Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Jaargang 120

bron
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120. Uitgeverij Verloren, Hilversum
2004

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_tij003200401_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

Van de redactie
Met de vorige aflevering van TNTL, 119/4, kwam een einde aan een tien jaar lange
verbintenis met de Stichting Internationaal Forum / Dimensie. Vanwege de
aanstaande pensionering van Jan Biezen is de redactie op zoek gegaan naar een
nieuwe uitgever. We zijn bijzonder blij dat Uitgeverij Verloren het Tijdschrift aan haar
fonds toe wil voegen. Op deze plaats willen we Jan Biezen (Stichting Internationaal
Forum) en Jan Jonker (PIJAMMS Data Management) dankzeggen voor de soepele
samenwerking gedurende de afgelopen tien jaar.
Niet alleen het uiterlijk van het Tijdschrift is met deze jaarwisseling veranderd.
Ook de samenstelling van de redactie is gewijzigd. Dr. J. Noordegraaf is opgevolgd
door dr. F. Hinskens en dr. B. Besamusca door dr. G. Warnar. Ook Jan Noordegraaf
en Bart Besamusca hebben zich tien jaar lang voor TNTL ingezet. De redactie dankt
hen heel hartelijk voor hun grote inzet voor zowel de inhoudelijke als de
organisatorische kant van het Tijdschrift.
De nieuwe samenstelling van de redactie zal vanzelfsprekend leiden tot nieuwe
accenten in het tijdschrift.
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Maarten Klein
Twee in één: een doodgewaande fascist en een leraar Duits-Engels
*

Over De verwondering (1962) van Hugo Claus

Abstract - In 1962, Hugo Claus's De verwondering appeared. Many critics at that
time considered this novel to be ‘a masterpiece’. Anne Wadman, however, confessed
that he did not understand the novel and that he became jealous of all of those critics
who seemingly understood Claus's work so much better than he did. In this article,
I will show that the contemporary critics whom Wadman was so jealous of, did not
understand De verwondering any better than he did, because they failed to notice
one of the novel's hidden themes. Only very close reading reveals, that the main
character Victor-Denijs de Rijckel must be identified with Crabbe, a fascist leader
and East Frontfighter. Many text fragments cannot be explained without the
knowledge that De Rijckel and Crabbe are one and the same person.

1 Inleiding
Sinds de verschijning van De verwondering zijn er vele tienduizenden exemplaren
van verkocht. Duytschaever wist in 1979 te melden dat er dan 73.000 exemplaren
1
2
over de toonbank gegaan zijn. Nu, in 2004, ligt de vijftiende druk in de boekhandel
en zijn er waarschijnlijk zo'n tienduizend exemplaren meer verkocht dan in 1979.
Wie van al deze kopers zouden het boek tot het einde toe gelezen hebben, vraagt
men zich af, en hoeveel lezers zouden aan het werk uiteindelijk een min of meer
sluitende interpretatie hebben kunnen toekennen? De recensenten destijds hadden
het er in ieder geval maar moeilijk mee. Van hen stak met name Anne Wadman in
de Leeuwarder Courant (15 juni 1963) zijn ‘niet begrijpen’ niet onder stoelen of
banken: ‘Het is een bijna ondoordringbaar boek - en ik ben eenvoudig jaloers op
de critici aan wie het zich zo vlot en gemakkelijk heeft aangediend als een
3
“meesterwerk”.’ In zijn bespreking stipt hij tal van problematische passages aan,
die culmineren in Wadmans conclusie:
Alles met elkaar een krankzinnige, bezeten wereld, op
beangstigend-virtuoze en tegelijk achteloze, schijnslordige wijze volgestopt
met overgeaccentueerde moment-details, zo zou men deze wereld van
‘De verwondering’ kunnen omschrijven. Een vormrijke vorm,

*
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Met dank aan Harry Bekkering en Jos Muyres voor hun opmerkingen bij een eerdere versie
van dit artikel. Ronny Callemin dank ik hartelijk voor zijn vriendelijke hulp bij het vinden van
gegevens over Het Bal van de Dode Rat. Uiteraard draag ik alleen verantwoordelijkheid voor
de in dit artikel ontwikkelde visie op Claus' roman. Ik verwijs in dit artikel naar de eerste editie
(Claus 1962). In de volgende drukken is de paginering overigens gelijk aan die van de eerste
druk.
Duytschaever (1979: 19).
De Bezige Bij heeft mij dit in een e-mail meegedeeld.
Voor een beknopt overzicht van de eerste receptiefase van De verwondering verwijs ik naar
hoofdstuk 12 van Duytschaevers Synthese-boekfe (Duytschaever 1979: 95-100).
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die ons ondanks alle betoonde exactheid geen heldere inhoud verschaft.
En hieraan is het geloof ik ook te wijten dat het kennelijke hoofdmotief:
de identificatie van De Rijckel met de SS-man Crabbe, de mystieke
samenvloeiing van deze twee personen (waarvan b.v. op blz. 203 sprake
is) een theoretische zaak blijft, die niet voldoende wordt geconcretiseerd,
te veel uit losse fragmenten en zinsneden moet worden gereconstrueerd.
Het vervreemdings-effect dat Claus hier toepast leidt er toe, dat men
herhaaldelijk een aansluiting mist zonder er voor zichzelf zeker van te
zijn. Men beleeft een serie menselijke daden, gevoelens, situaties,
ontmoetingen met een symbolische functie zonder dat men de sleutel bij
de hand heeft.
Ik denk dat menigeen die De verwondering tot het einde gelezen heeft, zich in
Wadmans conclusie kan vinden. Maar de vraag is natuurlijk of dat aan de roman
ligt of aan de lezer, die, niet gewend aan dit soort ‘verbrokkeld’ proza, geneigd is
de handdoek eerder in de ring te gooien dan bij een meer traditioneel opgebouwde
roman. Eén keer lezen is beslist onvoldoende om de puzzelstukjes in elkaar te laten
vallen. En wat ‘het kennelijke hoofdmotief’ betreft: als er sprake zou zijn van een
‘mystieke samenvloeiing’ van De Rijckel en Crabbe, zoals op blz. 202-203 door De
Rijckel gesuggereerd wordt, dan zou Wadman naar mijn mening volledig gelijk
hebben, dan zou De verwondering inderdaad een weinig overtuigende roman zijn,
omdat de lezer onder deze interpretatie met de vraag blijft zitten wat nu toch de
reden is dat De Rijckel zich identificeert met de figuur van de SS'er Crabbe, een
figuur die zo vaag blijft, dat de beeldhouwer Sprange er geen eenduidig beeld van
kan maken. Foto's van Crabbe zijn er niet (139). Van een innerlijke drang bij De
Rijckel om één te worden met deze SS'er is in het voorafgaande helemaal geen
sprake geweest. Van Verzele, Sandra, Sprange en Richard Harmedam heeft hij wel
veel over Crabbe gehoord, zegt hij, maar die informatie is gebrekkig en vaak
tegenstrijdig. Bovendien toont hij zich op Almout allerminst een sympathisant van
het fascisme; hij houdt daar een lezing die de aanwezigen behoorlijk tegen de haren
in strijkt. De vraag is dus: beschrijft Claus wel een ‘mystieke samenvloeiing’?

