondering van het achteraf te bespreken type ‘vers met stomme opmaat’. Vers 115 lees ik
met Verdam 1883: 58 (met aanpassing van de spelling) als dur [d]at want ic u comen hie.
Verzen 46, 85, 92, 96, 149, 151, 152, 166, 175, 218, 278, 294, 295, 307, 424, 444, 466, 473,
489, 537, 558, 565, 601, 610 en 651. In vers 149 die scalc hi wagde [hi] sach ůn comen wordt
aangenomen dat wagde hi als wagdi te lezen is.
Verzen 26, 97, 111, 123, 125, 133, 142, 172, 176, 178, 191, 204, 221, 234, 238, 251, 252, 297,
400, 424, 425, 429, 432, 442, 452, 455, 458, 464, 496, 527, 528, 533, 556, 583, 589, 590, 601
(hier is het eerste element de diftong ai), 608, 610, 623, 624, 638 639, 640, 642, 650, 654, 742,
744 en 762.
Verzen 84, 265, 273, 292, 296, 299, 402, 410, 420, 438, 512, 514 en 523.
Daarvoor heb ik de verzen gelezen zoals hierboven besproken. De woordgrenzen zijn die van
de uitgaven. Dat geldt ook voor de telling in de Reynaert, waarvoor ik de uitgave van Lulofs
gebruikt heb.
Mijn telling is controleerbaar, omdat de verzen die naar mijn mening van het jambische patroon
afwijken, in deze paragraaf allemaal genoemd worden.
Het gaat om de verzen 41, 70, 82, 126, 137, 149, 172, 185, 190, 402, 451, 531, 539, 549, 556,
564, 567, 571, 604, 611, 631, 634, 653, 729, 733. De uitzonderingen zijn 190, 531, 634 en 733.
Eigenlijk dertienmaal, maar het vers 122 uierhundert kind[er e]/me uolgen tel ik liever niet mee,
omdat de meervoudsuitgang (aan het einde van een regel) door de uitgevers is gereconstrueerd.
Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk een correcte aanvulling is (in de vier gevallen met uitgangloos
meervoud is de slotmedeklinker van kent, kint niet d, maar t gespeld), heb ik de verhoudingen
niet in mijn voordeel willen wijzigen. Opvallend is het e-vocalisme in de meerderheid der
eenlettergrepige vormen, dat vermoedelijk aan het dialect van de dichter beantwoordt.
Met end 86, 111, 176, 212, 230, 232, 292, 294, 296, 299, 416, 442, 554, 583, 588, 592, 610,
618, 748, 749. Met ende 89, 96, 106, 108, 119, 124, 128, 205, 209, 210, 211, 215, 244, 295,
303, 428, 456, 479, 505, 552, 600, 651, 726, 728, 766.
Het betreft de verzen 89, 119, 210, 211, 295, 456 en 505.
Zonneveld 2000: 27 drukt dit veel krasser uit: ‘Wie denkt dat jambische poëzie overvloeit van
zulke (= metrisch regelmatige) regels heeft het mis: paradoxaal genoeg zijn zulke perfecte
versregels zelfs behoorlijk schaars. Jambische poëzie staat gewoonlijk vol met versregels die
een of andere afwijking vertonen, en dat is maar goed ook: lappen tekst die uitsluitend bestaan
uit regels zoals deze verliezen binnen de kortste keren hun aantrekkingskracht, en dat is
vanzelfsprekend juist tegengesteld aan de bedoelingen van de dichter.’
Verzen 44, 106, 125, 140, 142, 165, 233, 422, 431, 437, 476, 477, 491, 505, 538, 542, 590, 599,
619, 625, 638, 754, 759.
Verzen 166, 195, 201, 271, 454, 635.
Verzen 122, 274, 732, 733, 766.
Verzen 87 en 188.
Verzen 289, 479, 485, 559.
Verzen 234 en 475.
Verzen 31, 89, 108, 147, 211, 269, 295, 429, 531, 582, 642.
Verzen 183, 204, 258, 413, 614.
Verzen 207, 236, 408, 417, 463, 572.
Verzen 105, 456, 577.
Verzen 119, 403, 489.
Verzen 93, 264, 448.
Verzen 103, 299, 743.
Een speciaal geval is het voornaamwoord menege(n), waarvan we zouden kunnen denken dat
zijn gebruik door de opeenvolging van twee onbeklemtoonde lettergrepen moeilijkheden oplevert
in een jambisch gedicht. Het komt viermaal voor, en wel driemaal als eerste woord in de drie op
elkaar volgende verzen 475-477, waar de opeenhoping van initiële inversies met hetzelfde woord
voor een speciaal effect zorgt. In het vierde geval wordt het woord door een vocaalsyncope
geschikt gemaakt om in een jambisch patroon te passen: 138 dat hi sal dogen mengen harm.
Veeleer als een unicum te beschouwen is het veel latere gedicht Ons Heren Passie, dat door
de uitgever Verdam 1906 aan het einde van de vijftiende eeuw wordt geplaatst. Het heeft slechts
uitzonderlijk rijmbreking: de versparen vormen in de regel syntactische eenheden. Kienhorst en
Sonnemans, die het handschrift met deze tekst in 1996 in zijn geheel hebben uitgegeven, dateren
vroeger (dit deel ‘ca. 1445-1450, gezien een van de watermerken’, p. 39). Zij stellen dat ‘alle
zes de gedichten in de delen Ia/b en II van het Tübingse Sint-Geertruihandschrift zijn geschreven
in een jambisch metrum’ (p. 12) en vermoeden daarom dat ze alle van dezelfde dichter zijn. Wel
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stellen ze in de vijf andere een aantal afwijkingen vast. Interessant is hun constatering, ‘dat
regelmatig de eerste voet uitsluitend uit een beklemtoonde lettergreep bestaat’, een stomme
opmaat dus.
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Jeremy Bergerson
*
An etymology of Afrikaans mos
Abstract - Afrikaans mos is a word peculiar to Afrikaans. Several fanciful etymologies
of this word have been brought forth. The one that has gained recognition is that
mos is derived from immers, with a shift of stress to the second syllable and loss of
/r/ before /s/. It is proposed here that this etymology is erroneous, and that the
ancestor of mos is rather to be sought out in Dutch mors and its congeners.

1. Attestation and meaning
The oldest attestation of mos in Afrikaans dates from September 19, 1765, published
in Scholtz (1972: 144):
doen zij roelof ter wijl jij mijn beschuldig mog ik dat kent wel zien[;] toen
wiert dat kent gehaalt[,] toen bragt zij het kent bij roelof[,] toen zij zij daar
is dat kent[,] het is mos geen hottentots kendt tot drie keere toe [italics
JB]
(Then Roelof said: ‘since you're accusing me, can I please see that child?’
Then the child was brought out; then she brought the child up close to
Roelof; then she said: ‘here is the child; it is, as you can see, not a
Hottentot child, not even if you looked it over three times’)
It follows that mos has had the same meaning for over two hundred and fifty years.
Mos, as Donaldson (1993: 214) puts it, ‘defies easy translation and is ubiquitous
[...]. It means something like “after all”, “when it's all said and done”, “this is something
you should know”.’ He also gives a series of examples of its usage which will be
reproduced below.
Dit moet 'n profyt toon, anders is dit mos nie die moeite werd nie.
(It must show a profit, otherwise, you must admit, it's not worth the effort.)

Dis mos die lewe: lê in die son op 'n Griekse eiland.
(Now that's life, lying in the sun on a Greek island.)
Dit was 'n ek-het-jou-mos-gesê-kyk.
(It was a I-told-you-so (didn't I?) look.)
Matieland. Dis mos studenteland.
(The University of Stellenbosch, that's student country, as everyone
knows.)
Conradie (1994: 54) goes a step further in describing the usage of mos. He points
out that ‘the function of the particle is rather to make more explicit, in other words
to support the context or situation in which it appears. Instead of a prototypical
meaning, a prototypical discourse situation is suggested where along certain
parameters less typical usages may be found: The speaker tries to persuade the
addressee by forming an
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alliance with him/her.’ Both definitions show that mos reinforces a message.
After 1765, mos shows up in several Cape Dutch texts, such as the diary of
Johanna Duminy-Nöthling from 1797, the writings of Charles Etienne Boniface from
1830, of Louis Henri Meurant from 1844-1850, and so forth (Franken 1938; Bosman
1954; Scholtz 1941, respectively). Boniface seems to give preference to the variant
mus. The variant mis is recorded in the WAT in a citation from 1958. Mus and mis
are probably two different spellings of the same form, for the pronunciations of both
entries are given as [məs], with [moes] again appearing under mus; the delabialization
of vowels is over two hundred years old in Afrikaans (Ponelis 1990: 54). Le Roux
(1921: 16) also lists moes alongside mos and mis. The last variant found in the WAT
is mors, and its first recorded usage dates from 1828.
In the earliest word lists and dictionaries of Afrikaans, mos is glossed as immers
(Changuion 1848; Pannevis 1880 [not published until 1971]; Kern 1890; all reprinted
in Van der Merwe 1971).

2. Etymology
Two etymologies of mos have been offered. The first and most widely agreed upon
is that mos comes from immers. Its originator is De Bo (1892: 667 under ommers):
Voor ómmes hoort men ook ómmos; ja te Thielt stelt men den klemt. op
de tweede greep ommós (dat men zelfs verkort tot mos) in den zin van
niet waar, fr. n'est-ce pas? Ommós, hij heeft het gezeid? Mos, ge gaat
morgen vertrekken? Ge gaat meêdoen, mos?
Mansvelt (1884) could not have known De Bo's etymology, and from the entry he
provides, it looks as though he must have consulted Changuion (1848). Boshoff
(1936) cites Mansvelt. Scholtz (1965: 50) is in concurrence with Boshoff and
Mansvelt. He (1965: 78, note 3) also derives mos from immers, but this time cites
De Bo. Franken (1953, 206 note 72) is another repitition of De Bo, as is Boshoff &
Nienaber (1967). Conradie (1994) offers a thorough semantic investigation of mos,
making frequent mention of its alleged ancestor immers.
The second etymology is brought up in Branford & Branford (1991: 205). The
word is ‘thought by some’ to be a descendant of Yiddish mozel ‘luck’. The source
is not given, and the grounds for this hypothesis are not specified. It seems that the
two definitions under mos in Branford should rather be entered separately, as the
second meaning ‘for the hell of it’ is so far removed from the Afrikaans word in
question that they cannot be not related. Gold (1987: 265) deals with this word under
the phrase ‘for mossie’, which he derives from mozel. It seems clear that this word
is not the same as our mos. Nor does Silva (1994) enter these words as being
related. This etymology can safely be disregarded.
Outside of mos being brought up as an example of a reduction of immers in
introductory works (cf. Le Roux 1921: 16, 29; Raidt 1983: 95) or in passing as the
product of ommers, e.g. Kloeke (1950: 305), no other etymologies of this word seem
to exist.
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3. Proposal for a new etymology of mos
It seems improbable that mos is derived from immers. Especially problematic is the
loss of a stressed syllable; note the variants beginning with em-, ji-, ju-, om-, um(see De Vries 1971: 280 under immers; Scholtz 1965: 117 under jummer).
Furthermore, none of the available sources testify to the existence of *immérs. The
change from /ə/ > /o/ in the second syllable also remains unexplained.
A much likelier starting point is mors. Mors has a rich history in continental West
Germanic. Its most common forms are Germ. morsch and Dutch mors, both of which
are defined ‘completely’. The WAT's examples of mors as a synonym for mos are:
‘Ik zal een balans geven, want een schaal alleen kan hy mors niet gebruik’ (Kaapsche
Courant, 26 Nov., 1828), and ‘Toe jij voor die Vrijstaats Commissie kom, toe het jij
nix voor jou zelve te zeg nie; die Hollander Vels het jou zoomaar mors gedaan
gepraat’ (De Tyd, 29 Dec., 1870). In the first example mors seems to have either
the same meaning as in Afrikaans or that of ‘totally, completely’. It is conceivable
that both meanings ocurred at the same time, with the reinforcing sense eventually
taking over ‘completely, totally’. With the second example, mors leans more towards
‘completely’, in which case ‘the Dutchman Vels totally outspoke his adversary’ is
the idea conveyed.
In the WNT, the definition of mors is ‘ineens, plotseling, geheel en al’. Next to this,
there is the comment ‘Vroeger in vrijer gebruik’, which is then followed by examples
of the same type as the ones from the WAT: ‘Cinna (trock) binnen Romen...: maer
Marius bleef morts aen de poort staen, segghende...dat hy ghebannen was’; ‘Een
Winthont...dewelcke...morts de geest gaf’; ‘Was derhalven alle rondende
openhartigheid mors gesteurt onder de borgerye; handel ende wandel vol
mistrouwens’; ‘Doe ick het...niet, soo is al 't snoer mors los (t.w. dan is onze
betrekking ineens verbroken), Want se wil hier me liefde...inbeproeven.’ In these
excerpts, mor(t)s mirrors Afrikaans mos both in regards to sentence placement
(unlike De Bo's) and meaning.
In Müller (1941: 1302), under the first definition of morsch, we see ‘sogleich, bald,
s. murz’. Under murz this sense develops further into ‘sofort, schnell, bald’ illustrated
by two examples: ‘et as m. Zeit fir an (in) de Kirch; eich sein m. lo’ (it is high time to
go to church; you all are awfully lazy or it is about time to go to church, isn't it?; you
all are lazy, aren't you?) from Bitburg. From Geld-Kevelaer ‘wenn de Mensse in
Dokters Hand geroje (-raten) on de Mösse (Vögel) in Kinderhand, sin sej m. alt
genug’ (when people have come into the doctor's care, and birds into children's,
then they are definitely old enough or..., then they are old enough, aren't they?). In
all of the aforementioned examples, one could imagine replacing murz with Afrikaans
mos without any difficulty.
In Teuchert (1965: 1260), mors is glossed with the variants mos, murs, mus, two
of which agree with Afrikaans in form. The definition is ‘gänzlich und plötzlich’. One
of the examples looks very much like the latter of the two from the WAT's mors,
‘hadd’ dee mi nich upfungen (aufgefangen), wir ick mos weg wääst' (had you not
caught me, I would have been long gone). Here, however, mos could also have the
Afrikaans meaning, in which case it would be something like ‘if you hadn't picked
me up, I would have been gone, wouldn't I?’
Reinforcing prefixes, to use Liberman's (1987: 107) term, are ubiquitous in West
Germanic. Afrikaans is no exception. Rather many such formations are given in
Donaldson (1993: 180-182). Sachs (1963) offers a throrough analysis of them and
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cites an extensive list of other works on the subject. Mors appears to be one of these
words, as is evidenced by its use in such compounds Dutch morsdood (dead as a
doornail), Afrikaans and Mecklenburgisch (Teuchert 1965: 1260) morsaf ‘utterly
broken’ (cognate with German murz ab) and Germ. morsch entzwei ‘utterly broken’.
For further examples see Richey 1755; Tiling 1768; Dähnert 1781; Boekenoogen
1897; Gunnink 1908; Pettman 1913; Mensing 1931; Deutsches Wörterbuch 1885;
Teuchert 1965; van der Merwe 1971: 185; WAT 1996.
The phonetic history of mos < mors poses no problems. The loss of /r/ before /s/
is common in West Germanic: cf. English bass and German Barsch; American ass
and British arse (Luick 1940: 1057). The change /rs/ > /s/ is common in Dutch,
especially in the southern Netherlands; see Schönfeld (1947: 63). Weijnen (1966:
251) notes it being particular to South Holland. See also (Schuermans 1865-1870:
X; Gallée 1895: XVII; Colinet 1896: 50; Opprel 1896: 23; Goemans 1897: 23; Joos
1900: 14; Gunnink 1908: 171; Beets 1927: 219; and Schelberg 1979: LVIII). Both
Le Roux (1921: 29) and Ponelis (1990: 39) mention that r is usually pronounced
very softly in Afrikaans. Outside of West Germanic, cf. Icelandic fors > foss ‘waterfall’
and others, Noreen (1925: 197).
Mos from mors(ch), belongs to a large family of words in the Indo-European
languages. They have the root *mer- and share an original meaning ‘something
broken or breaking, a small thing’. These are then subdivided into two categories
of pertinence to the word at hand.
Both *mer-d- and *mer(ə)g are cited (Walde-Pokorny 1927: 275; Pokorny 1957:
736-737) as the sources of numerous words. Its oldest offspring is Old High German
murzilingun, which means ‘completely’ (see Schade 1882). The development must
have been ‘broken, decaying’ > ‘quite useless’ > ‘quite, absolutely’. Words
distinguishing measure often lose their specific meaning, cf. English dialectal mort
‘a large amount’, and murt (presumably the same word) ‘something small’ (Wright
1903). One comes to expect that the next step will be simply ‘very’. It is not the size
(big or small) but the degree that matters here. For ‘little’ being used adverbially, cf.
bietjie in ‘skuif bietjie 'n stoel nader’. Germ. dialectal murz also means ‘something
brittle or broken’, but as was shown above, Müller (1941) provides an example of
murz meaning ‘sobald, gleich’. Once again, an adverb arises from mer-.
The same root with a different enlargement bring us closer to the source of mos.
In both Walde-Pokorny (1927: 279) and Pokorny (1957: 737) mer-s- is the parent
of Dutch mors, vermorzelen, Germ. morsch, and others. In Franck (1892) mors is
derived from ‘een ouder morschen’. In Franck-Van Wijk (1912) mors is said to stem
from vermorzelen, which is either from Early Modern Dutch morzelen > *morzen or
from Latin *morsellus, though preference is given to the former. De Vries (1971)
concurs with Franck-Van Wijk. Kluge (1883) traces morsch to Middle High German
mursch, which is a variant of murc. This derivation does not agree with that in
Walde-Pokorny or Pokorny. In Kluge (1889), morsch is entered as stemming from
the root murs. Götze, in Kluge-Götze (1934), posits murs as a hypothetical form,
with morsch not having been attested before Fincelius in 1566. Whatever its ultimate
source, morsch is related to OHG murz(ilingun), Germ. murz, and Afrikaans mors.
I have not been able to find mo(r)s in its Afrikaans sense in any dialectal
dictionaries of Dutch available to me (I have scanned roughly forty of them), but the
lack of
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documentation in Dutch probably does not invalidate the etymology proposed here.
Mors has been recorded in Cape Dutch as a synonym for mos, and the citations of
mors from Early Modern Dutch in the WNT, coupled with evidence from Low German,
appear to be compelling enough to overlook this gap.