2 Hoe moet men deze roman niet lezen?
Wie de roman De verwondering voor de eerste maal leest, zal het verhaal
waarschijnlijk lezen zoals dit op de achterkant van het boek staat samengevat:
In een rusthuis tracht de leraar V.D. de Rijckel het verloop van de
gebeurtenissen die hem de laatste tijd zijn overkomen neer te schrijven.
Zo vormt zijn ontmoeting met het raadselachtige meisje Sandra Harmedam
tijdens een gemaskerd bal te Oostende de eerste schakel in een reeks
burleske en hallucinerende verwikkelingen. Op zoek naar de identiteit
van Sandra wordt de leraar een vreemde ingewijde in de geheimen van
de familie Harmedam, van het kasteel Almout en van de georganiseerde
fanatici die op Almout bijeenkomen om een Vlaamse SS-officier, Crabbe,
te herdenken. [Er bestaat evenwel het gevaar dat De Rijckel, of hij het
4
wil of niet, van ingewijde tot medeplichtige wordt.] Het boek verhaalt hoe
de leraar door de herinnering aan Crabbe wordt overweldigd, hoe hij
4

Deze zin staat op de eerste druk, maar is in latere edities weggelaten.
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verstrikt geraakt in zijn eigen verbeeldingen en herinneringen, hoe hij zich
teweer stelt tegen een wereld die fascinerende, perverse vormen heeft
aangenomen.
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Omdat De verwondering bepaald geen gemakkelijk geschreven roman is en menig
lezer niet zal uitnodigen tot herlezen, vrees ik, dat velen van de meer dan
honderdduizend lezers deze samenvatting van de roman wel zullen onderschrijven.
De leraar is de schrijvende verteller, dat wil zeggen: hij vertelt, in opdracht van de
psychiater Korneel van den Broecke, wat hij meegemaakt heeft vanaf het moment
dat hij Sandra ontmoet heeft op een bal masqué. Maar wie juist in de gecompliceerde
wijze van vertellen een uitdaging ziet en de roman probeert te analyseren, stelt zich
al gauw vragen. Bijvoorbeeld: waarom gaat de leraar met een dertien-, veertienjarige
leerling (eenmaal zelfs ‘hoogstens dertien jaar oud’, 61) naar het kasteel Almout?
Is dat echt om daar een vrouw (van een meisje Sandra is helemaal geen sprake:
ze moet ongeveer vijfendertig jaar zijn) te ontmoeten die hij de avond tevoren voor
de eerste maal gezien heeft in een dubieuze rol van zeer dure hoer? Die vraag
dringt zich des te meer op, omdat de leraar de zaterdag na het feest nu niet bepaald
de indruk geeft deze vrouw zo nodig te willen ontmoeten. Het is de jongen Verzele
die hem daartoe min of meer aanspoort (62). Een andere vraag: hoe kan de leraar
door de herinnering aan Crabbe ‘overweldigd’ worden? Heeft hij hem dan ooit
ontmoet? Of: de leraar is ingestort, maar waarom eigenlijk? Welke gegevens in de
tekst maken het aannemelijk, dat hij door de ontmoeting met Sandra en door de
gebeurtenissen op het kasteel Almout zo van streek geraakt is, dat opname in een
psychiatrische inrichting daarvan een min of meer logisch, dat wil zeggen: voor de
lezer begrijpelijk, gevolg is? Of: waarom dicht hij zichzelf de bijnaam ‘Lul de Rijckel’
toe? Aangezien over zijn geslachtsdeel in de roman nog heel wat
wetenswaardigheden worden verteld, is het onwaarschijnlijk, dat het hier alleen
maar zou gaan om een bijnaam die minachting voor zijn eigen persoonlijkheid
weergeeft. Ik kom hier nog op terug. Voor het moment is het voldoende vast te
stellen, dat de tekst op de band van De verwondering wel een uiterst oppervlakkige
weergave van de inhoud van de roman is en nergens een bevredigende verklaring
5
geeft voor de hier opgeworpen vragen.
6
In het verleden hebben toonaangevende Claus-interpretatoren als Weisgerber,
7
8
9
Claes, Duytschaever en Raat grote nadruk gelegd op het allegorische karakter
van De verwondering. Ook meenden zij verwijzingen gevonden te hebben naar
Dantes Divina Commedia, het leven van Dionysius Cartusianus en de
vegetatie-mythen zoals beschreven in James Frazers The Golden Bough. Een
dergelijke leeswijze heeft op z'n zachtst gezegd iets geforceerds en met alle
waardering die ik heb voor de vondsten en bevindingen van deze onderzoekers iedere serieuze poging de duistere tekst te ontrafelen kan rekenen op mijn sympathie
10
-, ik zie eigenlijk niet hoe deze verwijzingen, als ze er al zijn, de tekst ‘verklaren’.
Ook met deze wijze van lezen schiet de lezer dus niet veel op. In wat volgt, zal ik
laten zien, dat een heel andere manier van lezen van De verwondering de
verbrokkelde tekst wel verklaart, dat wil zeggen: begrijpelijk maakt en tot een eenheid
maakt.

5
6
7
8
9
10

Wie de samenvatting van de roman op de achterzijde van het boek geschreven heeft, is mij
onbekend.
Zie Weisgerber (1967).
Zie Claes (1984).
Zie Duytschaever (1979).
Zie Raat (1993).
Zie mijn interpretatie van De hondsdagen (Klein 2002), waarbij ik tot eenzelfde conclusie
kwam.
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3 Het perspectief
Een roman waarin een fictieve schrijver zijn levensverhaal schrijft, is bijna per definitie
een bron van verwarring. Alle informatie die de lezer krijgt, is immers van deze
auteur afkomstig, zelfs de dialogen die hij uit de mond van anderen opgetekend lijkt
te hebben. A fortiori geldt dit voor een schrijver van wie de lezer moet aannemen
dat hij opgesloten zit in een psychiatrische inrichting en die beweert te schrijven in
opdracht van de hem behandelende medicus, zoals de leraar Victor-Denijs de
Rijckel, een man die op menige tegenstrijdigheid te betrappen is. Een paar
voorbeelden: is hij alleen naar het bal masqué gegaan, zoals hij vertelt in het verhaal
voor de psychiater, of samen met Teddy Maertens (47)? Hij vertelt, dat hij op de
kermis gevochten heeft met Atlas le Cruel, die hij ook Zara le Gitan noemt, maar
heeft hij nu verloren (109) of gewonnen (136)? Is hij besneden (240) of niet (210)?
En wat te denken van de mededeling van de verpleegster Fredine, dat hij op school
is gaan schreeuwen en dat zijn vrouw Elizabeth hem naar de inrichting gebracht
heeft? (183) Dat gegeven staat werkelijk haaks op alles wat de leraar ons
meegedeeld heeft over zijn huwelijk met Elizabeth!
Het lijkt erop, dat de leraar zijn best doet zijn verleden te verdoezelen door het in
leugens te wikkelen. Maar de waarheid mag dan moeilijk achterhaalbaar zijn,
anderzijds is het natuurlijk niet zo, dat de leugen in deze roman onbegrensd is. Als
dat zo zou zijn, zou de lezer immers totaal geen waarde kunnen hechten aan alles
wat verteld wordt, en dat zou het hem onmogelijk maken de verbale kluwen te
ontwarren die de fictieve auteur, de leraar, op papier gezet heeft. Een roman als
De verwondering, waarin de informatie op een uiterst onorthodoxe wijze verstrekt
wordt, vereist een lezer die bereid is het boek vele malen te lezen en een verklaring
te zoeken voor de vele contradicties die het bevat. Alleen dan kan hij oog krijgen
voor de vaak ingenieus verpakte verwijzingen omtrent het werkelijke verleden van
de leraar.
De leraar schrijft vier soorten teksten: zijn relaas voor de psychiater dr. Korneel
van den Broecke, zijn aantekeningen voor dit relaas van allerlei soort in zijn notaboek,
zijn dagboek en de wij-teksten, waarin op een ironische toon, de gevoelens en
opvattingen van de Vlaamse bevolking gedurende de Tweede Wereldoorlog
beschreven staan. Notaboek, dagboek en de wij-teksten zijn door De Rijckel niet
bedoeld voor Van den Broecke en we mogen aannemen dat hij deze niet te lezen
krijgt, althans dat het niet de bedoeling is dat hij deze teksten te lezen krijgt. De
lezer moet deze teksten voortdurend met elkaar vergelijken en de verschillen in zijn
geheugen opslaan om de centrale vraag te kunnen beantwoorden: wie is die fictieve
auteur? Wie is die verwarde man die in het rommelige, verveloze hok het verhaal
voor dr. Van den Broecke zit te schrijven én de andere teksten? Aan de andere kant
van de deur staat waarschijnlijk zijn naam, maar de schrijvende man kan die niet
lezen en aan het einde van de roman, als hij de inrichting zegt te ontvluchten, vergeet
hij te kijken welke naam er op zijn deur staat.
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4 In welke tijd speelt De verwondering?
Welke ‘zekerheden’ staan de lezer in deze roman ter beschikking? Allereerst is er
de tijd waarin de roman speelt. Het jaar waarin de leraar zijn verhaal schrijft, is
zonder twijfel 1961. De argumenten daarvoor zijn talrijk. Allereerst vertelt de leraar
dat België dertien wereldkampioenen wielrennen op de weg gehad heeft (19) en
het is dus in ieder geval 1961, 1962 of de eerste helft van 1963 (in de tweede helft
van dat jaar won Benoni Beheydt de veertiende Belgische wereldtitel). Op blz. 17
staat de Pepsi-slogan ‘Be sociable, have a Pepsi’ vermeld en die slogan werd
11
gebruikt van 1958 tot 1961. De jaren 1962 en 1963 vallen daarmee af en 1961
blijft over. Er worden in de roman geen feiten vermeld die deze conclusie
weerspreken. Zo speelt de kwestie-Katanga rond 1960 en het huwelijk van de Koning
(Boudewijn) vond plaats op 15 december i960. Deze feiten kunnen dus door de
auteur als ‘recente’ gebeurtenissen worden aangeduid. (94). De boektitels Sterven
en dan..., een werkje van ds. B. Telder, en Moeder en haar man door prof. dr. J.
Waterink zijn in 1960 gepubliceerd bij respectievelijk Kok te Kampen en Zomer en
Keuning's Uitg. Mij. te Wageningen (204). De literatuurverwijzing op blz. 231 ‘“Onze
Kongolese Breeders” (1961)’ bevestigt de juistheid van 1961.

5 Plaatsen van handeling
Midden augustus 1961, op een vrijdag (20), gaat de leraar dus eerst naar zijn school
en daarna naar het feest dat in het eerste hoofdstuk aangeduid wordt als ‘het Bal
van het Wit Konijn’ (17, 21). Het feest wordt elders aangeduid als het Bal van de
Dode Rat (door de sigarettenverkoper, 40) en Bal van de Rat (door de jongen
Verzele, 60). Door die benaming van het feest wordt de plaats van handeling een
stuk duidelijker: dit moet Oostende zijn, de badplaats van le Bal du Rat Mort, het
Bal van de Dode Rat. De andere omschrijvingen in De verwondering zijn Bal van
de Dode Muis (door Teddy Maertens, 43) en Bal van de Witte Muis (153, door de
leraar zelf in zijn beschrijving van Sandra). De verschillende benamingen voor het
feest wijzen op een bewuste verdraaiing van de feiten door de fictieve schrijver en
dat geldt ook voor de maand waarin het bal plaatsvindt, want dit bekende Oostendse
Bal van de Dode Rat is in werkelijkheid een carnavalsfeest, iets wat iedereen die
Oostende ook maar een beetje kent, weet. De maand augustus en het carnavalsfeest
laten zich uiteraard niet rijmen. Bovendien vindt het Bal van de Dode Rat altijd op
12
zaterdag plaats en niet op vrijdag, zoals De Rijckel ons voorhoudt.
De stad waar het feest plaatsvindt, is dus Oostende (zie ook blz. 241, waar de
le-