4. The word mausetot
To supplement the material given above, it would be helpful to look at the etymology
of Germ. mausetot ‘dead as a doornail’.
Four etymologies of mausetot are on record. Wachter (1737) gives maus-tod, as
he writes it, and claims maus- to be a corruption of Gothic naus ‘dead (one)’; thus
‘dead-dead’.
Then there is the idea that maus- could be traced to the sense of ‘dead as a
mouse’ (since people generally kill mice) but reinforced under the influence of
formations like mausestill ‘quiet as a mouse’. (For more on the spread of these forms
by analogy, see Sachs [1963]). Works which support this include Deutsches
Wörterbuch (1885: 1831), Tobler (1858: 20), Weigand (1910: 152), Littmann (1924:
58-59), Paul-Euling (1935: 346), and Götze (1953). While Littmann accepts the
second etymology of mausetot, he states that some believe maus to be from Hebrew
maus (older môth) ‘dead’. Thus we get ‘dead-dead’ once again and once again this
hypothesis appears without sources or comments. Littmann is the only one to mention
this derivation.
The prevailing theory is that maus in mausetot is a folk etymological interpretation
of Low German murs (see above). Given the loss of /r/ before /s/, we end up with
musdood. Mus is Low German for Maus; thus speakers of High German ‘corrected’
it to mausetot. The original sense of mursdood is ‘completely, all of a sudden dead’.
Proponents of this view are Richey (1755: 169), Tiling (1768: 206), Andresen (1889:
25), Mensing (1931: 678), Kluge-Mitzka (1963: 468), Teuchert (1965: 1260),
Kluge-Seebold (1995: 548), Deutsches Wörterbuch (1885: 2591), and Drosdowski
(1989, 448). In light of all that has been said here, there is every reason to concur
with the last proposal.

5. Conclusion
It seems then that we have the adverb mors and its variants which were known in
Early Modern Dutch and in Low German dialects. In some instances it was used as
a reinforcing prefix and in some as an adverb. Though its frequency is hard to
determine, the form with /r/ survived in Afrikaans into the 1820's. Eventually, the
r-less form won out, and the adverb mos gained common currency.

Address of the author: University of Minnesota - Twin Cities, Department of German,
Scandinavian and Dutch, 205 Folwell Hall, 9 Pleasant St. SE, Minneapolis, MN
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Eindnoten:
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Wakefield for his assistance in translating the passage above.
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Annelies Roeleveld
*
Creool: een woord met geschiedenis
Abstract - The earliest (Spanish) records prove that the original meaning of criollo
was ‘born in the Americas’, denoting descendants of both European settlers and
African slaves. In countries without African slaves it came to mean ‘person of
European descent’, elsewhere mostly ‘descendant of African slaves, person of mixed
race’. The most recent edition of the leading Dutch dictionary still frowns on the
‘mixed race’ denotation, but in Dutch creole has meant ‘descendant of African slaves’
from its very first written appearance in 1740, although the ‘white’ meaning also
frequently occurred, even in the East Indies. The history of the word also
demonstrates that it is not discriminatory in itself.

1. Inleiding
In Trefwoord 2002 heeft J. van Donselaar een artikel geschreven over het woord
neger, naar aanleiding van het feit dat er Nederlanders van Surinaamse afkomst
zijn die via de rechter geprobeerd hebben de woorden creool en neger uit de Grote
Van Dale te laten schrappen. Ook naar het oordeel van de rechter moet een modern
woordenboek niet voorschrijven maar beschrijven: de woorden creool en neger
komen nu eenmaal in het Nederlands voor, al voelen sommige mensen die met
deze woorden worden benoemd zich blijkbaar zo minderwaardig bejegend dat zij
ze letterlijk niet meer willen horen of zien. In dit artikel komt de interessante en
onverwachte geschiedenis aan de orde van het woord creool, waar Van Donselaar
in zijn artikel niet op ingaat, en ook deze geschiedenis wijst uit dat creool niet een
woord is dat als het ware van nature discriminerend zou zijn.

2. Betekenis in het Nederlands
De enige betekenis van het woord creool die de meeste Nederlanders in 2002
kennen is ‘iemand van gemengd bloed, met name een gemengdbloedige
afstammeling van Surinaamse (of Antilliaanse) negerslaven’. Van Dale 1999 geeft
als eerste betekenis echter ‘iemand die in een ander werelddeel geboren is uit
Europese ouders’ en keurt de betekenis ‘iemand van gemengd bloed’ af. Vanwaar
deze discrepantie?
De geschiedenis van het woord begint al in de zestiende eeuw, maar de eerst
bekende attestatie van creool in het Nederlands is uit ca. 1740: de Crioolens ‘de
Afrikaanse slaven en/of hun afstammelingen’, in Ontwerp tot Eene Beschrijving van
Surinaamen, geschreven door een Surinaamse planter (Beeldsnijder 1994, Donselaar
1996). De volgende attestatie is van 1749: creool-negers ‘in Suriname geboren
negers’ (Friederici); het woorddeel creool betekent hier uitsluitend ‘aldaar geboren’,
omdat het ras al benoemd is in het woorddeel neger. De volgende vindplaatsen
dateren van 1770. Het komt in dat
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jaar een aantal malen voor: Slaaven die in onze Volksplantingen uit Slaaven
gebooren worden, Creoolen genaamd, hier zijn creolen dus ‘in Suriname geboren
negers (of kleurlingen) in contrast met van over zee aangevoerde slaven’ en
Sommige [bosnegers] die men Creoolen noemt [...] welke in het Bosch gebooren
en nooit Blanken gezien hadden, dus ‘in vrijheid in het Surinaamse bos geboren
negers’ (beide uit Hartsinck, geciteerd in Donselaar 1989). Hartsinck gebruikt creool
ook als bijvoeglijk naamwoord: Creole negers ‘in Suriname geboren negers’, waar
creole dus opnieuw betekent ‘aldaar geboren’, omdat ook hier het ras al vervat is
in het woord neger. De volgende attestatie is uit een woordenboek van 1786-93:
Kreool. Door geheel Amerika geeft men deeze naam aan de nakomelingen der
Europeërs, die zich in dat wereltdeel hebben nedergezet (WNT). In 1866 vinden we
de vrouwelijke vorm kreoole met de betekenis ‘blank in Suriname geboren meisje’
(Donselaar 1989). In Van Dale 1872 is een creool ‘iemand die in een ander
werelddeel geboren is uit Europeesche ouders, meer bepaaldelijk een afstammeling
van Europeanen in de Spaansch-Amerikaanse staten en op de West-Indische
eilanden’; in de Woordenschat van 1899 is een creool ‘een afstammeling van
blanken, geboren in Mexico, Zuid-Amerika en West-Indië’. De betekenis ‘iemand
van gemengd bloed, met name een gemengdbloedige afstammeling van Surinaamse
of Antilliaanse negerslaven’ heb ik pas in een woordenboek uit 1912 kunnen vinden:
na de betekenis creool ‘iemand die uit blanke ouders geboren is in Mexico,
Zuid-Amerika en West-Indië’ volgen in Kuipers woordenboek als verdere
betekenissen ‘een lichte kleurling in West-Indië geboren’ en ‘(in onze Westindische
bezittingen) inlandsch kind’.
Het is dus duidelijk dat, blijkens een groot aantal attestaties, gesteund door
woordenboekdefinities, in het Nederlands eeuwenlang een creool een blanke is, al
bestaat vanaf de eerste attestatie in Suriname ook al de betekenis ‘aldaar geboren
neger of kleurling’.

3. Etymologie
Volgens de etymologische woordenboeken van De Vries-De Tollenaere en Van
Veen-Van der Sijs is creool in het Nederlands ontleend aan Frans créole (1670;
Rey), dat teruggaat op het Portugees. Het ligt echter meer voor de hand dat het
Nederlands het woord niet via het Frans maar rechtstreeks aan het Portugees heeft
ontleend, gezien de vele contacten met sprekers van Portugees in onze rijke
geschiedenis in Zuid-Amerika, en ook gezien de oudste attestatie. De latere vorm
kan beïnvloed zijn door het Frans en zeker ook door het Engels (waar de uitspraak
[kri:oul] is en de spelling creole).
De Portugese vorm was crioulo met de variant crioilo (de Portugese -ou- was een
diftong, die later [o] werd), de betekenis in de eerste attestatie is ‘in Brazilië geboren
kleurling’ (1632). De Portugese vorm is alleen te verklaren als die is ontleend aan
een Spaanse vorm die met de verkleiningsuitgang -uelo was afgeleid van Spaans
crio ‘zuigeling, kindje’, bij het Spaanse werkwoord criar ‘kweken, opvoeden’ (uit
Latijn cre?re ‘verwekken’). Crio ‘kindje’ kwam in het Portugees niet voor, wel cria
‘jong van een dier’. Deze Spaanse vorm, *criuelo, kan via een corruptie in de taal
van de Afrikaanse slaven tot *crioilo zijn geworden, waarop het Portugees het dus
ontleend heeft als crioilo, crioulo. In het Spaans ontwikkelde het woord zich verder
tot criollo ‘in
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de kolonie geboren slaaf, kleurling of blanke’ (1562; Woll), ‘in de kolonie geboren
blanke’ (1590; Woll). Het Nederlands, het Frans en het Engels kunnen het daaraan
evenwel, gezien de al vroeg optredende Zuid-Amerikaans-Spaanse uitspraak van
de -ll- als [j] of [?], niet ontleend hebben.