11

12

Zie voor een compleet overzicht van de Pepsi-Colareclames door de jaren heen:
www.visi.com/~pepsimike/newpepsi/slogans.htm (bezocht op 27-5-2002). Een afdruk van
deze webpagina is mijn bezit.
Ronny Callemin, een van de organisatoren van het Bal van de Dode Rat, was zo vriendelijk
mij informatie te verstrekken over de thema's van het Bal rond 1960. In 1959 was het thema
Het Grote Circus, in 1960 Het masker door de eeuwen heen, in 1961 Een nacht in de tropen
en in 1962 Een nacht in het Verre Oosten. De Rijckel noemt als thema's De Indische
Compagnie en De wereld van James Ensor (60). Die thema's komen dus niet overeen met
de werkelijke thema's, maar een zekere verwantschap is er wel (bijvoorbeeld ‘maskers’ met
‘James Ensor’, ‘Indische Compagnie’ met ‘Verre Oosten’).
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raar de naam van deze badplaats noemt), maar wel een vervormd Oostende. De
stad heeft geen bisschopszetel en kan dus ook geen kathedraal hebben (9). De
leraar vermeldt de Franciskus Breestraat (9), maar die straat bestaat niet in
Oostende, wel de St.-Franciscusstraat. Oostende kent wel de Albert I-Promenade,
maar niet de Albertdijk (14). Het is uiteraard wel mogelijk, dat sommige
Oostendenaren de Albert I-Promenade aanduiden met de naam ‘de Albertdijk’, of
kortweg ‘de Dijk’. Ook op andere plaatsen in de roman lijkt de leraar het op z'n
zachtst gezegd met straatnamen niet al te serieus te nemen, zoals we zullen zien.
Volgens De Rijckel is hij bij aanvang van de roman 37 jaar en heeft hij vier jaar
les gegeven aan het Athenaeum waaraan hij thans verbonden is (10). Hij zou dus
volgens de hierboven beschreven chronologie daar in 1957 (1961 min 4 jaar) op
33-jarige leeftijd begonnen zijn. Waar heeft hij eerder les gegeven? Hij was 28 (zegt
hij, 49) toen zijn minderjarige leerlinge Elizabeth haar avances begon te maken. Als
hij ‘nu’ 37 jaar is, dan was dat dus negen jaar eerder, in 1952. De school waar dat
gebeurde, stond vermoedelijk in Gent, want die stad heeft een gevangenis die in
de volksmond De [Lange] Wandeling genoemd wordt (51). Haakebeen's Houthandel,
waar de leraar en Elizabeth vrijen, zou dus in Gent gestaan hebben, maar dat lijkt
weersproken te worden op blz. 147, waar sprake is van de Leiestraat, de Marnestraat
en de Oudemannenweg, straatnamen die men tevergeefs in Gent zal zoeken. Alleen
de Bennesteeg is een echte Gentse straat. De Rolstraat (147) is niet in Gent te
vinden, wel de Rolweg. De vermelding van het Hazegras (147) doet juist weer aan
Oostende denken, wat in overeenstemming is met het gegeven dat Richard
Harmedam dankzij ene Cecilia Tjampens op de marktplaats te Oostende drie tanden
kwijtraakt (157). Het is dan eind 1944, maar nog wel voor het Von
Rundstedt-offensief, dat in december 1944 begon (151).
Al deze halve waarheden en onjuistheden bevestigen de bewuste poging van de
fictieve auteur de werkelijkheid te verdraaien of te maskeren. De vermelding van
‘midden augustus’ (20) als het tijdstip waarop de leraar naar zijn school toegaat,
wijst er eens te meer op, dat de leraar bewust verkeerde informatie verstrekt: als
ervaren leraar moet hij weten dat de scholen in België half augustus wegens vakantie
nog gesloten zijn. Door het verhaal juist op dat onmogelijke tijdstip te laten beginnen
met een tocht naar zijn school als ware die geopend, roept hij bij de lezer het gevoel
op dat het verhaal pure fictie is en niet een feitelijke weergave van de gebeurtenissen.
Behalve dat hij tijd en Oostendse ruimte verdraait, heeft hij een deel van het verhaal
ingebed in een werkelijkheid die geheel fictief is: het kasteel Almout is niet in
Vlaanderen te vinden, evenmin als de dorpen Hekegem, Veldonk en St.
Laurentius-ten-Distel (62), hoe echt Vlaams deze dorpsnamen ook mogen klinken.
Niettemin lijkt het, gezien de vermelding van de gevangenis De Wandeling en de
Bennesteeg enerzijds, en van het Hazegras en Albertdijk anderzijds, niet onredelijk
aan te nemen, dat de fictieve auteur de plaatsen Gent en Oostende kent, mogelijk
doordat hij daar enige tijd verbleven heeft.
Dat de lezer door al deze onjuistheden op zijn hoede moet zijn en de fictieve
auteur niet al te gauw moet geloven, spreekt voor zich. Een kritische houding van
de lezer tegenover zijn beweringen is om nog een andere reden noodzakelijk. De
leraar schrijft zijn verhaal voor een hem antipathieke psychiater en probeert zijn
verleden met veel adjectieven en metaforen om een of andere reden voor deze
geneesheer te verdoezelen. In zijn dagboek doet hij daar niet geheimzinnig over:
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‘Ik heb het begin geschreven. Hoe het begon. Maar zo begon het niet. Het was
helemaal anders. Toch moet ik het proberen. Ik moet het, zoals Korneel zegt,
afstandelijk houden. Wat blijft er over? Een gemelijk verhaal, een droesem, een
leegte zonder weerga, terwijl het helemaal anders...’ (29) Het werkelijke verhaal
van de fictieve auteur is dus ‘helemaal anders’. Maar hoe anders? Kan de lezer het
werkelijke verhaal geheel of gedeeltelijk achterhalen, bijvoorbeeld door nauwkeurig
te letten op wat ik maar zal noemen ‘freudiaanse vergissingen’? En nog belangrijker:
kan de lezer achterhalen wie de fictieve auteur, de leraar, in werkelijkheid is, een
kwestie die hij zelf aan de orde stelt: ‘Het gaat er overigens minder om te weten hoe
ik was dan wel wie ik was.’ (33)

6 Nog een andere zekerheid: het kasteel Almout
Hierboven hebben we vastgesteld, dat het kasteel Almout niet in Vlaanderen te
vinden is. Dat betekent echter niet, dat de leraar dit kasteel volledig uit zijn duim
gezogen heeft. Hij heeft dit gegeven ontleend aan het reisverslag van Marco Polo,
13
die dit, in gevangenschap in Genua, te schrift heeft gesteld. In zijn verslag vertelt
Marco Polo dat de mysterieuze sekte der Assassijnen een leider had die Alaodin
genoemd werd en wiens volgelingen hem op een uiterst fanatieke wijze toegewijd
waren. Hun loyaliteit ging zo ver, dat zij regelmatig betrokken waren bij
zelf-moordaanslagen die geen ander doel hadden dan het uit de weg ruimen van
politieke tegenstanders.
Hoe kan dit fanatisme, dit blindelings opvolgen van Alaodins bevelen verklaard
worden, vraagt Marco Polo zich af en hij komt dan met het volgende verhaal. Alaodin,
een machtige, oude man bezat de grootste en mooiste tuin die er in de hele wereld
te vinden was. Prachtige paleizen waren er in deze tuin en beken waarin behalve
water ook wijn, melk en zelfs honing stroomden; mooie meisjes dansten en zongen
er. Niemand had toegang tot deze tuin, behalve de twaalf- tot twintigjarige jongens
die de oude man gerecruteerd had. Als hij een jongen voor zich wilde winnen, dan
gaf hij hem een drankje met hasjisj en liet hem vervolgens in de tuin brengen. Als
hij ontwaakte, had de jongeman het gevoel in het paradijs zelve te zijn, want de tuin
leek op het hemelse paradijs dat de koran de gelovige na zijn dood in het vooruitzicht
stelt. De oude man had echter minder fraaie bedoelingen: hij had de jongens in zijn
paradijselijke tuin opgenomen, opdat zij gemakkelijk ertoe gebracht konden worden
zijn vijanden te doden. Als hij er een wilde doden, dan liet hij een jongeman opnieuw
van het hasjisjdrankje drinken en naar zijn paleis brengen, waar de jongeman de
opdracht tot doden vernam. Als hij deze daad volbracht had, zou hij mogen
terugkeren naar de tuin. Het verlangen naar de tuin was zo groot, dat iedere
jongeman blindelings de bevelen van de oude man opvolgde. Zo oefende deze over
een groot gebied zijn schrikbewind uit.
De tegenstanders van deze ‘fida'iyun’, van deze jongens die bereid waren hun

13

Zie voor alle details over waarheid en legendevorming rond de Assassijnen Bartlett (2001:
207 e.v.). Claus zelve heeft Weisgerber gewezen op de Perzische vesting Alamût (Weisgerber
1967: 138), een gegeven waarmee hij niet veel doet (hij vermeldt het in een noot) en waar
Claes (1984) wel wat erg gemakkelijk mee omspringt.
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leven te geven, noemden hen denigrerend ‘hasjisj'iyun’, oftewel ‘hasjeters’. Het
woord is in westerse talen verbasterd tot ‘assassin’ (Frans), ‘assassino’ (Italiaans)
en ‘asesino’ (Spaans); in het Nederlands worden zij ‘Assassijnen’ genoemd. Het
doel van dit geheime islamitische bondgenootschap was wellicht positiever dan men
uit het bovenstaande zou opmaken, namelijk het scheppen van een rechtvaardige
wereld. Dat doel was verbonden met de verwachting dat een in het verborgene
levende imam (Mahdi) zou terugkeren. Het kasteel vanwaaruit de Assassijnen, die
zichzelf ‘Nizari’ noemden, opereerden heet Alamut (meestal vertaald met
‘Adelaarshorst’) of Almout (‘Dood’) en nog altijd kan men in het Elburz-gebergte de
restanten ervan vinden. Sinds ongeveer 1100 probeerden de Da'is uit Almout hun
leer onder de mensen te brengen. Het kasteel Almout werd in 1256 door de Mongolen
veroverd en geslecht.
De lezer van De verwondering herkent natuurlijk de verhaalelementen die Claus
gebruikt heeft: het kasteel Almout met een tuin, een geheim fanatiek
14
15
bond-genootschap, de oude man, de terugkeer van de leider, de verovering door
de Mongolen (‘Mongools word ik, en ik hap’, 197). Ook komt nu de rol van de
‘hoogstens’ dertienjarige Albert Verzele in een ander daglicht te staan alsook zijn
relatie tot Almout. Het onderliggende verhaal nu kennende, begrijpen we dat de
vertellende leraar suggereert dat deze raadselachtige dertien-, veertienjarige jongen
opgeleid is en gestuurd is door de oude man (Richard Harmedam) om de leraar
16
naar Almout te brengen. Albert blijkt het kasteel Almout en zijn omgeving goed te
kennen (66), houdt er begrijpelijkerwijs niet van ondervraagd te worden over zijn
identiteit (66), herkent Sprange (70), die op zijn beurt meent de jongen eerder gezien
te hebben (131), en opent een hekje bij het kasteel ‘met een beweging die verraadde
dat hij dit meer gedaan had’ (70). Over de relatie tussen Albert Verzele en De Rijckel
en Crabbe kom ik hieronder te spreken.

7 Wat voor tocht maakt de leraar?
De dag na het bal gaat de leraar naar het Stadspark, en wel zeer vroeg in de ochtend:
het is ‘zes uur tien’ (55). Men zou verwachten dat de leraar, die laat naar bed gegaan
is, niet vroeg zou opstaan, te meer niet omdat het zijn vrije zaterdag is. Dat doet hij
wel en dat terwijl hij 's nachts nog wakker is geweest. Het Stadspark ademt een
dromerige sfeer: er hangt een ‘poeierige walm’, die een paar regels verder als ‘mist’
aangeduid wordt: ‘Waar hij kwam dreef hij de mist uiteen.’ (55) Hij gaat op een der
treden van een kiosk staan om het volk, dat nog in bed ligt te slapen en er dus niet
is, toe te spreken. Dan verschijnt er een klein meisje dat gekleed is als vrouw. Gezien
het feit dat zij schoenen met ‘hoge hakken’ en een ‘astrakan bontjas’ draagt,
associeert de lezer haar met Sandra, die tijdens het bal masqué deze kledingstukken
bij zich had (24, 26) een associatie die sterker wordt door de vermelding dat het
meisje ‘kastanjekleurig’ haar had, ‘violette lipstick’ gebruikt

14
15
16

Met name in het hoofdstuk Aanval (111 e.v.).
Zie bijvoorbeeld blz. 92-93.
Dit verklaart ook Claus' aanduiding van Verzele als ‘het boodschappenjongetje’. Zie Jessurun
d'Oliveira (1965: 139).
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heeft en wenkbrauwen vol ‘roet’ had (55). Sandra heeft op het bal kastanjebruin
haar (25), violet en paars zijn, zoals we later zullen vernemen, de favoriete kleuren
van Crabbe (113). Het roet kan te maken hebben met haar kohl-ogen op het feest
(25). Vervolgens pakt het meisje van het grasperk een hondenkeutel en brengt die
aan haar lippen (55). Dit vrij onhygiënische gebaar van tederheid kan de lezer in
verband brengen met het verhaal van Berthold, de hond van Sandra, die met de
komst van Crabbe op Almout op gewelddadige wijze uit haar leven is verdwenen,
wat haar veel verdriet gegeven heeft (168-169).
Het begin van hoofdstuk 2, Verkenning, is dus een wonderlijke mengeling van
heden en verleden. De leraar ziet Sandra als klein meisje, maar in de kleding van
het bal masqué. Waarom ziet hij haar eigenlijk als klein meisje? Heeft hij haar ooit
als klein meisje gekend? Die vragen kan de lezer wel stellen, maar in ieder geval
nu nog niet beantwoorden. Wat hij wel voelt, na lezing van de eerste bladzijden van
dit hoofdstuk, is dat de leraar hier helemaal niet in het Stadspark loopt, maar eerder
lijkt te dromen dat hij in het Stadspark loopt en droomt dat hij de kleine Sandra ziet.
In dezelfde droom ziet hij ook de grijsaard die hij even later beschrijft. Deze zingt
17
een Frans liedje en zit tegenover een beeld van hemzelf, dat eens door studenten
met verf beklad is. De stiefvader van Sandra, Richard Harmedam, zingt Franse
liedjes (112, de kinderstem is de stem van Richard Harmedam) en op Almout blijkt
een tuinbeeld te zijn waar de stiefvader op lijkt (‘De vader stond bij een heviggekleurd,
versgeverfd tuinbeeld, en hij leek er op, gelijkgeschakeld door het zonlicht’ (126).).
Dat het Stadspark door de tennisbaan en door de bordjes met Latijnse namen voor
de planten erg op de omgeving van Almout lijkt, bevestigt alleen maar het
droomkarakter van het begin van de tocht. Dat de leraar geen echte tocht naar een
echt kasteel Almout gemaakt heeft, wordt door zijn verzorgster Fredine bevestigd:
hij zou midden in de klas zijn gaan schreeuwen en door zijn vrouw, die toevallig op
school kwam, naar de inrichting gebracht zijn (183). Wanneer dat gebeurd is, blijft
onduidelijk, maar als lezer hebben we het gevoel dat dit een paar weken geleden
heeft plaatsgevonden. De vermelding van zijn vrouw is dan hoogst

17

Het liedje dat de grijsaard zingt is Malbrough s'en va-t-en guerre (57), een liedje over een
officier die niet terugkeert van het slagveld, waarbij men uiteraard aan Crabbe denkt. Het
liedje wordt ook op Almout gezongen en wel door de leraar zelf (130):

Malbrough s'en va-t-en guerre
Malbrough gaat ten strijde
Mironton, mironton, mirontaine,
Malbrough s'en va-t-en guerre
Malbrough gaat ten strijde
Ne sait quand reviendra
Hij weet niet wanneer hij zal terugkomen.
Il reviendra à Pâques,
Hij komt terug met Pasen
Mironton, mironton, mirontaine
Il reviendra à Pâques
Hij komt terug met Pasen
Ou à la Trinité
Of met het Triniteitsfeest (eerste zondag na Pinksteren)
Uit de overige coupletten blijkt dan dat Malbrough gesneuveld is. Zie voor de complete tekst:
www.ai.mit.edu/people/sfelshin/saintonge/malbrough.html (bezocht op 18-4-2002). Een afdruk
van deze webpagina is in mijn bezit.
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opmerkenswaardig: zij was toen, van hem gescheiden of niet, in ieder geval nog in
18
zijn buurt!