4. Betekenisontwikkeling
Het woord betekent gezien de etymologie en de oudste attestaties oorspronkelijk
‘alhier geboren en opgevoed (kind/persoon)’, waarbij ‘alhier’ Zuid-Amerika en
West-Indië is. In de elf oudste Spaanse attestaties (1562-1599) gaat het zowel om
slaven, kleurlingen als blanken; de bepalende factor is blijkbaar niet de huidskleur
maar het geboren zijn in de kolonie uit van elders afkomstige ouders. De betekenis
van het woord beperkt zich dan: het wordt rond 1600 uitsluitend een aanduiding
voor wie in noordelijk Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied geboren was uit blanke,
uit Europa afkomstige ouders. De eerste attestaties van deze betekenis komen uit
Peru en Rio de la Plata, waar weinig tot geen Afrikaanse slaven waren en de
potentiële betekenis ‘afstammeling van Afrikaanse slaven’ dus verloren ging. In het
Spaans van Peru, bijvoorbeeld, betekent criollo nog steeds: ‘blanke Zuid-Amerikaan,
afstammeling van Europeanen, niet-Indiaan’. Ook in de talen van de andere Europese
koloniën duidt het woord lange tijd uitsluitend de afstammelingen aan van Portugese
en Spaanse kolonisten, later ook van andere Europeanen in deze gebieden.
Hesseling (1905: 161) citeert een gesprek in het zogenaamde Negerhollands dat
op verschillende eilanden van de Antillen werd gesproken. Het gesprek werd, ook
al in 1770, opgetekend door een Deen. Een blanke moeder zegt tegen haar blanke
dochter Ju bin een Creol vaervaer ‘je bent echt een creool’. Ook in Oost-Indië blijkt
het woord creool gebruikt te worden voor een kind dat uit blanke ouders in Indië
was geboren: een citaat in het WNT uit 1827-30 spreekt van De Liplappen of
Creolen...in Indië (WNT onder de ingang liplap). Gezien een ander citaat uit dezelfde
ingang hoefde liplap nog niet ‘halfbloed’ te betekenen: De kinderen in Indie geboren,
worden van de Europeërs onderscheiden met den naam van Liplappen, schoon
beide de ouders in Europa geboren zijn (1793). De term werd op dezelfde manier
ook voor dieren gebruikt: creool-paarden en creool-varkens waren in Zuid-Amerika
gefokt uit paarden en varkens die uit Europa waren ingevoerd (1749; Friederici), er
bestond creolenvee (Donselaar 1989). Ook in het Engels betekende creole tot vrij
kort geleden ‘afstammeling van blanke kolonisten in het Caribisch gebied’. In de
roman Jane Eyre (1847) van Charlotte Brontë is de geheimzinnige vrouw die
Thornfield Hall onveilig maakt, de creoolse vrouw van Mr. Rochester. Zij wordt
opgesloten gehouden, niet uit schaamte omdat zij een kleurling zou zijn, maar omdat
zij krankzinnig is geworden, misschien omdat zij als vrijgevochten blank tropenkind
in het Victoriaanse Engeland niet kon aarden (een idee dat Jean Rhys uitwerkt in
haar roman Wide Sargasso Sea). In de Verenigde Staten betekent creole tot op de
dag van vandaag allereerst ‘blanke afstammeling van Franse kolonisten’, en wel
speciaal in Louisiana, ‘the Creole State’; daarnaast betekent het ‘afstammeling van
Franse kolonist en neger’. In een willekeurig Frans-Nederlands woordenboek
(Valkhoff 1902) staat als vertaling van het Franse woord créole ‘kreool, kreoolse;
hij of zij die van Europeesche ouders in Amerika geboren is’.
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In de achttiende eeuw gaat het woord in meerdere talen bij uitbreiding opnieuw
tevens de in West-Indië geboren nakomelingen van Afrikaanse slaven aanduiden.
Oldendorp heeft de manuscripten der Evangelische Broedergemeente betreffende
de Maagdeneilanden uitgegeven, waar ook Negerhollands werd gesproken. Hij
spreekt voor 1767-68 van creolen bij zowel blanken als zwarten. In Suriname werd
in de achttiende eeuw verschil gemaakt tussen Zautwater-negers ‘van over zee
aangevoerde slaven’ (1749, Friederici) en Creoolen ‘in de kolonie geboren slaven’
(WNT onder zoutwater I, uit Hartsinck). De betekenis ‘iemand van gemengd bloed’
komt, zoals boven opgemerkt, pas veel later, in de vroege twintigste eeuw in de
Nederlandse woordenboeken, bijvoorbeeld ook schoorvoetend in Koenen 1923:
‘kind van Europeesche ouders in de tropen, soms: halfbloed’. Halverwege de
twintigste eeuw heeft Kramers 1950 nog steeds als enige definitie van creool: ‘in
tropisch Amerika geboren kind van blanke ouders’. De strijd om de ‘kleurrijkheid’
van dit woord uit de woordenboeken te weren is verbazend hardnekkig. Koenen
1974 meldt het volgende over creool:
1 (oorspr. en nog in New-Orleans) naam voor afstammelingen v.d.
Portugese en Spaanse kolonisten uit de zeventiende en achttiende eeuw
in noordelijk Z.-Am. en het Caraïbisch gebied; 2 afstammeling van
Europeanen in die streken; 3 (in Suriname) inboorling, geboren uit
afstammelingen van negerslaven; het gebruik van ~ voor mensen van
gemengd ras is onjuist. (cursiveringen Koenen).
En Van Dale 1984:
iem. die in een ander werelddeel geboren is uit Europese ouders, meer
bepaald een afstammeling van Europeanen in de Spaans-Amerikaanse
staten en op de Westindische eilanden; - (in Suriname) inboorling, geboren
uit afstammelingen van negerslaven; - [minder juist is het gebruik in
toepassing op personen van gemengd Europees en niet-Europees bloed].
Deze laatste opmerking is in Van Dale 1992 en 1999 ingekort tot: ‘(minder juist)
persoon van gemengd Europees en niet-Europees bloed’. In de meest recente editie
schrijft de Grote Van Dale dus nog altijd voor wat (blijkbaar voor het historisch of
etymologisch gevoel van de redacteuren) juist en minder juist is.
Ook in het Britse Engels en het Engels van het Caraïbisch gebied wordt de
betekenis van creole tegenwoordig steeds meer beperkt tot ‘uit het Caraïbisch
gebied afkomstige (vaak gemengdbloedige) afstammeling van negerslaven’ (Allsopp
1996) en begint de creoolse afkomst van Mrs. Rochester uit Jane Eyre aanleiding
te geven tot misverstanden.

5. Andere betekenissen
Creool is ook een verkorte vorm van creolentaal. Dat een uit een pidgin ontstane
nieuwe, volwaardige taal (definitie Van Dale 1976) in de internationale taalkunde
de naam creole language of creole draagt, is het gevolg van de omstandigheid dat
juist onder de Afrikaanse slaven en hun afstammelingen veel van dergelijke talen
ontstonden. Op de plantages waren de slaven vaak afkomstig uit allerlei verschillende
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gebieden in Afrika; zij konden alleen communiceren in een ter plaatse ontstane
pidgin, een zeer simpele omgangstaal, in deze gevallen gebaseerd op de taal van
de meesters. De kinderen van de slaven leerden vanaf het eerste moment niet de
talen van hun Afrikaanse voorouders, die niet of nauwelijks om hen heen gesproken
werden. De pidgin werd hun moedertaal en ontwikkelde zich weer tot een volwaardige
taal, een creolentaal. Het hierboven genoemde Negerhollands van de Antillen, het
Sranang Tongo in Suriname (vroeger ook wel Negerengels geheten) en de talen
van de marrons (of bosnegers) in Suriname zijn een paar voorbeelden. De meeste
woordenboeken geven overigens als definitie van creolentaal of creoolse taal:
‘verbasterde Europese taal’. Ook de Aanvullingen op het WNT (2001) kent creoliseren
alleen als ‘het buiten Europa verbasteren van een Europese taal onder invloed van
een inheemse taal’, een omschrijving die meer op een pidgin slaat dan op de
volwaardige taal die zich daar uiteindelijk weer uit ontwikkelt.
Een creool is tegenwoordig ook een oorring. Deze betekenis is ontstaan omstreeks
1980, waarschijnlijk omdat Surinamers en Antillianen (ook mannen), die toen in
grotere getale dan ooit naar Nederland kwamen, ze veel droegen (Van Dale 1984).

6. De connotaties
1

Volgens mijn eigen waarneming was in de jaren vijftig van de vorige eeuw creool
een neutraal woord, dat bijvoorbeeld in de aardrijkskundeboekjes werd gebruikt: in
Suriname wonen Indianen, Creolen, Boslandcreolen (zie hieronder), Hindoestanen,
Javanen, enz. Ferrier, de laatste gouverneur en eerste president van Suriname,
gebruikt in 1950 in zijn proefschrift over de Surinaamse samenleving heel
vanzelfsprekend de omschrijving Creolen voor de bevolkingsgroep die bestaat uit
de (vaak gemengdbloedige) afstammelingen van de Afrikaanse slaven. Ook
Beeldsnijder gebruikt in zijn recente proefschrift (1994) creolen en creools als neutrale
beschrijving van in Suriname geboren afstammelingen van Afrikaanse slaven (p.
123 en passim).
Het woord boslandcreool kwam op in de jaren 1950 als eufemisme voor het als
onbeschaafd aangevoelde woord bosneger ‘in het binnenland levende afstammeling
van weggelopen slaven’. Meteen vanaf de jaren 1950, maar definitief aan het eind
van de twintigste eeuw werd ook dit woord (dat nooit echt ingeburgerd is) vervangen,
door marron ‘afstammeling van weggelopen slaaf’. De benaming Marrons
(waarschijnlijk uit Spaans-Cubaans marro ‘ontvluchting’) werd eerder vooral gebruikt
voor de weggelopen slaven zelf, bijvoorbeeld in de geschiedenisboeken. Ferrier in
1950 en Meijer in 1956 gebruiken nog het woord bosnegers, ondanks het blijkbaar
opkomende gevoel dat neger een onbehoorlijk woord is. Beeldsnijder gebruikt in
1994 uitsluitend nog Marrons.
In mijn waarneming was ook het woord neger in Suriname in de jaren 1950 geen
scheldwoord of woord met vanzelfsprekende discriminerende connotaties. De uit
Suriname afkomstige cabaretier Jörgen Rayman gebruikt het in 2002 nog altijd op
die neutraal-beschrijvende manier: ‘En wie mag hier weer opruimen? Mij niet gezien
vandaag, dan zoeken ze maar een andere neger!’ Het scheldwoord was blaka man
en ook creolen scholden elkaar daarvoor uit, zie bijvoorbeeld ook het citaat uit 1972
bij blakaman in Donselaar 1989: dat het een koelie is geweest, nee dat het natuurlijk
weer een
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blakaman is, waarin koelie en blakaman de denigrerende woorden zijn voor
respectievelijk Hindoestaan en Creool.

7. Conclusie
Het woord creool duidt al bij de eerste attestatie in het Nederlands een afstammeling
van Afrikaanse slaven aan, van waaruit zich logisch de betekenis ‘iemand van
gemengd bloed, met name een gemengdbloedige afstammeling van Surinaamse
slaven’ ontwikkelt. De thans in het Nederlands veel minder gangbare betekenis ‘in
een ander werelddeel geboren persoon van Europese afkomst’ komt ook al vroeg
voor. De etymologie van het woord en de geschiedenis ervan in het Nederlands en
andere talen geven geen aanleiding om een van deze betekenissen aan te geven
als de meest oorspronkelijke of meest juiste.
De etymologie en de geschiedenis van creool maken duidelijk dat het woord niet
intrinsiek discriminerend of denigrerend is. Woorden als neger, creool, kleurling,
zwarte en de equivalenten daarvan in andere talen worden ieder op hun beurt
ervaren als scheldwoord, maar worden ook wel trots en zelfbewust als erenaam
gebruikt. Woorden discrimineren niet, dat doen de mensen die ze gebruiken.

Adres van de auteur: a.roeleveld@hum.uva.nl
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F. de Tollenaere
Etymologica: Paling, Koppig
Abstract - The etymology of Du. paling ‘eel’, is considered to be unknown. It originated
probably as a phallic pun. Older forms such as: paeldinc [c.1375], pâlathing [1111]
and pâlezinc [1080], suggest a compound of ODu. pâla ‘pole’ and thinc ‘thing’,
euphem. for ‘phallus’.
The etymology of Du. koppig: a translation of F. têtu according to the
Leenwoordenboek [1996] by Nicoline van der Sijs, stands a fair chance of hitting
the nail right on the head.
*

I. Paling: een fallische naam
Naturalia non sunt turpia
1. paling en aal

De ‘anguilla’ wordt in alle Germaanse talen benoemd met een woord dat beantwoordt
aan ndl. aal: oe. âel, ofri. êl, os. ohd. âl, on. âll. Alleen in het Nederlands is dat
anders; wij hebben niet alleen aal maar ook en vooral paling, een uitsluitend
Nederlands woord. Aal moet eens het enige en algemeen bekende woord in het
Nederlandse taalgebied zijn geweest. In de naam Aelmere, voor een deel van het
IJsselmeer, werd hij al in 755-768 op schrift gesteld, zij het overgeleverd in een
kopie uit het begin van de negende eeuw. Al heel vroeg is daarnaast paling in zwang
gekomen. In de cultuurtaal staan beide woorden naast elkaar maar met een
semantisch verschil: aal is het jonge, paling het volwassen dier.
Dit onderscheid werd vroeger ook gemaakt. Junius [1567] p. 75a onderscheidt
1
de ‘Anguilla. Al. Ein aal. b. Ael, scafteling, nebbeling’ van de ‘Anguilla decumana.
al. Gross aal, b. Palinck’. In 1573 heeft Plantijn alleen ‘Ael ofte Palinck’ maar Kiliaan
[1588], in navolging van Junius, ‘Paelinck. Anguilla decumana, anguilla procerior’
2
naast de kleine ‘Ael. Anguilla minuta’.

2. paling en aal in de dialecten
De toestand op de kaart aal - paling in Th.H. van Doorn, Terminologie van de
Riviervisers in Nederland [1971] is duidelijk. Het gebied bezuiden de rijksgrens en
de grote rivieren kent alleen paling. In Noord- en Zuid-Holland komen beide woorden
voor met of zonder differentiatie in betekenis. Het noorden en oosten van Nederland
heeft, evenals de Limburgse Maasvallei, de Oudgermaanse toestand bewaard, kent
dus alleen maar aal.
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3. Hoe is paling in het aal-loze gebied te verklaren?
In zijn dissertatie Homonymie en haar invloed op de Taalontwikkeling [1938] schrijft
A.P. Kieft, dat gedurende de middeleeuwen in het westen van het graafschap
Vlaanderen de synoniemen aal en paling naast elkaar gebruikt worden, zolang de
intervokalische d van *adel(e) ‘stercus’ niet syncopeert. Zodra de syncope zich
voltrekt, komt aal(e) ‘anguilla’ door de homonymie met aal(e) < adel(e) ‘stercus’ in
een zwakke positie. Daarbij komt nog, dat bij de optredende differentiatie, paling
door zijn gunstiger betekenis nog meer voorkeur krijgt. Uitgaande van westelijk
Vlaanderen gaat de ondergang van aal en de voorkeur voor paling, zich uitbreiden
buiten het gebied van oorsprong. Het bewijs: germ. *êla ‘anguilla’ wordt in de vormen
3
ael, ale, hale, aale, ale bij Stallaert aangetroffen voor de volgende plaatsen;
Oudenaarde (1338), Brussel (1480), Diest (15de eeuw), Rumst (1503) en Antwerpen
(14de eeuw). Dat zijn allemaal plaatsen oostelijker dan het veronderstelde westelijke
gebied van ontstaan. Als relict bij De Bo trof hij aan aalkoorde ‘touw om paling te
vangen’.

4. De etymologie van paling
Over de oorsprong van het woord tast men in het duister. Vercoullie [1890] schrijft:
‘paling Mnl. paeldinc: oorspr. onbek.’. Bij J. Franck [1884-1892] leest men:

Paling. Uit glb. mnl. pael(l)inck (ã of â?), geassimileerd uit paeldinc(g);
daarnevens paeldrinc (voor paeldling?). Als grondwoord voor deze
afgeleide, uitsluitend nl. benaming zou men een onl. *palud, uit lat. palus,
palûdis ‘staand water, poel’ willen aannemen; maar dat dit lat. woord in
het Germ. zou zijn overgenomen is niet bewezen. Ook verwantschap van
dit grondwooord met 2 peel (‘moerassig land’, verwant met poel) is niet
onmogelijk.
Vercoullie [1898] vermeldt: ‘Mnl. palinc, paeldinc, wel een afleid. van *pael, besproken
bij 2. peel’.
In MNW III, 1907, kol. 22 i.v. Paeldinc noemt Verdam de oorsprong niet zeker,
een afleiding van pael, 2de Art., d.i. ‘poel, plas’ acht hij waarschijnlijk. Het woord
paeldinc hoeft niet van een *paelt (*paeld) te zijn afgeleid. De oorspronkelijke vorm
is waarschijnlijk paellinc geweest, ‘waaruit zich paeldinc heeft ontwikkeld als in ndl.
4
spelden (dial. voor spellen; Te Winkel, bl. 272, die aldaar ook paeldinc noemt)’.
Onwaarschijnlijk noemt Verdam tenslotte de mening van Franck, dat paellinc uit
paeldinc zou zijn geassimileerd.
Van Wijk [1912] schrijft mnl. pâlinc met â op grond van dialectische (Achterhoekse
en Tongerse) vormen. Gewoner dan mnl. pâlinc is paeldinc(g), waarvan grondvorm
en oorsprong onzeker is. Te weinig gefundeerd noemt hij de afleiding (bij Verdam)
van 't hapax legomenon mnl. pail m. ‘poel, plas’ (Hattem 1470) dat met poel kan
ablauten.
1

Boekenoogen noemt in deel XII [1913] van het WNT de oorsprong onzeker en
verwijst naar de gissing van Verdam. Van Haeringen in zijn Supplement [1936]
verwijst voor het suffix naar bokking.
1-4

In zijn Etymologisch Woordenboek
[1959-1963], een Aula-pocket, noemt Jan
de Vries paling een uitsluitend Nederlands woord, waarvan de herkomst onbekend
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van een dikke paling aan een overdrachtelijke bet. van paal 1 mag denken, en wijst
afleiding van pail ‘poel, plas’ eveneens af. De vorm paeldinc moet wel als de oudste
beschouwd worden, want de Palingdijk, een gracht tussen Burburg en Grevelingen
heeft als oudste vormen Palathingadic (1111) en Paledhingedic (1123). Deze laatste
vormen zijn ontleend aan Karel de Flou's Woordenboek der Toponymie, deel XII
[1931]; alleen daar heet de Palingdijk geen gracht maar een dijk.
De palingdijk bij Jan de Vries heeft Th.H. van Doornink in zijn dissertatie
Terminologie van riviervissers in Nederland (1971) geïnspireerd tot een merkwaardig
etymologisch probeersel. Hij schrijft:
Het eerste lid van paling zou dan ontleend kunnen zijn aan het fra. pâle
= eng. ‘pale, bleek, vaal van kleur’. De paling zou dan genoemd zijn naar
zijn zilverwitte zijden en buik (cf. zilverpaling). In het Westvlaams wordt
paal en paluw (uit fra. pâle) toegepast op geroot vlas, dat een
donkerblauwe kleur gekregen heeft, doordat het te lang aan de inwerking
van het water is blootgesteld. [...] In dit verband is het Westvlaamse
spreekwoord ‘ze heeft paling gegeten’ interessant, gezegd van een
zwanger meisje (WNT XII I 221), dat in die toestand meestal bleek ziet.
Brucburgh (fra. Bourbourg) en Grevelingen (fra. Gravelines), eens zo Vlaams van
taal als Duinkerke vroeger en Ieper nu, maken weliswaar, sinds de Vrede van Utrecht
(1713), geen deel meer uit van Vlaanderen maar van Frankrijk. Kan dat nu een
reden zijn om ‘het eerste lid van paling’ te ontlenen aan fra. pâle? En paluw, paal
in de West-Vlaamse vlasbouw, samen met een geïsoleerd bleek en pael, door De
Bo geciteerd uit het berijmde leerdicht De Gramschap [1725] van Lieven de Meyer,
lijken maar zwakke steunpunten voor deze etymologische salto mortale. In de
5
Schuimwoordenlijst van Gezelle's Cordelia zal men dit paal ‘bleek’ trouwens
tevergeefs zoeken.
P.A.F. van Veen en Nicoline van der Sijs noemen in hun etymologisch
1-2

woordenboek [1989-97] het eerste lid etymologisch onbekend.
De bewerking van de vijftiende tot en met eenentwintigste druk [1991-2000] van
de etymologische pocket van Het Spectrum noemt de gedateerde vormen pâlinc
en pa(e)ldinc, neemt de -dîc vormen uit het NEW over, en vermeldt ook
paeldingsetthe (1188) en -sette (1236) uit het MNW. Het suffix van bokking en haring
zou ook in paling voorhanden zijn. Aan de door Jan de Vries voorgestelde -ing afl.
van paal 1, zou men voor de dikke paling naast de dunne aal kunnen denken, als
niet paeldinc de oudere vorm was. Tenslotte nog het Vroegmiddelnederlands
Woordenboek [2001], waar Dick Wortel me op wees. Daarin zijn twee
paling-trefwoorden opgenomen. Onder paeldinc leest men:
De etymologie en de verhouding t.o.v. palinc zijn onzeker. Mog.
*paþaling > *paedlinc, met metathese: paeldinc, met assimilatie: *paellinck
> palinc. Evt. van een Germaanse mannelijke persoonsnaam met *balþplus het (afstammings)suffix -inc (vgl. Morlet I, p. 50).
Onder palinc heet het: ‘De etymologie en de verhouding t.o.v. paeldinc zijn onzeker.
Mog. *paþaling > *paedlinc, met metathese paeldinc, met assimilatie *paellinc <
palinc. Zie ook paeldinc.
Het merkwaardige aan deze poging tot verklaring is het uitgangspunt: twee vormen,
niet alleen ‘gereconstrueerd’ maar bovendien ook nog voorzien van een
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in. Het gevolg is, dat men na de gefantaseerde vormen een metathese nodig heeft
om tot de overgeleverde paeldinc te kunnen geraken.
Zover stond het, toen ik in de onvolprezen etymologische turf van Nicoline van der
6
Sijs ging kijken, t.w. in het alfabetisch woordregister, om te weten of er een plaats
was ouder dan 1111. Zij noemt inderdaad een paling uit het jaar 1080. Daarop heb
ik mijn bevreemding uitgesproken over een zulk een gereduceerde vorm in die oude
tijd. Bovendien bleek de opgegeven vindplaats, Taal en Tongval 12, 1999, 35 ff.
voor mij niet te vinden. Maar na haar computer te hebben geraadpleegd, zei de
7
jonge doctor: het gaat om themanummer 12 (1999).
Daarin is een bijdrage van Emily Kadens overgenomen over ‘Vaktaalwoorden in
Latijnse documenten uit Vlaanderen vóór 1250’. Op pagina 45 lees ik, dat een klerk
palezinc schreef in plaats van het veel gebruikelijker Latijnse anguilla. De oorkonde
waarin het Nederlandse woord voorkomt staat in de door F. Vercauteren uitgegeven
Actes des Comtes de Flandre 1071-1128 [1938]. In deze oorkonde van 2 februari
1080 bevestigt Robrecht I, op verzoek van Nathalia, abdis van Mesen, de goederen
aldaar gesticht door zijn moeder Adela, en bepaalt tevens wat toekomt aan de tafel
8
van de kanunniken, de zusters en de abdis. De opzichter wege voor elk vijf marck
brood, twee en een half marck kaas, een kwart haring, een kwart palezinc en een
9
kwart ei.
Dat woord palezinc maakte me in één keer de etymologie van paling duidelijk.
De klerk stond voor de opgave om de dentale spirant th in de Oudnederlandse
anguilla weer te geven. Hij nam daarvoor zijn toevlucht tot een andere dentale
spirant, de z. Hij deed wat sommigen die moeite hebben met de Engelse th ook
doen: hij zei en schreef z in plaats van th. De pâlezinc uit 1080 is gelijk aan de
10
pâledhing uit 1123, maar zonder diens verzachting van de spirant. Dat niet alleen,
maar nu werd me duidelijk wat ik al in 1991 had kunnen weten: paling is geen
afleiding van paal, zoals Jan de Vries in 1964 had gedacht, maar een samenstelling
met paal als eerste en dinc als tweede lid. Oudnederlands pâledhing- [1123],
pâlathing-[1111], pâlezinc [1080], uit onl. pâla en thinc, evolueren, via syncope van
a of e, tot paelding- (1188), paeldinc (4e kwart 13e e.), wat na d-syncope, pâlinc
(1278) oplevert. Die past dan synchronisch volkomen in het rijtje der visnamen
bokking, haring, houting, spiering en wijting met hun suffix -ing, genoemd door Van
Haeringen [1936] bij bokking.
De paal is duidelijk, maar het polyvalente dinc? Verdam vermeldt als betekenis
5 ‘Euphemistisch voor teellid’, met vier plaatsen, waarvan de oudste [1351] uit M.
11
en Vr. Heim., afkomstig is. Die betekenis was vierhonderd jaar eerder blijkbaar
ook al bekend. Het lijkt niet onaannemelijk, dat de ‘anguilla decumana’ van Kiliaan
in oorsprong associaties kan hebben opgeroepen met een uit de kluiten gewassen
mannelijk orgaan. Een teellid dus als een paal, of syntactisch als monstrum mulieris:
een paal van een penis. Een determinatief compositum waarbij het tweede deel
door het eerste wordt bepaald. Het tweede is onzijdig, het geheel zou dus ook
onzijdig moeten zijn, maar krijgt het de-genus van het semantisch bepalende eerste
deel.

5. Hoe is de snelle expansie te begrijpen?
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Het nieuwe woord beantwoordde blijkbaar aan de eisen van de markthandel in het
middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Daarbij constateert men een dringende
behoefte om de aal te sorteren naar grootte. Dat blijkt duidelijk uit de voorschriften
die te maken hebben met de bedrijvigheid op de markten:
Dat niemen gheene (h)ale en vercoope onder paeldinc no over paeldinc,
Voorgeb. v. Gent 48 [a. 1350].
Dat niement paeldinghen onder alen minghelen moet no alen onder
paeldinghen, ZVl. Bijdr. 6, 179, 119 [Sluis a. 1441].
De vele verminkingen tot paeldrinc die mnl. paeldinc ondergaat in Holland, Utrecht
en Gelre, dit is buiten zijn gebied van ontstaan, bewijzen niet alleen zijn snelle
expansie, maar eveneens dat het woord naarmate het mondgemeen en alledaags
werd, zijn aanvankelijk erotisch karakter snel moet zijn kwijtgeraakt. Dinc was
bovendien zulk een algemeen en alledaags woord, dat het zijn gebruik in een
veelvoud van toepassingen niet kon uitsluiten. Bij zijn reductie tot pâlinc tenslotte,
moest het woord elke associatie met zijn dinc kwijtraken.
Maar paling zal zelf weer gaan fungeren als een de vele, volgens Ewoud Sanders
12
wel zeshonderd, woorden die, weliswaar niet alle zo neutraal zakelijk als dinc, met
13
de betekenis ‘mannelijk lid’ te gebruiken zijn.

6. Waarom palezinc en niet anguilla?
In haar bijdrage over Latijnse documenten uit Vlaanderen vóór 1250, onderzocht
14
Emily Kadens de inbreng aan volkstaalwoorden. Ze probeerde daarbij te
achterhalen, wat de rol was van de volkstaal in de ambtelijke sfeer, vooraleer die
zelf een geschreven ambtelijke taal werd. In de ongeveer 1500 documenten leverde
haar onderzoek meer dan 500 woorden op. Van geval tot geval probeert ze dan te
achterhalen waarom de Latijn schrijvende klerk de voorkeur geeft aan het Dietse
woord boven het Latijnse.
De klerken, zo schrijft ze, bewogen zich met gemak tussen de twee talen, en wel
‘misschien zo gemakkelijk dat zij zich er niet altijd van bewust waren. [...] Als een
klerk palezinc schreef in plaats van het veel gebruikelijkere Latijnse anguilla (a.
1080), [...] was hij dan tijdelijk de Latijnse term vergeten en had hij eenvoudigweg
naar het synoniem uit de volkstaal gegrepen? Of misschien associeerde hij een
paling [...] zo zeer met de gesproken cultuur dat hij deze verwisseling niet eens
opmerkte?’
In het door Kadens besproken geval, de oorkonde van graaf Robrecht de Fries
in verband met de abdij van Mesen, is het woord palezinc i.p.v. anguilla om reden
van efficiëntie zeer bewust door de klerk neergeschreven. Hij bedoelde immers een
kwart van een paling en niet van een aal, immers ook een anguilla, en zeker niet
een kwart van de scafteling of nebbeling. Deze palezinc was voor het beoogde doel,
het voedsel van de kloosterlingen belangrijk. Voor ons doel is hij dat nu ook. Hij
getuigt immers indirect van het naast elkaar bestaan, in Mesen in het jaar 1080,
van de geërfde Germaanse aal, maar evenzeer van het in Vlaanderen ontstane
neologisme paling.
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II. Koppig
Het WNT vermeldt van koppig, bijvoeglijk naamwoord, twee betekenissen met als
eerste ‘vasthoudend aan eigen wil of inzicht’, te dateren [1601]. De tweede betekenis
‘sterk alcoholhoudend, naar den kop loopend’ is semantisch geen uitbreiding van
de eerste, maar is apart van kop gevormd.
Het enige etymologisch woordenboek dat koppig als lemma heeft opgenomen is
Van Wijk [1912]. Hij schrijft:

Koppig bnw., nog niet bij Kil. Van kop. Vgl. voor de bet. oudnhd.
köpfisch, köpfig, ndl. hoofdich en fr. entêté, têtu.
Het WNT VII,II, kol. 5570 (= afl. 23 [1941]) doet het bondiger en schrijft alleen maar
15
‘Van Kop (III)’.
Het eerste citaat met de betekenis ‘eigenzinnig’ is afkomstig uit het Tafereel der
Religions Verschillen, door B.N. ‘uyt den Fransoyse in nederduytsche tale’ overgezet
en in 1601 te Amsterdam verschenen. Het origineel, de Tableav des Differens de
o