18

Wanneer de leraar met Elizabeth getrouwd is en hoe lang dat huwelijk geduurd heeft, is niet
duidelijk. Op blz. 9 krijgen we de indruk dat het huwelijk in ieder geval twee jaar of langer
geduurd heeft, want hij spreekt daar over ‘het eerste jaar van zijn huwelijk’. Van zijn vrouw
heeft hij een boekentas gekregen, toen hij zijn eerste interim (‘baan als invaller’) had gedaan
(15). Dat is vreemd, want volgens eerdere informatie was hij al leraar, interim of niet, toen zij
bij hem in de klas zat. Volgens De Rijckel was hij 28 toen hij met haar begon te vrijen (49).
De vrijpartij in Houthandel Haakebeen moet dan negen jaar eerder plaatsgevonden hebben,
dat wil zeggen in 1952 (1961-9 jaar = 1952). Elizabeth was toen minderjarig (49). Elizabeth
wilde geen kind en streepte het woord huwelijk door in alle boeken van de leraar (132). Zij is
een echtgenote die nog op de schoolbanken thuishoorde (132). Op blz. 134 lijkt het erop, dat
Elizabeth op de school zit waar de Prefect de scepter zwaait (of is dat de Prefect van een
andere school?) Zij raakt zwanger van de leraar (135), doet pogingen tot abortus (135), maar
die lijken te mislukken. (Heeft de leraar dan een kind? Zie in dit verband blz. 188: ‘Ik zaai ze
[=kinderen] rond in het wilde.’)
Op Alesandra's vraag hoelang hij van zijn vrouw gescheiden is, antwoordt de leraar op blz.
165 ‘een jaar’. Zij zouden dan in 1960 gescheiden moeten zijn! Dat klopt met het gegeven
van Fredine (183) dat de leraar is gaan schreeuwen in de klas en dat zijn vrouw toevallig in
de school was en dat zij hem in een taxi naar het gesticht gebracht heeft.
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We kunnen dus voorlopig de conclusie trekken dat de fictieve auteur zoveel onjuiste
informatie verstrekt, dat we de tocht naar kasteel Almout moeten opvatten als een
gedroomde tocht. De leraar kan niet naar zijn school gaan, want midden augustus
is het zomervakantie. Hij kan niet midden augustus op een vrijdag naar het Bal van
de Dode Rat gaan, want dat carnavalsfeest zou op z'n laatst op een zaterdag in
maart gehouden worden. Hij is niet werkelijk vroeg opgestaan om naar het Stadspark
te gaan, maar hij droomt dat hij in dat park loopt en daar Sandra als klein meisje en
Richard Harmedam ziet lopen en zitten. Ook het door elkaar halen van straatnamen
past bij het droomkarakter van zijn verhaal over de tocht naar Almout. Dat het om
een fantasie gaat, wordt ook door de naam van het kasteel gesuggereerd, want
door de naam Almout ‘weet’ de lezer dat er parallellen moeten zijn met het verhaal
van Marco Polo. Het blijft nog even onduidelijk, wat er dan precies in het verleden
van de leraar gespeeld heeft, dat hij zich deze tocht en de hoofdrolspelers (Verzele,
Sandra, Alice, Richard Harmedam) droomt.

8 De leraar en de oorlog
Zoals gezegd, de fictieve auteur is de enige die in De verwondering informatie geeft.
Nu is het nogal opvallend, dat hij zijn verhaal voortdurend vertelt met oorlog, in het
bijzonder de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond en daarbij een keur van
militaire begrippen hanteert. Op het eerste hoofdstuk Ontmoeting na duiden alle
hoofdstukken die hij schrijft voor dr. Korneel van den Broecke op een militaire
operatie: Verkenning, Aanval, Bezetting, Vlucht zonder verdediging. De naam van
het laatste hoofdstuk wijst bovendien op een mislukte militaire operatie. In het eerste
hoofdstuk zien we hem wandelen van het hotel naar de school en later naar het
Bal. De blote mensen op het strand zijn ‘het vijandelijk volk’ (8). Het beeld dat hij
passeert, staat daar ter nagedachtenis van de verdronken matrozen en vissers van
1914-18 en 1940-45. (9) Even later komt hij langs de oorlogsbodem ‘Antoinette’.
Tijdens de les weerklinkt een marslied (13) en de leerlingen vormen het ‘vijandelijk
kamp’ (13). Als hij zijn krant in de papierbak gooit, denkt hij eraan ‘een brandende
lucifer in de gleuf van de krant te gooien. Maar de metalen cilinder knelde de krant
te zeer, er lagen ook te veel sinaasappelen in de bak, het vuur zou geen uitbreiding
nemen’ (14). Als hij ‘een reusachtig wit konijn met twee mensenogen’ ziet bungelen
bij de Kursaal, stelt hij zich plots voor ‘dat het konijn om een of andere reden ook
van binnen natuurgetrouw was nagebootst, en een weke, broeierige massa bevatte
en dat het konijn makkelijk van de draden of van
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de gewelfde zoldering kon losschieten en hoe de smak dan aan zou komen, een
zwaar, nat, warm kussen tegen zijn schedel, en hoe de moes hem over de oren zou
druipen met het engelenhaar van de nylondraden in zijn ogen, en hij verliet het
portaal’ (15). Gezien wat volgt, lijkt mij deze gedachte hem ingegeven door wat hij
bij gesneuvelde soldaten gezien heeft of bij executies (zie blz. 174, waar staat dat
‘de Keukeleire's hersenen uit elkaar spatten’). Een paar bladzijden verder is er
sprake van ‘bloedwraak’ (18). Twee bladzijden verder denkt hij aan een
bommenwerper die in de lucht wordt bijgetankt door een tankvliegtuig. ‘Wanneer
stegen zij op? Elk uur kan nu het alarm luiden daar in Cottesmore, en in twee
reglementaire minuten worden dan de drie elementen verenigd: piloot, vliegtuig en
nucleaire kop, en dan vliegen zij gedurende 45 minuten naar een bepaald doelwit
met het Ei in hun bast en als er geen radiobevel weerklinkt keren zij tam terug,
tamme, dikke, witte meeuwen en strijken neer bij het dorp met de lemen hoeven en
19
de strodaken en de kinderen die naar school gaan in Cottesmore’ (20-21). In de
tekst Zij uit het notaboek denkt de leraar bij twee verrekijkers aan het gerucht dat
daardoor ‘eens de Führer naar Engeland keek.’ (45)
De link tussen leraar en oorlog is dan wel niet expliciet gelegd, maar gezien de
keuzen die de vertellende leraar hier gemaakt heeft in woorden en beelden, kan
men niet aan de conclusie ontkomen, dat hij de oorlog in zich meedraagt. Andere
plaatsen in de roman bevestigen dat. In het Stadspark (56) ziet de leraar een bronzen
tijger die ‘een lijst van gesneuvelde burgers’ bewaakt. De Prefect wordt ‘de Beul
met zijn Periscoop’ (57) en vervolgens vraagt hij zich af: ‘Was hij, op zijn beurt, voor
hen [= voor de leerlingen] een beul?’ De leraar spreekt, als het om de school gaat,
van een oorlogsarchitect (58) en van schuilkelders (59). En dat in 1961, zestien jaar
na de oorlog! Terloops legt de leraar nogal eens een verband met de oorlog waar
men dat helemaal niet verwacht, bijvoorbeeld op blz. 57: ‘Het was een mooie morgen
in augustus, de leraar ging over de speelplaats, een veld om te schaatsen, te
20
fusilleren, blindeman te spelen.’ Te midden van een onschuldige sportactiviteit en
een nog onschuldiger kinderspelletje staat daar, in schril contrast, een associatie
van de leraar met een typische oorlogsactiviteit, namelijk het doodschieten van
21
tegenstanders.
Opvallend is ook, dat de informatie die betrekking heeft op de Tweede
Wereldoorlog zeer gedetailleerd is. Zo weet de leraar een heleboel over het Oostfront
te melden. Voordat hij zijn (niet voltooide) lezing op Almout gaat houden, is hij bang
dat de ‘opgezweepte vereerders van Crabbe’ ‘elk van zijn uitspraken zouden
uitleggen als revelaties omtrent hun héérser, en het Kustland, toen hij het thema