la Religion van Marnix van St. Aldegonde, werd in twee kleine deeltjes in 4 gedrukt
16
te Leiden in 1601; dit is drie jaar na Marnix' dood.
Wie is die B.N., de vertaler? De Vermomde en Naamlooze Schrijvers [1881-1885]
van Mr. J.L. van Doorninck, noch de Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche
Schrijvers [1928] van A. de Kempenaer beantwoorden de vraag. Het ligt voor de
hand in B.N. een medestander van Marnix te zien, een vluchteling uit Brabant of
Vlaanderen, die even radicaal calvinistisch is als hij.
De aanhaling uit het Tafereel luidt: ‘noch met dit alles gheloof ick dat wy niet veel
uytrechten sullen by onse hughenooten: want zy zijn koppich als s'Paus Muyl Esels’,
fol. 55b [1601]. In het Franse origineel is dat: ‘Ie croy bien, qu'avec tout cela nous
n'avancerons gueres envers nos Huguenauts: car ils sont testus comme mulles
papalles’, 1, 159 [1601] (editie E. Quinet, Brussel, 1857).
In het groot Leenwoordenboek [1996] van Nicoline van der Sijs, p. 597, wordt
aangenomen dat ons koppig een vrije vertaling is, waarvoor fra. têtu of entêté model
heeft gestaan.
Jan Posthumus, die in Trefwoord 12 [1997-1998] een even lovende als grondige
bespreking aan dit forse boek heeft gewijd, schrijft op p. 200: ‘Maar hoe zeker kunnen
we zijn dat koppig gemodelleerd is naar têtu of entêté? Hoe moeten we ons dat
precies voorstellen? Speelde toen dit nieuwe begrip in het Nederlands gevormd
werd, bewuste vergelijking met het Frans een rol? Wie zal het zeggen?’
Kunnen we hier wél zeker zijn, nu het originele Franse woord en ndl. koppig in
1601 zo vlak naast elkaar en evident afhankelijk van elkaar te voorschijn treden?
De zaak ligt minder eenvoudig dan ze, op grond van het Franse origineel van Marnix
en zijn Amsterdamse vertaling, lijkt.
Marnix van St. Aldegonde werd in 1540 te Brussel geboren. Zijn moeder was een
17
Bourgondische edelvrouw uit Brugge, zijn vader was in de Nederlanden geboren.
Zijn grootvader was een edelman uit Savooie, die met Margareta van Parma te
Brussel kwam. Marnix schreef evengoed Nederlands als Frans. In de zestiende
eeuw
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was hij een van de vele Zuidnederlandse edelen, die het Frans voortreffelijk
beheersten en daarnaast niet onkundig waren van de volkstaal. Het Frans was
immers niet alleen de taal van de koninklijke Spaanse regering in Brussel, maar
ook de moedertaal in een deel van de graafschappen Vlaanderen, la Flandre
gallicante, en Artesië, in de gewesten Henegouwen en Namen. Het is echt geen
toeval dat de geuzenpenning, geslagen in verband met het aanbieden in 1566 van
het smeekschrift der edelen aan de Landvoogdes een Franse tekst had: En tout
fidelles au roy jusques à porter la besace. Er bestond voor het eedverbond der
edelen niet de minste behoefte aan een tweetalige tekst. Bij hoeveel van die edelen
en hovelingen in Brussel, waren fra. testu en ndl. koppich vúór 1601 niet in volkomen
symbiose in hun taalbezit aanwezig?
Het Franse etymologisch woordenboek van Walther v. Wartburg, FEW 13, 1962,
278a vermeldt voor fra. testu in de betekenis ‘obstiné, opiniâtre’ de jaartallen ‘13.
jh.-Ac. 1718’; têtu is pas opgetekend sinds het woordenboek van Miege, verschenen
te Londen in [1677].
De overweging hierboven en de gegevens van het FEW maken het mijns inziens
moeilijk om B.N., de vertaler van Marnix, te zien als de schepper van koppich. Dat
woord moet in de spreektaal ouder zijn dan het jaar 1601, al zullen eerdere
voorbeelden in geschrifte niet voor het oprapen liggen. Het op een na oudste
voorbeeld in het WNT is van Sprankhuisen 1, 138 a [1634], schrijver van het
Antidotum teghen het delirium Papale [1635]; hij zal het Tafereel van Marnix wel
niet ongelezen hebben gelaten. Het ligt voor de hand, dat men geen oudere
voorbeelden in de woordenboeken zal aantreffen; die komen altijd achteraf. Dick
Wortel wees me erop, dat koppigh, samen met hoofdigh, voor het eerst optreedt in
de Woordenschat [ed. Haarlem, 1650] onder het lemma Capricieux, en pas met een
eigen lemma in Hexham [1678].
Mogelijk heeft het synonieme hoofdig ‘eigenzinnig’ zijn oorsprong aan diezelfde
Zuidnederlandse tweetaligheid te danken. Het WNT Vi, afl. 6 [1905], bewerkt door
A. Beets, of zoals men toentertijd zei, de jonge Beets, heeft een voorbeeld uit het
woordenboek van Hexham [1678], de eerste uitgave is van 1648. Bij de afleidingen
is er echter een ouder citaat van hoofdigheydt ‘eigenzinnigheid’ uit Lot. v. Wysh.
[1606] van J. David.
Het Deutsches Wörterbuch deel V [1873], bewerkt door Rudolf Hildebrand, heeft
een citaat van köpfisch ‘eigenzinnig’ uit de brieven van Luther (1483-1546). Kunnen
we hier ook aan een Frans model denken? Of is hier, en wellicht ook bij hoofdig,
meer gelijk dan eigen en kunnen we met Posthumus allesbehalve zeker zijn?
En hoe staan de kansen van entêté, door Van Wijk vóór têtu en in het
Leenwoordenboek als tweede genoemd? Ofra. entester v.n. ‘s'opiniâtrer dans une
idée’ komt volgens het FEW 280a als hapax reeds in de dertiende eeuw voor, maar
het adjectief entêté, in de betekenis ‘trop attaché à ses opinions’, komt pas in 1798
te voorschijn in het woordenboek van de Académie française. Zijn kansen als model
van koppig ‘stijfhoofdig’ lijken dus niet groot.
Rest tenslotte nog de betekenis ‘Van dranken: sterk alcoholhoudend, naar den
kop lopend’ waar het WNT onder 2) naar verwijst. Het eerste citaat onder dat nummer
is, volgens de Bronnenlijst, afkomstig uit Begin e. Voortg. in twee delen gedrukt in
1646, het eerste met elf, het tweede met tien stukken. Het citaat over de ‘van rijs
ghesoden’ wijn, die ‘brandich en koppich’ is, komt uit het laatste stuk, nummer 21.
Dat gaat over een reis naar Oost-Indië tussen 1631 en 1638.
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De betekenis ‘bedwelmen, dronken maken’ is voor het werkwoord entester in het
Oudfrans, en ook later nog in de achttiende eeuw, bekend. Het is dus niet uit te
sluiten, dat koppig ‘dronken makend’ in 1646 door het Frans zou zijn beïnvloed.
Alleen het bijvoeglijk naamwoord dat er in het moderne Frans bij hoort, entêté,
betekent wat anders. Van dranken die naar het hoofd stijgen zegt men thans entêtant,
in oorsprong een tegenwoordig deelwoord bij het werkwoord entester.

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

Eindnoten:
* Met dank voor informatie aan Klaas Eigenhuis, Herman de Tollenaere en, als laatste maar niet
als minste Dick Wortel.
1 Nebbeling is volgens Winschooten, Seeman 163 [1681] ‘aal, die van wegen haar neb of spitse
bek aldus genaamd werd’. Ten onrechte betwijfelt Kluyver in WNT IX, afl. 11 [1910] de verklaring
van Winschooten en identificeert de dunne nebbeling met de dikke lebaal. Schafteling is reeds
Middelnederlands: Oudste Rek. v. Dordr. 89 [1351]. Verdam schrijft dat het dier genoemd is
‘naar zijn smallen, rechten en ronden vorm, die op eene “schacht” of stang gelijkt’.
2 Oudere woordenboeken: Servilius, Dict. Trigl. [1552], Berckelaer [1556] en Dict. Tetragl. 18a
[1562] maken, naar Dick Wortel meedeelt, geen onderscheid tussen aal en paling.
3 T.w. onder zijn lemmata ael en paeldinck.
4 Bedoeld zijn De Grammatische Figuren in het Nederlandsch. Tweede verbeterde en met eenen
bladwijzer vermeerderde uitgaaf [1884].
5 Nienke Bakker: Gezelles Woordentas [1998], p. 131-156.
6 Etymologie in het digitale tijdperk Een chronologisch woordenboek als praktijkvoorbeeld
(Proefschrift Leiden 2001).
7 Met dank ook aan Maaike Twisk (Meertens-instituut).
8 Een gewicht van goud of zilver, een half pond van acht ons.
9 Panis itaque ex adipe frumenti unicuique earum praeponendus penset quinque marcas, caseus
duas et dimidiam, quartum vero halec, quartum palezinc et quartum ovum, me illis auxisse, tam
futuris quam praesentibus, sit cognitum, in F. Vercauteren, Actes des Comtes de Flandre
1071-1128 p. 14 (Brussel, 1938).
10 Over de reflexen van ogerm. þ in het Oudnederlands, zie J. Mansion, Oud-Gentsche Naamkunde
245 ('s-Gravenhage, 1924).
11 Der mannen ende vrouwen heimelijcheit. In het MNW aangehaald naar het hs. Brussel, K.B.
15624-41 (Ao. 1351). Vgl. Glossarium Bernense 8313 [c. 1240]: verenda scamelecdinc.
12 Onze Taal-scheurkalender 2001, 15 juni (met dank aan Klaas Eigenhuis).
13 Zie Hans Heestermans: Erotisch Woordenboek 142 [1980]. Vgl. ook het in het WNT XII.I, kol.
221 geciteerde Vlaamse (niet noodzakelijk West-Vlaamse, zoals Th.H. van Doornink schreef)
spreekwoord Ze heeft paling gegeten. gezegd van een zwanger meisje.
14 Emily Kadens: ‘Vreemde woorden in een vreemde taal’. In: Taal en Tongval, Themanummer 12
(1999), p. 38-54.
15 Volgens het nuttige ‘Overzicht delen en afleveringen’, samengesteld door dr. M.A. Mooijaart in
deel XXIX [1998] van het WNT, is deel VII, afl. 23 kop-korei(e) [1941], onder leiding van Heinsius
gemaakt door Heeroma, Kruyskamp en De Tollenaere. Van mijn hand is Koppig stellig niet
geweest; als aspirant-redacteur had ik zeker rekening gehouden met wat de door mij bewonderde
Van Wijk schreef.
16 Zie noot 1 op p. vi van de Brusselse herdruk door Edgar Quinet [1857], naar het privé exemplaar
van ‘l'honorable M. De Bonne’.
17 A.A. van Schelven: Marnix van Sint Aldegonde p. 3 [1939].
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Interdisciplinair
Geert Warnar
Ruh over Ruusbroec, of:
een germanist op Ons Geestelijk Erf
Zeer kort voor het ter perse gaan van deze aflevering van TNTL is dit stuk in een
ander daglicht komen te staan. Op negen december 2002 overleed Kurt Ruh,
achtentachtig jaar oud. De auteur hoopt dat dit artikel voldoende getuigt van het
respect dat de neerlandistiek Ruh verschuldigd is voor zijn wetenschappelijk werk
om zonder aanpassingen ter nagedachtenis te worden afgedrukt.

Geschichte der abendländischen Mystik. Band 4. Die niederländische
Mystik des 14. bis 16. Jahrhunderts / Kurt Ruh. - München: Beck, 1999.
- 340 p.; 23 cm. ISBN 3-406-34501-8 Prijs: € 49,90
Het was voor de medioneerlandistiek de laatste grote gebeurtenis van het voorbije
millennium: de verschijning van Kurt Ruhs Geschichte der abendländischen Mystik.
Band 4. Die niederländische Mystik des 14. bis 16. Jahrhunderts (München, 1999).
Een boek van meer dan 300 bladzijden, gewijd aan eersterangs literatuur en
geschreven door een geleerde die als geen ander in staat kon worden geacht het
diepzinnigste uit de Middelnederlandse letterkunde te plaatsen in een eeuwenlange
traditie. Sinds de voltooiing van Axters' Geschiedenis van de vroomheid in de
Nederlanden - in vier delen gepubliceerd tussen 1950 en 1960 - is er in deze
omvangrijke boekvorm geen studie over de Middelnederlandse mystiek meer
gemaakt. Waarbij direct aangetekend dat een vergelijking tussen beide
standaardwerken (ook het boek van Axters verdient die titel nog steeds) mank gaat.
Ruhs boek verschijnt als vierde en laatste deel in een reeks die een langgerekte
lijn in de middeleeuwse cultuurgeschiedenis van Europa beschrijft, terwijl Axters'
werk gewijd was aan de Nederlanden. Maar toch, boeken met een zo hoge ambitie
- die kan worden waargemaakt dankzij een enorme expertise en groot overzicht zijn schaars in de medioneerlandistiek.
Even zeldzaam is de internationale erkenning die de Middelnederlandse literatuur
hier te beurt valt in een volwaardig slotstuk van een serie kloeke boeken over
achtereenvolgens de literatuur van de kerkvaders tot de twaalfde eeuw van de
cisterciënzers in deel 1, de mystiek van de religieuze vrouwen en vroege franciscanen
uit de twaalfde en dertiende eeuw in deel 2 en de Duitse dominicaanse mystiek met
scholastiek theologische voorgeschiedenis in deel 3. Het is niet zo dat Ruh na deze
machtige scheervlucht over de toppen van het middeleeuwse Geistesleben neerstrijkt
in de mystiek uit de Lage Landen. In deel 4 wordt de Middelnederlandse bijdrage
behandeld op voet van gelijkheid met de (andere) hoogtepunten in de mystieke
traditie. Ruusbroec mag zich zelfs verheugen in een voorkeursbehandeling. Wat te
denken van 56 pagina's over de Groenendaalse mysticus tegenover bijvoorbeeld
‘slechts’ 51 voor Bernardus van Clairvaux, terwijl de grote Bonaventura maar 40
pagina's toebedeeld krijgt. Ruusbroec moet eigenlijk alleen wat toegeven op
vertegenwoordigers van de Duitse mystiek, maar hij is nauwelijks de mindere van
het Dreigestirne Eckhart (139 pagina's), Suso (60) en Tauler (50) - die overigens in
Hadewijch (74 bladzijden in deel 2) een serieuze concurrente kennen.
De getallen zijn al een niet te miskennen indicatie dat Ruh de Middelnederlandse
mystiek serieus neemt. Hij ziet het wezenlijk belang van de teksten, al ligt een deel
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achtergrond: ‘Schon immer
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war ich geneigt, deutsche und niederländische Mystik zusammenzusehen, zuerst
in meinem Forschungsbericht v.J. 1957’, zo opent Ruh zijn Vorbemerkungen.
Gedurende een levenslange carrière in de germanistiek heeft hij deze literatuur in
het oog gehouden en bestudeerd. Dat hij in de loop van vier decennia niet alleen
een grondige kennis van de materie maar ook een oorspronkelijke visie had
opgebouwd, was al eerder duidelijk geworden met zijn analyse van Hadewijchs
geschriften (waarin Ruh, bij mijn weten als eerste, het raadsel van de
corpusoverlevering ter sprake bracht). Even hoogwaardig is in deel 4 van de
Geschichte vooral het pièce de resistance: het kapittel over Ruusbroec. Ruh hanteert
daarbij de vaste driedeling leven-werken-leer die zijn vierdelige Geschichte ook iets
encyclopedisch geeft. Een enkele maal, zoals bij Ruusbroec, gaat daaraan vooraf
een korte evaluatie van de onderzoeksgeschiedenis, maar immer ligt de nadruk op
het laatste onderdeel: de leer, die meestal aan de hand van één werk exemplarisch
wordt behandeld. In dit geval beschrijft Ruh hoe Die geestelike brulocht in elkaar
steekt als ‘eine Aufstiegs- und Vollkommenheitsmystik auf Grund christologischer
und trinitarischer Theologie’ (p. 77). Gegeven de aard van het onderwerp en het
kaliber van de auteur, levert dit geen eenvoudige stukken op, maar ik betwijfel of er
op dit moment een inzichtelijker introductie op Ruusbroecs mystiek voorhanden is.
Dat Ruh alom duidelijkheid schept, komt niet in de laatste plaats door zijn bondige
stijl, die bij tijd en wijle op het apodictische af is. ‘Ruusbroec ist kein Minneekstatiker.
Die Gottesliebe vermag sich bei ihm nicht selbst auszusprechen, obschon ihm die
Terminologie vertraut ist’ (p. 67-68). Veel meer woorden besteedt Ruh niet aan
Ruusbroecs toch wel wat gecompliceerder liggende betrekkingen tot de minnemystiek
van zijn Middelnederlandse voorgangsters Hadewijch en Beatrijs van Nazareth.
Door deze tamelijk uitgesproken standpunten, waar wel over te discussiëren valt,
blijft Ruhs boek gevrijwaard van een niet ongebruikelijk ‘euvel’ in publicaties over
mystieke literatuur: een fascinatie voor het onderwerp die zich niet beteugelen laat
door de historische kritiek. Regelmatig zegt Ruh deze ‘fenomenisering’ de wacht
aan: ‘Es kan zwar kein Zweifel darüber bestehen dass Ruusbroec mystische
Erfahrungen, Visionen und Auditionen, kannte, seine Schriften sind indes nicht von
seiner religiösen Erlebniswelt bestimmt, sondern sind Lehrbücher der Mystik’ (p.
77).
Als gevolg van deze nuchtere aanpak krijgen beschrijving en historische evaluatie
voorrang en ontbreken de exegetische effecten die men in meer
levensbeschouwelijke studies van mystiek nogal eens aantreft. Dat levert een
verfrissend beeld op voor de meeste auteurs en teksten waarover Ruh zijn licht laat
schijnen, met veel oog voor het bijzondere tegen de achtergrond van de traditie. Zo
haalt hij in een meesterlijke typering van Jan van Leeuwen het exuberante taalgebruik
van de kloosterkok naar voren en verdisconteert dat in de bespreking van de
(daardoor) weinig systematisch ogende leer. Zo weet Ruh ook in andere
hoofdstukken het individuele van de betrokken auteurs in relatie tot de grote
stromingen van de (laat)middeleeuwse mystiek te benoemen en zichtbaar te maken.
Op die manier krijgt een hele reeks personages uit de Middelnederlandse letterkunde
een plaats in de religieuze ideeëngeschiedenis van de veertiende tot de zestiende
eeuw: van de afgezette priorin Alijt Bake tot de anonieme schrijfster van de
Evangelische peerle, waarvan maar liefst 19 herdrukken tot diep in de achttiende
eeuw bekend zijn; van de obscure kluizenaar Gerard Appelmans tot de
spreekwoordelijk beroemde prediker Jan Brugman; van de Ruusbroec-adepten
Hendrik Mande, Hendrik Herp en Frans Vervoort tot de in dat opzicht meer dan
gematigd kritische Geert Grote, Gerard Zerbolt van Zutphen en Thomas van Kempen;
van de zusterboeken der Moderne Devoten tot een groepje anonieme traktaten van
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franciscaanse oorsprong, waarover lang niet alle nu actieve neerlandici zullen kunnen
beweren dat ze deze teksten beter kennen dan Ruh.
De veelheid en variatie aan Middelnederlandse mystiek zullen menigeen verbazen;
dat een relatieve buitenstaander zich zoveel kennis van literatuur buiten zijn
vakgebied strictu sensu eigen gemaakt heeft, is meer dan indrukwekkend - en een
reguliere recensie met detailkritiek op feiten en weetjes zou daardoor enigszins
potsierlijk worden. Maar dat is niet de voornaamste reden om Ruhs boek aan de
orde te stellen in de rubriek Interdisciplinair. Die ligt in het feit dat bij uitzondering
Middelnederlandse literatuur nu eens volop meedoet op het podium van de
internationale mediëvistiek.
Met de externe betrekkingen van de medioneerlandistiek wil het volgens de laatste
berichten nog altijd niet zo vlotten. Najaar 2000 nam W.P. Gerritsen het probleem
onder de loep in zijn
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afscheidscollege met de titel Wat doen de buren? De medioneerlandistiek en de
bestudering van middeleeuwse literatuur in het buitenland (Utrecht, 2000), wat een
betoog over typisch Hollandse huisbakkenheid deed vrezen. En inderdaad, Gerritsens
inspectie van de eigen gelederen bracht een zorgwekkend afwachtende houding
aan het licht. Het zal wel met poldermodellen te maken hebben dat men in de Lage
Landen de gewoonte ontwikkeld heeft bedaard uit te zoeken wat er uit de warwinkel
van nieuwe methoden en technieken aan zinnige benaderingswijzen overblijft. Het
gevolg van dit eenrichtingsverkeer is dat de medioneerlandistiek een geringe bijdrage
levert aan internationale discussies op het vakgebied, maar de situatie is niet zo
ernstig dat er reden is voor Gerritsens licht retorische vertwijfeling:
Er is zo langzamerhand nogal wat ‘Middelnederlands’ werk beschikbaar
in het Engels, Duits of Frans. Maar als ik de litteratuurlijsten van
buitenlandse studies op dit gebied doorneem, kom ik maar hoogst zelden
een verwijzing naar mediëvistische publicaties van Nederlandse huize
tegen. Bestaan wij medioneerlandici eigenlijk wel, in de ogen van onze
buitenlandse collega's? (p. 10)
Dergelijke sombere overpeinzingen worden misschien wel vooral ingegeven door
de constatering dat een aantal Middelnederlands genres of auteurs die binnenslands
gewoonlijk het middelpunt van de wetenschappelijke belangstelling vormen
nauwelijks uit de schaduw van hun buitenlandse voorbeelden en tegenhangers
kunnen komen. Buiten de landsgrenzen weet men echter heel goed waar de
Middelnederlandse mosterd te halen valt en de Geschichte van Ruh bewijst dat wij
er in het buitenland helemaal niet slecht op staan. Er is genoeg internationale
belangstelling om in ieder geval de mystieke literatuur succesvol te kunnen
exploreren en exploiteren. Over onze ‘wetenschappelijke handelsbalans’ hebben
we niet te klagen. Johan Winkelman, die in 1991 de weinig actieve uitvoer van
Middelnederlands literair erfgoed in deze economische termen becommentarieerde,
vergat bij zijn berekeningen het voornaamste exportproduct: de religieuze literatuur.
Was het altijd maar zo dat een nauwkeurige boekhouding het bedrijfsresultaat zoveel
florissanter kon maken. Met de internationale omzet van de Middelnederlandse
letterkunde is niets mis, zo leert alleen al een blik op de goed gevulde bibliografie
met talrijke vertalingen in Ruhs kapittel over Ruusbroec. Hij heeft individueel een
internationale uitstraling, waarbij de binnenslands veel ruimer bestudeerde
Middelnederlandse epiek geheel en al verbleekt. De Roman van Walewein begint
na een Engelse vertaling en een verzameling studies van internationale signatuur
wat bredere bekendheid te krijgen, maar als men ziet hoeveel neerlandistische
inspanning daarbij komt kijken, gaan er daar heel wat kosten voor de baat uit - terwijl
min of meer gelijktijdig en zonder noemenswaardig veel investeringen
voorbereidingen zijn getroffen voor de zoveelste vertaling van de Brulocht - nu in
het Chinees!
Uiteraard is dit geen eerlijke vergelijking, want de vele vertalingen van Ruusbroecs
werken komen grotendeels voort uit andere interesse dan strikt literaire, maar die
bijkomende belangstelling van godsdienstige aard doet niets af aan het opmerkelijke
verschijnsel dat de mystieke profeten niet bijzonder gretig geëerd worden in het
eigen land van de letterkunde. Het probleem ligt ongetwijfeld in de religieuze aard
van geschriften als de Brulocht, maar daar is eigenlijk nog niets mee gezegd. Want
hoe komt het dat voor velen het overheersend levensbeschouwelijke element in de
teksten van Ruusbroec en zijn nakomelingen een onoverkomelijke barrière vormt
voor onderzoek binnen letterkundige disciplines? Tenslotte is men nu wel definitief
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teruggekomen van het oude idee dat geestelijke teksten niet thuishoren binnen de
artistieke autonomie van literatuur. Immers, de letterkunde van de Middeleeuwen
is object van (cultuur)historisch onderzoek geworden, en in het kielzog van die
koerswijziging zijn allerlei voorheen verwaarloosde teksttypen aan de oppervlakte
gekomen. De hedendaagse huiver voor de mystiek in de Middelnederlandse
letterkunde heeft te maken met andere spoken uit het verleden van de mediëvistiek:
traditionalisme en confessionalisme.
Auteurs als Ruusbroec zijn het slachtoffer geworden van de zucht in de zestiger
jaren bestaande structuren te doorbreken. Vooral onder leiding van Franse
mediëvisten werd de aanval geopend op conventionele methoden en visies op de
Middeleeuwen. Gerritsen signaleerde in zijn afscheidsrede hoe de klassieke
(tekstkritische) aanpak van de filologie onder handen werd genomen. Internationaal
gezien, ging het er nog heftiger aan toe bij het neerhalen van een voorstelling van
de Middeleeuwen als het voorbeeldig hoogtepunt van de christelijke