19
20
21

In Cottesmore is een vliegbasis van de Royal Air Force.
Cursivering in dit citaat is van mij.
Op talloos veel andere plaatsen legt de vertellende leraar een verband met oorlog en strijd:
overloper (63), marsformatie (63), de Belgische oorlogsvloot (65), Amerikaanse legerstocks
(65), een monument dat een [...] soldaat voorstelde op het ogenblik dat hij door de knieën
zakte (65), een parachutist (67), taktiek (67), vesting innemen (67), orders (67), het duister
valt als een valscherm (69) enzovoort, enzovoort.
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aankondigde, al vervangen hadden in hun verbeelding door een steppe, het
Tjerkessen-moeras waarin zij ingegraven zaten omsingeld door het 2e Oekraïnische
front van Konjev en de 5e Garde-Panzerarmee van Rotmistrow [...]’ (205).
Aangenomen dat de leraar in het rommelhok geen geschiedenisboeken bij zich
heeft, mag men gerust spreken van een grote parate geschiedkundige kennis;
kennis die eerder het resultaat lijkt van eigen ervaring of van grondige studie dan
van horen zeggen. Wat de leraar hier schrijft, is historisch gezien volkomen juist en
dat rechtvaardigt de conclusie dat zijn geheugen hem hier in ieder geval niet in de
steek laat. De vraag rijst: hoe komt hij aan die gedetailleerde kennis?
We kunnen dus zonder overdrijving zeggen, dat Victor-Denijs de Rijckel, leraar
Engels-Duits (en geen leraar geschiedenis!), op z'n zachtst gezegd een meer dan
gemiddelde kennis van en belangstelling voor oorlog, in het bijzonder voor de
Tweede Wereldoorlog heeft. Zijn zicht op de werkelijkheid wordt daardoor in hoge
mate bepaald: hij ziet de oorlogsmonumenten, hij ziet de klas als vijandelijk kamp
en de speelplaats als een plek om te fusilleren. Hij weet precies welke Russische
bevelhebbers aan het Oostfront waren en welke regimenten zij aanvoerden. Hoewel
hij over zijn persoonlijke oorlogservaringen geen mededelingen doet, heeft hij die
kennelijk wel, ja zelfs in hoge mate. Hieronder zal ik laten zien, dat allerlei andere
informatie in de tekst deze conclusie wettigen.
We kunnen nu het volgende stellen. De gedroomde tocht van de leraar is
gestructureerd als een militaire operatie en de leraar ziet in ieder geval een deel
van de werkelijkheid als ware hij een militair (‘vijandelijk kamp’, ‘fusilleren’ enzovoort).
Het zou mij verbazen als psychiater Korneel van den Broecke niet tot dezelfde
conclusie zou komen als ik: deze Victor-Denijs de Rijckel moet in de oorlog vele
oorlogstrauma's opgelopen hebben.

9 De naam van de leraar
De naam van de leraar is een belangrijk motief in het verhaal: hij heet Victor-Denijs
de Rijckel, maar de beste bijnaam die hij voor zichzelf weet te bedenken is ‘Lul de
Rijckel’ (11). Voor de leerlingen heet hij ‘Smout’ (190), voor zijn vrouw Elizabeth
‘Meneer’ (48). Op Almout wordt hij aangesproken als ‘dokter Heerma’ (117) en wordt
hij door zijn uitspraak van het Nederlands aangezien voor een Noord-Nederlander
en aangesproken met de Friese naam ‘Heerma’. Deze gegevens gevoegd bij de
mysterieuze mededeling van de leraar zelf: ‘Omdat ik zovele namen had, op school,
22
bij Elizabeth, op Almout en niet een ervan was de mijne’ (182) doet de vraag rijzen:
wie is de leraar eigenlijk? Op school stond hij bij collega's en leerlingen bekend als
De Rijckel, maar als we zijn woorden hier letterlijk nemen, was ook dat dus niet zijn
echte naam! Wat is dan wel zijn echte naam?
Zoals gezegd: de fictieve auteur schrijft een verhaal voor de psychiater. Daarnaast
maakt hij aantekeningen voor dat verhaal in zijn notaboek. Deze aantekeningen
betreffen gebeurtenissen, personen, zelfs gebouwen. Voor de lezer is dit bepaald
niet gemakkelijk, omdat in het notaboek niet alleen aanvullingen gegeven worden
op

22

De cursivering in dit citaat is van mij.
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het hoofdverhaal, maar ook mededelingen die in strijd zijn met het hoofdverhaal.
Een voorbeeld: in het hoofdverhaal is te lezen hoe de leraar, min of meer bij toeval,
getuige is van de onenigheid tussen Sandra en Teddy Maertens. Teddy wil volgens
afspraak voor duizend francs met haar naar bed (later voor vijftienhonderd francs).
Sandra eist drieduizend francs, een hoeveelheid die haar bijna honderd procent
garantie geeft dat zij niet uit de kleren hoeft! De leraar heeft in het hoofdverhaal
aanvankelijk geen enkele band met Teddy Maertens, maar aan het eind van het
hoofdstuk neemt hij wel plaats in de Buick van Maertens alsof zij binnen een paar
minuten vrienden zijn geworden. Zij volgen de vrouw, die een pier oploopt (27).
In het notaboek vinden we evenwel heel andere informatie: Teddy Maertens heeft
nog gevochten met Crabbe, die hier voor het eerst in verband gebracht wordt met
de vrouw (43). In het stuk Zij wordt het verhaal wel heel anders: Teddy Maertens
en de leraar zijn gezamenlijk naar het bal gegaan en Maertens heeft de leraar de
hele avond op champagne getrakteerd. Om de een of andere reden krijgt Maertens
van de leraar een schop:
Korneel wil dat ik zo precies mogelijk ben, feiten, zegt hij, niets dan
feiten - nu het feit was dat ik hem tegen zijn enkel, vlak boven zijn schoen
met de zilveren gesp een schop geef. Door de grijze lagen van mijn bril
zie ik Teddy Maertens aarzelen tussen schreeuw en vloek, hij ontbloot
de tanden tot bij het tandvlees. Hij sluit zijn mond. Hij is op heterdaad
betrapt. Schuldig. Hij werd gestraft. Waar het masker in zijn hals dringt,
vormen zich vetplooien, hij zoekt mijn ogen. ‘Is dit een manier om feest
te vieren?’ zegt hij. Ben ik daarom naar het bal gekomen met jou? Is dat
mijn dank nadat ik je de hele avond op champagne getrakteerd heb?’ Hij
huppelt op één been. (47)
Bovendien noemt Teddy de leraar hier ‘kameraad’, een aanspreekvorm die
23
gebruikelijk is onder fascisten. In deze variant van het verhaal kennen Maertens
en de leraar elkaar blijkbaar als ‘kameraden’, dat wil zeggen als sympathisanten
van een fascistische groepering, in dit geval een Belgische. Uit het feit dat Teddy
hem de hele avond champagne getrakteerd heeft, mag men wel de conclusie trekken
dat de leraar bij hem in hoog aanzien staat. Is de leraar in de hiërarchie der
kameraden wellicht een hogergeplaatste? In ieder geval schopt of slaat Maertens
de leraar, die zich, kennelijk kwaad geworden om Teddy's geile gedrag jegens
Sandra, als een rechter opstelt (‘Schuldig’), niet terug. Hij lijkt het vonnis te
aanvaarden. Dat betekent, dat de leraar een heel andere relatie heeft met Crabbe
en zijn vriendin Sandra dan hij in het hoofdverhaal, bedoeld voor de psychiater, kwijt
wil. Als partijlid moet de leraar de fascist Crabbe en diens jeugdvriendin Alesandra
Harmedam natuurlijk heel goed kennen. Als lezer weten we nu, dat hij huichelt als
hij in het volgende stuk van het hoofdverhaal, Verkenning, doet alsof hij Crabbe niet
kent en voor het eerst van hem hoort via de jongen Verzele:
De leraar ging de jongen achterna, die toen hij het marktplein dwarste,
vrolijk babbelde en zei dat Alesandra en vooral haar moeder
verantwoordelijk waren voor de dood van een zekere Crabbe, een
bekende figuur uit de streek, en dat de tijd nog eens zou komen dat men
voor Crabbe hier op het dorpsplein een standbeeld zou oprichten, met
elke dag verse bloemen ervoor, zoals het hoorde. (66)
23