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

360
- meer in het bijzonder: katholieke - cultuur. Om tegenwicht te bieden aan die
idealisering ging men op zoek naar de andere Middeleeuwen: heidens, bijgelovig,
volks en burgerlijk. Zo revolutionair is het er nooit aan toegegaan in de
Middelnederlandse letterkunde. Het beetje straatrumoer bleef beperkt tot de leuze
dat maatschappelijk beter was dan mooi en bij gebrek aan een gevestigde orde
moest de canon er maar aan geloven. Zo kon men de indruk krijgen dat de Blauwe
Schuit de Brulocht voorbij stevende om het vlaggenschip van de Middelnederlandse
letterkunde te worden. De strijd tegen het traditionalisme van de mediëvistiek heeft
zijn beste tijd gehad en het onderzoek van de geestelijke letterkunde heeft er niet
veel hinder van. Belangwekkendheid kan weer onbekommerd afgemeten worden
aan zoiets elitairs als een eigen ideeënleer die in het geval van Ruusbroec nog voor
1400 zou leiden tot negen Latijnse vertalingen van zijn werken, waarmee voor het
eerst het culturele breukvlak tussen de veelal gescheiden werelden van geleerden
en volkstaal werd overgestoken vanuit het Nederlands.
Nadeliger voor de belangstelling voor de mystieke letterkunde - vanuit de
literatuurgeschiedenis, wel te verstaan! - is het religieuze engagement waarmee
onderzoek bedreven wordt. Door de jaren heen heeft dat geleid tot een tamelijk
exclusieve benadering die misschien wel ongewild veelzeggend tot uitdrukking komt
in de naam van het tijdschrift van het Vlaamse Ruusbroec-genootschap: Ons
Geestelijk Erf. Het zal niet zo bedoeld zijn, maar de neerlandistiek heeft er weinig
moeite mee de specialisten van de mystieke literatuur hun eigen domein te laten.
De belangstellende buitenstaander die zich nog wel eens waagt op het geestelijk
erf van de buren, zal overigens ook wel direct aan den lijve ondervinden op
andermans hof te zijn beland, bij lezing van de even hoogwaardige als
hyperspecialistische stukken. Bij het gewetensvolle beheer van het geestelijk erf
heeft het Ruusbroec-genootschap een specifieke expertise opgebouwd die de
literairhistorische aspecten minder dan de spirituele op de voorgrond laat komen.
Men heeft de opperste graad van filologische deskundigheid bereikt in de kritische
edities van Ruusbroecs werken, maar de bijgaande inleidingen op de tekstuitgaven
presenteren de auteur vooral als mysticus. Een effect van die fenomenisering is
een vervreemding van het gewone letterkundig bedrijf, die de Ruusbroec-genoten
- bij alle waardering voor hun werk - nogal zwaar wordt aangerekend door Ruh.
Er zit een kern van waarheid in zijn kritiek, maar men kan twisten over de
strengheid waarmee Ruh het Ruusbroec-genootschap verwijt elementaire zaken
als bronnenonderzoek te hebben verwaarloosd. Vanuit hun oprichting hebben de
leden van dit eerbiedwaardige gezelschap tenslotte geen strikt letterkundige ‘missie’
en ze zijn min of meer aan hun lot overgelaten door de literatuurhistorici. Wat men
Ruh wel moet nageven, is dat hij met het doorbreken van deze historisch gegroeide
verkaveling zegenrijke arbeid heeft verricht. Hij presenteert de Middelnederlandse
mystiek gewoonweg in haar historische gedaante van literatuur: teksten die
geschreven zijn om greep te krijgen op de geestelijke werkelijkheid en antwoorden
te vinden op de grote vragen van het bestaan. Als germanist is Ruh er zich voluit
van bewust dat de door hem geschetste ideeëngeschiedenis van de Nederlandse
mystiek zich alleen heeft kunnen voltrekken binnen een cultuurhistorische context
van schriftelijke communicatie, literaire modellen en conventies, uitwisseling van
informatie en opinies, handschriftenverkeer en kennisoverdracht tussen auteurs en
lezers - kortom: de vertrouwde problematiek van de huidige medioneerlandistiek.
De Geschichte toont dat auteurs en publiek van mystieke teksten intensief
deelnamen aan het schriftelijk ideeënverkeer dat middeleeuwse literatuur in feite
was. Wie zich kan vinden in de gedachte dat de teksten die Ruh belicht alleen
daarom al integraal deel uitmaken van de Middelnederlandse letterkunde, zal voor
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het vak nog een belangrijk winstpunt ontdekken in de Geschichte. Door zijn
(terloopse) deconstructie van Ruusbroec als mystiek fenomeen laat hij vooral de
intellectuele dimensies van diens werken tot hun recht komen als ‘Lehrbücher der
Mystik’, om daar direct aan toe te voegen: ‘Als solche gehören sie freilich, und zumal
der Brulocht, zum Vorzüglichsten was mittelalterliche volkssprachliche Mystik
hervorgebracht hat.’ (p. 77). Ruusbroecs promotie tot de hogere rangen denkers in
de volkstalige traditie straalt af op het gehele geestelijk proza in het Nederlands
waarvan hij de stamvader was en waardoor hij de centrale figuur wordt in de
intellectuele geschiedenis van de Middelnederlandse literatuur.
Men hoeft het niet eens te zijn met deze stelling om ermee in te stemmen dat de
medio-
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neerlandistiek zich schromelijk tekort doet als zij volhardt in de vrijblijvendheid inzake
een onderzoeksterrein waar de zo vaak en vurig bepleite internationalisering van
het vak al een feit is. Sterker nog: het wordt tijd dat neerlandici hun germanistische
collega's de helpende hand toesteken bij het schatgraven op ons geestelijk erf. In
zijn Vorbemerkungen maakt Ruh duidelijk dat voor hem de internationale context
van de Nederlandse mystiek toch voornamelijk die van een wederzijdse beïnvloeding
tussen de Duitse en Nederlandse literatuur is. Hoewel ook voor hem de autonomie
van de geestelijke letterkunde van de Lage Landen als een paal boven water staat,
bespreekt Ruh uitsluitend de doorwerking in het Nederlands van de preekliteratuur
van de Duitse dominicanen Eckhart, Tauler en Suso, waarbij hij alleen in het
voorbijgaan wijst op de uitvoerige oorspronkelijk Middelnederlandse Dialoog van
meester Eckhart en de leek, waarschijnlijk nog stammend uit de eerste helft van de
veertiende eeuw. Bij alle rijkdommen die Ruh biedt, is het een lichte teleurstelling
dat hij voor deze uitermate fascinerende Middelnederlandse tekst niet meer dan
een halve bladzijde over heeft. Want wat biedt dit fictieve gesprek niet allemaal?
Een uitgebreid vraag en antwoord spel over allerlei aspecten van de mystieke
spiritualiteit, een scherp commentaar op de sociale context van mystiek georiënteerde
(leken)groeperingen en hun critici, een slim arrangement van twee personages die
de auteur als zijn woordvoerders laat spreken en een saillante rolverdeling met de
controversiële Eckhart, op wiens ketterproces openlijk gezinspeeld wordt, en een
recalcitrante leek, die zegt aan vergelijkbare verdachtmakingen te zijn blootgesteld.
De tekst staat vol verwijzingen naar al dan niet werkelijke gebeurtenissen, verhalen
over mystieke belevenissen en conflicten tussen begenadigde leken en de
argwanende autoriteiten van de Kerk.
Wie na het voorgaande nog twijfelt aan de levensvatbaarheid van puur letterkundig
onderzoek aan de teksten uit de Middelnederlandse mystiek, zou er goed aan doen
zich eens een verloren middag te wijden aan het geraffineerde spel met literatuur
en werkelijkheid uit de Dialoog. Het zou zeer de moeite waard zijn geweest als Ruh
ons ook nog zijn mening over dit werk had gegeven, maar uiteindelijk valt het wel
te billijken dat hij in zijn ideeëngeschiedenis van de mystiek de Dialoog enkel noemt
als het voornaamste bewijs van de antihiërarchische effecten die Eckharts geschriften
hebben veroorzaakt. En misschien is het alleen terloops vermelden van dit
uitdagende werk, dat de wisselwerking tussen Duitse en Nederlandse literatuur zo
mooi laat uitkomen, wel juist de prikkel die neerlandici nodig hebben om wat meer
werk te maken van hun geestelijk erfgoed.

Berry Dongelmans
Twee pathologen-anatomen ontleden achttiende-eeuwse
denkwereld
1800. Blauwdrukken voor een samenleving / Joost Kloek, Wijnand
Mijnhardt, Eveline Koolhaas-Grosfeld. - Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.
- 621 p.; 28 cm (Nederlandse cultuur in Europese context; 2)
ISBN 90-12-08562-4 (geb.) Prijs: € 45, De letterkunde rond 1800 was tamelijk armetierig. Afgezien van efemeer drukwerk
als vlugschriften in proza of versvorm of het bij uitstek tijdsbestendige repertoire
van volksboeken en andere populaire lectuur, was de literaire boekproductie niet
veel soeps. Het eerder zo gerespecteerde heldendicht had zijn tijd gehad en ook
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voor de embleembundel en het hofdicht kreeg men de handen niet meer op elkaar.
Het verhevene in de toneelstukken had eveneens afgedaan, hetgeen werd
gemarkeerd door het feit dat in de toneelstukken prozatekst de versregels verving
en vorsten en helden het veld moesten ruimen voor ‘burgers’. De roman begon
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weliswaar steeds meer terrein te winnen, maar wat er aan romans op de markt
verscheen, bestond voor het grootste deel uit uitheems werk. Het literaire leven
speelde zich met name af in dichtgenootschappen, waar sociabiliteit en voordracht
in hoog aanzien stonden. En ook daar werd de verheven classicistische poëzie van
de imitatio langzaam maar zeker vervangen door de meer individuele, spontane
natuurlijkheid van de dichter zelf.
Het bovenstaande vormt een korte samenvatting van het eenentwintigste hoofdstuk
uit het ijkpuntenboek 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, waarin J.J. Kloek
en W.W. Mijnhardt onder de titel ‘Letterkunde: regels, gevoel, idee’ aandacht
besteden aan de literaire ontwikkelingen rond 1800. In het eropvolgende hoofdstuk
‘Letterkunde: karakter, canon, competitie’ werken ze de aard en doelstelling van de
roman verder uit. Ze functioneert niet alleen als ‘gids voor mensenkennis en leerboek
voor de deugd’, maar ook als een zedenkundige spiegel die de lezer(es) zichzelf
moet voorhouden. Ideeën omtrent nationale identiteit en opvoeding worden er, soms
in de verpakking van een spannend verhaal, in exemplarische zin in doorgegeven.
De romans van met name Wolff en Deken spelen een belangrijke rol en het zijn
deze romans die we regelmatig ook elders in het boek tegenkomen. De beide
hoofdstukken zijn in menig opzicht conceptueel van aard en vormen daarin geen
uitzondering op de rest van het boek. Want wie het boek van kaft tot kaft doorleest,
wordt meegevoerd in een verzonken verleden, waarvan vooral een groot aantal
ideeën en concepten tot leven is gebracht.
De compositie van het boek is in vieren, waarbij ‘Blauwdrukken voor een
samenleving’ (hoofdstuk 9-17) ook als deeltitel fungeert. Daarnaast schragen,
behalve het voorwerk (1-3) de delen ‘Contouren van een communicatiegemeenschap’
(4-8), ‘Een nationale taal, wetenschap en kunst’ (18-24) en ‘Weerbarstige
werkelijkheid’ (25 en 26) het boek. Elk van de vier deeltitels is op zijn beurt
onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Het boek biedt verder, tussen hoofdstuk
17 en 18, een honderd pagina's tellende afdeling ‘Reportages’, die - typografisch
onderscheiden en rijk geïllustreerd - is samengesteld door Eveline Koolhaas-Grosfeld.
Hoofdstuk 9 ‘Utopie en toekomstverwachting’ (twee pagina's) is het kortste en
dient als opmaat tot het gedeelte ‘Blauwdrukken voor een samenleving’, dat gewijd
is aan ‘de dromen achter de tekentafel van de ideale maatschappij’. De lezer is dan
inmiddels via de eerste acht hoofdstukken grondig ingewijd in de achttiende-eeuwse
maatschappij, onder meer in de ontwikkelingen die er op tal van terreinen
plaatsvonden en in een manier van denken omtrent diverse begrippen in hun
achttiende-eeuwse context. De contrasten met de nieuw groeiende concepten
komen daardoor beter uit de verf.
Als eerste wordt het burgerbegrip op de weegschaal gelegd, daarna de voorstelling
die buitenlanders ventileerden ten aanzien van de invulling van dit burgerbegrip en
de daarmee samenhangende afname van de internationale allure van de Republiek.
Regelmatig nemen beide auteurs stelling tegen gangbare opvattingen: niet alleen
tegen die van tijdgenoten, maar ook tegen wat historici er van gemaakt hebben.
‘Tegen deze interpretatie valt wel het een en ander in te brengen’, polemiseren
Kloek en Wijnandt tegen de opvatting dat burgerlijke elites van de Middeleeuwen
tot diep in de twintigste eeuw bezig zijn geweest hun eigen ‘praktisch onveranderlijke
burgerlijke waardenschaal aan een onwillige onderlaag op te leggen.’(p. 166).
Het boek biedt, zoals gezegd, vooral een beschrijving van conceptuele
veranderingen. Heel veel échte mensen tref je in het boek dan ook niet aan, of ze
moeten als representatieve spreekbuizen van de diverse besproken concepten ten
tonele worden gevoerd. Alle ideeën aangaande begrippen als ‘burger’, ‘religie’,
‘beschaving en opvoeding’, ‘natiebesef’ zijn geformuleerd in achterafconstructies,
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waarvan het de vraag is of ze door de tijdgenoot zo zijn ervaren als Kloek en
Mijnhardt ze ons presenteren. In elk geval niet door het gros van de Nederlanders
anno 1800, maar vooral door een klein en beperkt elitair clubje van smaakmakers.
Daarbij gaat het - en het wordt regelmatig herhaald - om niet meer dan vijf tot zeven
procent van de huishoudens, die met enige regelmaat kennis kregen van nieuwe
ideeën (p. 205). De discussie omtrent de nationale ideologie zou vooral een
aangelegenheid van een culturele elite zijn geweest (p. 241).
De mentaliteit van deze elite bestond er vooral uit om te opereren en te
manoeuvreren vanuit haar min of meer florissante positie en vanuit een contente
en prudente houding, waarbinnen sociabiliteit een belangrijke rol speelde. Zo'n term
maakt de geschiedenis hanteerbaar en herkenbaar, aangezien het individu van toen
zich, net zoals nu, graag met gelijkgestemden in
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clubverband verenigt. Daarbij is de idee dat de mens voortdurend bezig is met de
inrichting van de samenleving even herkenbaar. Ook wij bevinden ons in een
fascinerende tijd, waarin het virtuele en digitale monster een aanval doet op onze
traditionele belevingswereld en dat we kunnen bevechten, omarmen of integreren.
In die betekenis is de titel ‘Blauwdrukken voor een samenleving’ mij iets te vlak.
Alsof de geschiedenis van welke periode dan ook niet een voortdurende aanpassing
is aan eigentijdse problemen, wensen en eisen. De mentale fictie om anno 1800
op een snijpunt van twee eeuwen te staan, of op de drempel van een nieuwe tijd,
of aan het begin van een periode dat alles anders zal zijn, ze blijft voor historici een
ijkpunt, maar voor de tijdgenoot in de beleving een jaar als alle andere.
De anatomie van de achttiende-eeuwse denkwereld krijgt, naarmate de lezer
verder in het boek komt, steeds meer body. De mogelijkheid om terug te grijpen
naar wat al gezegd is, wordt steeds groter. Zo weten de auteurs langzaam maar
zeker een min of meer geïntegreerd of integraal beeld op te roepen, waarin alles
een plaats krijgt. Een boek als dat van Kloek en Mijnhardt brengt de afzonderlijke
disciplines op een zodanige manier voor het voetlicht, dat monodisciplinaire
oogkleppen in de toekomst voortaan uit den boze zijn. Alles wordt in samenhang
met elkaar bekeken, gewikt en gewogen en op een doorwrochte wijze maken ze
duidelijk welke verbanden er zijn en hoe door wederzijdse bevruchting de diverse
maatschappelijke, politieke, culturele en godsdienstige werelden op elkaar inwerken
en met elkaar samenhangen.
De optiek van waaruit Kloek en Mijnhardt de periode rond 1800 benaderen, is die
van de cultuur, waarbij de literatuur prominent aanwezig is. De theorie rondom
diverse concepten verduidelijken ze op verschillende plaatsen in het boek middels
trefzeker gekozen citaten. Zo fungeert de fictieve Abraham Blankaart (uit de roman
Sara Burgerhart van Wolff en Deken) als regelmatige getuige, bijvoorbeeld in
godsdienstzaken. Bij de behandeling van het begrip ‘natie’ wordt J.F. Helmers met
De Hollandsche natie als getuige opgeroepen, en bij de armenzorg worden wederom
Wolff en Deken uit de kast gehaald (p. 292). Andere illustrerende passages uit de
Sara Burgerhart fungeren wederom als ‘bewijsmateriaal’ waar bijvoorbeeld
romanfiguren ten tonele worden gevoerd teneinde taalverschillen regionaal of sociaal
te typeren (p. 431). Homogenisering van landstaal demonstreren de auteurs
overigens op treffende wijze via dominees op de kansel die hun taalgebruik
aanpasten aan wat de geleerden en hogere klassen spraken, dat wil zeggen:
Hollands. En als de spelling langzaam maar zeker gestandaardiseerd wordt, staat
Wolf wederom in het getuigenbankje (p. 432).
Opvallend is dat in de hoofdstukken over literatuur, toneel en muziek ook de
godsdienst voortdurend op de achtergrond meespeelt. Bij vernieuwingen op het
gebied van bijvoorbeeld de romaninhoud, het toneel en de muziek staan dominees
en orthodoxen voortdurend op de rem: hoogdravende helden vervangen door
herkenbare burgers was uit den boze. Het classicistische retorische toneel opzij
zetten ten gunste van meer herkenbaar en verstaanbaar toneel, ook daartegen
klonk het domineesprotest. Het feit dat in Nederland, net als in Engeland en
Zwitserland geen ‘muzijkaal vernuft’ aanwezig was, wordt door tijdgenoot Johann
Graber deels verklaard doordat ook ons land ‘in de uiterlijke plechtigheden van
hunnen heerschenden godsdienst zo weinig gebruik van dezelve maaken, en aldus
aan het muzijkaal vernuft eenen sterken spoorslag benemen’ (p. 517).
Hoewel de beide auteurs op ontegenzeggelijk knappe wijze de verschuivingen
in een groot aantal begrippen formuleren, heeft mij als lezer regelmatig het gevoel
bekropen boven de werkelijkheid te zweven. Als twee volleerde pathologen-anatomen
ontleden Kloek en Mijnhardt de wereld rond 1800 die zij stap voor stap tot leven
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proberen te wekken. Dat lukt in de geest zeker, maar het lichaam blijft op afstand.
Mensen van vlees en bloed komen we er nauwelijks in tegen; ook in het wat luchtiger
gepresenteerde onderdeel ‘Reportages’, waarin met een veelheid van illustraties
getracht wordt de conceptuele wereld tastbaar te laten zien, komt de
achttiende-eeuwer zelf niet echt uit de verf. Daarvoor zijn de onderwerpen die er
aan de orde komen ook te toevallig: reizen, hygiëne, of sport zouden evengoed een
plaatsje hebben kunnen krijgen, terwijl nu tuinkunst, het gezelschapspel en
volksfeesten worden belicht. Daarbij lijken de persoonlijke voorkeur of de toevallige
vondsten van Eveline Koolhaas eerder de doorslag te hebben gegeven dan een
verantwoorde keuze om de omringende zware kost luchtig te illustreren.
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De Europse context - een belangrijke doelstelling van het ijkpuntenproject - hebben
de auteurs bij elk van de behandelde onderwerpen steeds nauwlettend in de gaten
gehouden. Dat levert zo nu en dan interessante inzichten op inzake de Nederlandse
eigenheid. Zo blijkt, dat de in heel West-Europa ingezette veranderingen op
onderwijsgebied zich in de ons omringende landen vooral op het voortgezet onderwijs
richtten; in onze contreien krijgt opmerkelijk genoeg het lager onderwijs echter de
meeste aandacht. Ook op het gebied van de armenzorg blijkt de Republiek, in
vergelijking met de omliggende staten, te kunnen bogen op een lange traditie van
hoogwaardige openbare armenzorg, alhoewel deze aan het eind van de achttiende
eeuw niet echt meer voldeed.
De veranderingen die Kloek en Mijnhardt constateren, worden veelal als exclusief
voor de periode rond 1800 gepresenteerd. Niettemin lijken sommige veranderingen
of verschijnselen van alle tijden en blijft de geschiedenis inderdaad - zoals de
achttiende-eeuwer lange tijd van mening was - een herhaling van zetten, zonder
merkbare vooruitgang. Als de auteurs een briesende Joan Melchior Kemper opvoeren
die fulmineert tegen het feit dat de Franse cultuur exclusief vanwege haar praktische
bruikbaarheid wordt gewaardeerd ten koste van een ‘inwendige waarde’, waant de
lezer zich, met het Engels als vergelijkbare remplacant, in de eenentwintigste eeuw.
Kempers verzuchting over ‘eene verheffing der natuurkundige en andere, in het
gemeene leven dadelijk bruikbare wetenschappen, ten koste van alle wijsgeerige,
bespiegelende en letterkundige kennis, en dus ook ten koste van alle eigentlijk
gezegde geleerdheid’ is een verzuchting die ook menige alfa heden ten dage uit
het hart gegrepen is. In die zin lijkt me ook de door Kloek en Mijnhard geconstateerde
verandering van ‘nationaal versus lokaal en federaal’ naar ‘nationaal versus
internationaal’ niet typisch iets van de achttiende eeuw. Wie ooit met een herindeling
van gemeentes te maken heeft gehad, weet, dat het nationale gevoel anno 2002
geen enkele rol speelt, maar juist in dit soort gevallen het lokale belang het primaat
zal behouden. En een opmerking over een systeem van scholair winkelen, waarmee
de consument precies het soort soort opleiding kan samenstellen dat hij zelf nuttig
en noodzakelijk vindt, zou zo uit een recente Memorie van toelichting van het
ministerie van OC&W kunnen komen.
Zo nu en dan aarzelen de auteurs niet hun historische lijnen wel erg ver door te
trekken. In retrospectief zien ze in de periode rond 1800 al de eerste tekenen van
ontwikkelingen die pas veel later tot volle bloei zijn gekomen. Zo benoemen zij de
periode 1770-1970 tot ‘het tijdvak van de geschiedenis bij uitstek’, dat dankzij het
geloof in de vooruitgang en de beklemtoning van de natiestaat eigenlijk pas tot
ontwikkeling kon komen. Ze aarzelen niet de vertrouwde schoolplaten van J.H.
Isings - de eerste verscheen in 1911 - op te voeren als treffende verbeeldingen van
dit nieuwe geschiedenisideaal. Daarbij wordt de geschiedenis niet meer een herhaling
van zetten, een spiegel om te leren, maar gaat ze vooral functioneren als middel
om de eigen (nationale) identiteit aan te ontlenen. Ze dient om de vergelijking met
andere naties aan te kunnen gaan, en vooral ook om er steeds beter en beter uit
naar boven te komen (p. 219-221).
Wees N.F. Sas er in NRC Handelsblad al op, dat de echte politiek te weinig aan
bod komt, het boek laat tegelijk zien, dat een geïntegreerde multi-interdisciplinaire
geschiedschrijving een onmogelijkheid is. Niemand heeft de kennis van alle
disciplines in huis: wie de militaire, economische, boekhistorische, theologische,
politieke componenten meer naar voren wil halen, heeft nog voldoende
mogelijkheden een supplement of tweede deel te componeren. Het boek vormt in
alle opzichten een welkom alternatief ten opzichte van de Algemene Geschiedenis
der Nederlanden (1977-1983), waarin het verleden in vele compartimenten door
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evenzovele contribuanten is aangeboden. Kloek en Mijnhardt werken vanuit één
visie die zeker aangevuld kan worden, maar die helder en duidelijk in het ‘Woord
vooraf’ geformuleerd staat. Ze hebben zich laten leiden ‘door het discours van de
periode, het openbare debat dat werd gevoerd via boeken, brochures en tijdschriften
en in verhandelingen en voordrachtspoëzie in genootschappen’ (p. 22).
De auteurs halen heel wat voor het voetlicht. De stijl is smakelijk en doordacht,
met hier en daar duidelijke referenties naar onze eigen tijd. Dat heeft zo nu en dan
een licht vervreemdend en bevreemdend effect. Het begrip communicatie is vanuit
het heden al zo beladen, dat je je kan afvragen of ‘Contouren van een
communicatiegemeenschap’ wel zo gelukkig is gekozen. En ook de mentale
verbinding tussen achttiende-eeuwse genootschappen en de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid gaat me te ver, evenals woorden als
megamanifestaties (p. 446), studentenprotest (p. 434) en de goeroe Uilkens (p.
193).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118

365
Het betoog is niet overdadig met cijfermatig materiaal bedeeld. Over de aantallen
leerlingen op de scholen krijgen we wel iets te horen en ook wat gegevens over de
bedeelden die volgens hun denominatie geld kregen (p. 294), maar verder is er
kwantitatief nauwelijks iets te vinden. En al dragen de verschillende hoofdstukken
vooral een essayistisch karakter, wat meer bronvermelding zou - zeker voor de
lange termijn - prettig zijn geweest.
Het is verhelderend dat Kloek en Mijnhardt in hun ‘Balans’ met name de
ontwikkeling van het burgerconcept koppelen aan de vervolgdelen 3 (1900: Hoogtij
van burgerlijke cultuur) en 4 (1950: Welvaart in zwart wit); daarbij schetsen zij in
korte penseelstreken de verschuiving van het politieke burgerbegrip rond 1800
(gelijkheid) via de culturele burgerklasse rond 1900 (exclusief en elitair) naar de
individuele burger van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het leidt tot
de conclusie dat de periode 1770-1970 toch vooral als eenheid moet worden
beschouwd. Daar wil ik verder niet op afdingen, maar dat - naast de politiek - ook
de afbrokkeling en de tanende invloed van de godsdienst als bindmiddel een rol
heeft gespeeld, is zeker. Blijft een intrigerende vraag of de geconstateerde
verschuiving van groep naar individu terecht is en of er niet slechts sprake is van
een áantal in essentie uitsluitend op zichzelf gerichte individuen - die de auteurs
ten onrechte als groep zien. Telt uiteindelijk voor het individu niet alleen het individu?
Zowel toen als nu?

Ingrid Glorie
Veel vibraties, weinig wol
Cultural studies: een inleiding / (ed.) Jan Baetens, Ginette Verstraete. Nijmegen: Vantilt, 2002. -189 p.
ISBN: 90-75697-66-X Prijs: € 22, Ginette Verstraetes inzet, in haar inleiding tot Cultural studies. Een inleiding, is hoog.
‘Vele aanhangers van cultural studies’, meldt ze tevreden, hebben inmiddels gehoor
gegeven aan Stuart Halls oproep tot een ‘nieuw politiek engagement’. Maar, vervolgt
ze, niet iedereen is even gelukkig met de populariteit van de nieuwe ‘beweging’
binnen de geestes- en sociale wetenschappen: ‘voor de conservatieven onder ons
is het einde van de universele cultuur en de daarmee gepaard gaande proliferatie
van culturele particularismen een ghostly matter, omdat dit ons confronteert met
wat we altijd al verdrongen hebben: namelijk dat cultuur [...] altijd de inzet van een
diepe strijd is geweest’. Met hun aandacht voor de ‘veelvormigheid, materialiteit en
irrationaliteit’ van deze ‘strijd’ zouden cultural studies een ‘turbulent grensgebied’
bestrijken, ‘en dat is voor velen die zich in het centrum wanen - in het centrum van
een discipline of faculteit en natuurlijk in het centrum van de beschaving angstaanjagend en traumatisch’ (p. 18). Al eerder noemde Verstraete als een
mogelijke verklaring voor de negatieve houding die veel academici in binnen- en
buitenland tegenover de snelgroeiende en uiterst productieve cultural studies zouden
innemen, het gegeven dat het vak de traditionele indeling in disciplines ‘op zijn kop
heeft gezet en daarmee niet alleen de autoriteit maar ook het inkomen van duizenden
wetenschappers bedreigt’ (p. 8).
Dat liegt er niet om. Van iemand die insinueert dat collega-onderzoekers
conservatief zijn en bang voor hun eigen hachje, mag je een goed verhaal
verwachten. Maar die verwachting wordt in Cultural studies. Een inleiding niet
waargemaakt. Hoewel de bundel enkele mooie, even gedegen als verfrissende
voorbeelden bevat van waar interdisciplinair onderzoek toe in staat is, kan het
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geheel, net als de inleiding van Verstraete zelf, uiteindelijk allerminst bevredigend
worden genoemd.
Het is, volgens Verstraete, erg moeilijk om het Engelse begrip ‘cultural studies’
in het Nederlands te vertalen. De reden hiervoor lijkt te zijn dat er aan verschillende
Nederlandse en Belgische onderwijsinstellingen inmiddels afdelingen zijn opgericht
met min of meer gelijk-
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luidende benamingen (‘culturele studies’, ‘cultuurwetenschappen’, ‘cultuuranalyse’),
die zich allemaal in meer- of mindere mate distantiëren van de cultural studies-traditie
zoals die zich sinds de jaren zestig in de Angelsaksische wereld heeft ontwikkeld.
Zonder dat dit expliciet wordt gezegd, lijkt dit voor Verstraete (en collega-redacteur
Baetens) aanleiding om de Engelse term dan maar te laten staan. Het is een weinig
elegante en weinig creatieve oplossing voor een probleem dat in zichzelf nauwelijks
overtuigt. Als dit boek het uitgangspunt moet zijn voor de beoefening van cultural
studies in Nederland, dan zitten we tot in lengte van dagen opgescheept met alweer
een discipline waar zelfs geen Nederlandse naam voor bestaat.
Maar ach, het gaat hier nog om een probleem van hoofdzakelijk cosmetische
aard. Ernstiger wordt het, wanneer het gebrek aan methode zich openbaart.
Verstraete heeft grote moeite om uit te leggen wat het vak cultural studies nu eigenlijk
inhoudt. Dat is ook lastig, met ‘zo'n controversieel “vibrerend” concept dat in allerlei
vormen circuleert binnen een netwerk van elkaar beconcurrerende interpretatieve
praktijken en disciplines’ (p. 13). Het meest verhelderend is Verstraetes opsomming
van de voornaamste aandachtspunten binnen cultural studies die in de verschillende
bijdragen aan deze bundel worden gethematiseerd: ‘interdisciplinariteit en
contextualisering; aandacht voor contemporaine en alledaagse cultuuruitingen,
waarbij vooral de media een belangrijke plaats innemen; kritiek op de traditionele
canonvorming en verbreding van het cultuurbegrip richting populaire literatuur,
populaire muziek, sport, science fiction, internet, virtual reality; politiek engagement
en de interpretatie van cultuur als conflict en macht (vooral uit de hoek van vrouwen
en minderheden); zelfreflexiviteit en bewuste positionering van de onderzoek(st)er
tegenover zijn of haar studieobject; analyse van representatiemechanismes en van
beeldvorming als niet-onschuldige manieren van betekenisgeving, en van insluiting
en uitsluiting’ (p. 18-19). Methodes die worden gebruikt zijn tekst-, beeld- en
discoursanalyse, geschiedschrijving, empirisch onderzoek, participerende observatie
en het interview.
Met de eerste twee artikelen zijn we nog op redelijk vertrouwd terrein. Jan Baetens
geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van cultural studies in
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, en René Gabriëls beschrijft de doorwerking
binnen cultural studies van de kritische theorie van de Frankfurter Schule. De auteurs
zijn enthousiast over de manier waarop cultural studies het traditionele onderscheid
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur heeft doorbroken, de werking van machtsstructuren
(bijvoorbeeld binnen de massamedia) heeft blootgelegd en een stem heeft gegeven
aan allerlei voorheen gemarginaliseerde groepen. Toch constateren ze tegelijkertijd
dat er hier en daar nog wel wat rammelt. Zo klaagt Baetens over de ‘methodologische
en conceptuele overmoed’ waarmee in Amerika veel problemen worden aangepakt,
en ‘de ondoordachte manier waarop cultural studies met concepten goochelt en
vrijpostig de nauwkeurig opgetrokken muren tussen disciplines overhoop gooit’ (p.
34). Ook Gabriëls stelt vast dat het de cultural studies-adepten vaak ontbreekt aan
‘de conceptuele middelen om tussen diverse maatschappelijke sferen een helder
onderscheid te maken en ze vervolgens aan elkaar te relateren’ (p. 52).
De overige artikelen bieden een staalkaart aan mogelijke onderwerpen en
benaderingen binnen een cultural studies-opzet. Je kunt je wel voorstellen dat veel
wetenschappers afkomstig uit traditionele disciplines het leuk vinden om zich eens
met iets geheel anders bezig te houden, of dat ze gedreven worden door het
maatschappelijk belang dat ze aan hun onderwerp toekennen. Er zijn bijvoorbeeld
bijdragen over de representatie van het mannelijke en het vrouwelijke lichaam in
science-fiction- en virtual reality-films (Anneke Smelik), over de betekenis van internet
voor de positie van vrouwen (Liesbet van Zoonen), over de effecten van
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achtergrondmuziek op de werkvloer (Karin Bijsterveld), over nieuwe vormen van
waarneming in het multimediatijdperk (José van Dijck) en racistische en seksistische
noties in het taalgebruik van voetbalsupporters (Joke Hermes).
Didactisch gezien zit Cultural studies. Een inleiding slim in elkaar. Bovenstaand
overzicht laat zien dat binnen cultural studies werkelijk alles object van onderzoek
kan zijn. Een korte samenvatting boven elk artikel geeft aan wat de centrale
vraagstelling zal zijn, in welke maatschappelijke context het te beschrijven
verschijnsel geplaatst moet worden en welke wetenschappelijke methode hier
gevolgd wordt. Idealiter zou dit de lezer moeten helpen om vast te stellen uit welke
disciplines er is geput, wat de overwegingen van de auteur zijn geweest, en hoe
deze precies te werk is gegaan. De meeste auteurs hebben het project vol
enthousiasme aangepakt. Dat
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levert boeiende, onorthodoxe en zinvolle stukken op, over kwesties waar een
traditionele neerlandist doorgaans niet snel mee in aanraking komt.
Maar dat geeft ook meteen de gevaren van de cultural studies-benadering aan.
Zelfs met behulp van de samenvatting bovenaan het artikel lukt het lang niet altijd
om de redenaties en bevindingen van de auteur te volgen, laat staan te controleren.
Mogelijk komt dit doordat de lezer onvoldoende thuis is in de verschillende disciplines
die worden aangedaan. Maar soms ontstaat ook de indruk dat de auteur niet
helemaal consistent is, wat zowel zou kunnen liggen aan de uitvoering van het
onderzoek (Baetens' ‘methodologische en conceptuele overmoed’) als aan het
verslag daarvan (een gebrek aan transparantie).
Een probleem met zo'n heterogene bundel is natuurlijk ook, dat maar weinig
artikelen voor de vakspecialist direct relevant zijn. Wat de Nederlandse letterkunde
betreft, hebben alleen de bijdragen van Maaike Meijer en Lies Wesseling raakvlakken
met het traditionele onderzoeksveld. Maaike Meijer geeft een opsomming van
populaire liederen en gedichten waarin de (meestal vrouwelijke) geliefde als pop
wordt voorgesteld, van Cliff Richards ‘Living doll’ via Donald Jones' ‘Ik zou je het
liefste in een doosje willen doen’ tot de poëzie van Sylvia Plath, Anne Sexton en
Ankie Peijpers. Daarmee wil ze laten zien hoe zelfs de meest onschuldig lijkende
vertogen onze opvattingen over onder meer gender en etniciteit beïnvloeden, en
welke rol bijvoorbeeld tekstanalyse kan spelen bij het ondergraven van deze
verborgen ideologieën. Wat het artikel weinig overtuigend maakt, is de vraag in
hoeverre de door Meijer aangevoerde voorbeelden het incidentele overstijgen en
karakteristiek mogen worden geacht voor de opvattingen van hun tijd.
Lies Wesseling eist eerherstel voor Annie M.G. Schmidt binnen het mannenbolwerk
van de neerlandistiek. Helaas draaft ze in haar ijver om het belang van Schmidts
oeuvre binnen de naoorlogse Nederlandse literatuur aan te tonen en zo de heersende
praktijk van uitsluiting van vrouwelijke auteurs en kinderboekenschrijvers in
canonvorming en literatuurgeschiedschrijving te doorbreken, af en toe wel wat door.
‘Het is onmogelijk om een andere Nederlandse schrijver aan te wijzen die meer
uiteenlopende hoog- en laagculturele genres in één schrijversloopbaan heeft verenigd
dan Schmidt’, verklaart ze bijvoorbeeld (p. 161). Een interdisciplinaire benadering
zou kunnen helpen om de ‘literatuursociologische microkosmos’ (p. 162) die Schmidts
werk volgens Wesseling is, naar waarde te schatten; tenzij de neerlandistiek kiest
voor ‘geheel ander literatuur- en cultuurhistorische aandachtspunten en
organisatieprincipes’, blijft ‘de ware koningin van Nederland ongekroond’ (p. 166).
Wesselings bijdrage weerspiegelt tegelijkertijd de sterke en de zwakke kanten
van cultural studies. Een dergelijke strijdbare benadering maakt de weg vrij voor
nieuwe perspectieven, en vormt als zodanig een waardevolle aanvulling of zelfs
een correctie op de traditionele disciplines. Een korte rondvraag onder promovendi
wijst uit dat er in de neerlandistiek momenteel ook een sterke tendens bestaat om
literairhistorische thema's binnen een breed maatschappelijk kader te plaatsen. En
steeds meer neerlandici zullen ertoe overgaan om zich rekenschap te geven van
inzichten uit cultural studies-kringen. Maar de uit Amerika overgewaaide neiging tot
overmatige political correctness kan tevens leiden tot blikvernauwing, zoals de
bijdragen van Verstraete en Wesseling laten zien.
Aan een inleiding in cultural studies bestaat, ook binnen de neerlandistiek, wel
degelijk behoefte. De vraag is alleen, wat dat woord ‘inleiding’ betekent. Het boek
van Verstraete en Baetens biedt - afgezien van de uitstekende historische overzichten
van Baetens en Gabriëls - weinig meer dan een eerste kennismaking. Waar we echt
op zitten te wachten, is een solide methodologische onderbouwing van een (anti-)
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wetenschap die nu nog te veel blijft steken in euforie over ‘leuke’ projecten en het
ondergraven van de vermeende ‘ivoren toren’ van de traditionele disciplines.
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