Het woord kameraad in dezelfde betekenis vindt men bijvoorbeeld ook op blz. 59, 144, 173
en 196.
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Maar in het notaboek, in het deel Het dorp en Crabbe, geeft de leraar een ander
moment aan waarop hij voor het eerst van Crabbe hoort. Dat is in het café, waar
de dorpsbewoners praten over Crabbe en zijn terugkeer (92-93):
Zo begon Crabbe zijn intrede. In mij. Door Onze Lieve Vrouw van Fatima
voorspeld, opgeroepen door de kaartspelers. Of had het kind al zijn naam
genoemd? (93-94)
Die laatste vraag kan dus bevestigend beantwoord worden: Verzele heeft al eerder
met hem gesproken over Crabbe, al voordat de leraar met de jongen het café inging.
Aangezien de leraar alles opschrijft uit zijn geheugen, kan hij zo'n vergissing maken.
Maar vreemder is natuurlijk voor de lezer, dat hijzelf al veel eerder over Crabbe
gesproken en geschreven heeft, namelijk tijdens de ontmoeting met Teddy Maertens.
De leraar vertelt dus aan Korneel, dat hij voor het eerst van Crabbe hoorde toen
de jongen diens naam noemde (66), maar de lezer weet dat hij liegt: in het eerste
hoofdstuk heeft Teddy Maertens, in het notaboek, Crabbes naam al genoemd, een
dag eerder dus, en wel op zo'n manier dat de ernstige verdenking rijst, dat de leraar
kameraad Crabbe, net als Maertens, gekend heeft. Nu, in het stuk Het dorp en
Crabbe, wordt de figuur van Crabbe voor de lezer duidelijker, maar de relatie tot de
leraar blijft in het ongewisse. In het notaboek - niet bedoeld voor Korneel - schrijft
hij dat Crabbe in het café zijn intrede deed (93) en wel als een soort heilige wiens
terugkeer in België voorspeld is door Onze Lieve Vrouwe van Fatima.
Het wordt nog gekker. De jongen Verzele blijkt een groot bewonderaar van Crabbe
en zijn kennis over hem is bepaald niet gering (96 e.v.). Crabbe was ook een goed
voetballer. Hij is gesneuveld bij een meer dat bevroren was (97), hij is door Hitler
zelf gedecoreerd, waarvan Verzeles moeder nog een foto heeft, een foto die ook
mevrouw Harmedam nog heeft. Deze heeft die foto aan de moeder van Verzele
laten zien. Dat is weer in tegenspraak met wat Sprange beweert:
‘Er zijn weinig, bijna geen portretten van hem [= Crabbe] bewaard. Af
en toe komt er iemand van de Stichting met een vergeelde foto aan, van
in Rusland of Duitsland en zegt: ‘Vind je niet dat deze op Crabbe lijkt?’
maar dat kan niet want Crabbe zelf lette er op dat hij niet gefotografeerd
werd.’ (139)
Mogelijk, zegt Sprange, heeft Sandra er een paar bewaard, maar die krijgt niemand
te zien. Sprange moet zich voor zijn beelden dus behelpen met zijn geheugen, en
dat is eigenlijk onmogelijk, want:
in zijn tijd al veranderd hij zo dikwijls, niet alleen van houding of haarsnit
maar gewoon van gezicht. En hoe je het ook draait en keert, van het
ogenblik dat je een herinnering vast wil leggen, er komt iets symbolisch
op de proppen, of je wil of niet, iets ritueels dat je herinnering vastschroeft.
(139)
Wat Verzele over Crabbes foto beweert, is dus zeer opvallend. Als Sprange de
waarheid spreekt, dan heeft niemand meer een foto van Crabbe, mogelijk op Sandra
na, en bovendien veranderde hij steeds van uiterlijk, zodat herkenning wel heel
moeilijk wordt. Ik neig ertoe Sprange in deze kwestie meer te vertrouwen dan de
hardopdromende Verzele, niet in het minst omdat zijn onthullingen over Crab-
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be soms aantoonbaar onjuist zijn. Zo meent Verzele dat zijn held gesneuveld is
bij een aanval van ‘Russische straaljagers’ (97), wat onmogelijk is omdat de Sovjets
pas na de Tweede Wereldoorlog de beschikking kregen over straaljagers. Het
verhaal dat Crabbe met een pistool een straaljagerpiloot gedood zou hebben, kan
dus ook naar het land der fabelen verwezen worden. Kinderlijke heldenverering,
denkt men wellicht.
Wie is die Verzele eigenlijk? Het is een jongen die in fysiek opzicht
overeenkomsten vertoont met de leraar: hij heeft uitstaande oren, die hij verbergt
door zijn haar lang te dragen (voor de leraar zie 7, voor Verzele zie 62, 96). De
leraar en Verzele doen opmerkelijke dingen hetzelfde. Zo lopen zij op weg naar
Almout ‘allebei met de rechterhand in hun broekzak’. (69) In een toestand van
halfslaap gedraagt Verzele zich als de leraar: ‘als ik mij omdraai op mijn divan doet
hij het ook’ (96). De jongen ligt dan in een ‘haakje’ en de leraar memoreert dan, dat
hij en zijn vrouw ook als haakjes in elkaar lagen: ‘twee haakjes in dezelfde richting’
(96). Dit wordt herhaald op blz. 100: ‘Dit terwijl wij in haakvorm liggen’. De gedachte
dringt zich op, dat de schrijvende leraar een kinderlijke afsplitsing van zichzelf als
gids meegenomen heeft.
Zoals we gezien hebben, vertelt Verzele aan het einde van Het dorp en Crabbe
(96-100) ‘verstrikt in zijn dromen’ het nodige over Crabbe, waaruit blijkt dat hij vol
bewondering is voor deze SS'er. Hij was een goed voetballer, hij werd vanwege zijn
oorlogsverdiensten door Hitler zelve gedecoreerd. Vervolgens vergelijkt Verzele,
die trouwens zelf ook voetballend door de roman gaat (63, 159) Crabbe met enkele
bijbelse helden (waarbij hij Holofernes en Absalom door elkaar haalt) in een verhaal
waarin de joden en hun moeders bepaald geen vleiende rol spelen. Het onbewuste
van Verzele is dus behoorlijk geïnfecteerd door nazistische ideeën. Op de verhouding
De Rijckel-Crabbe-Verzele kom ik hieronder terug.

10 Twee hypotheses
Op grond van de feiten die ik hierboven beschreven heb, zou de lezer nu twee
hypotheses kunnen toetsen die de kennis van de leraar kunnen verklaren. De eerste
hypothese luidt: de leraar heeft samen met Crabbe aan het Oostfront gevochten.
Deze hypothese verklaart veel. In de eerste plaats begrijpen we nu, waarom de
leraar in zijn verhaal voortdurend verwijst naar oorlogsgebeurtenissen en
oorlogsmonumenten, waarom hij de speelplaats van de school ziet als een goede
ruimte om te fusilleren. In de tweede plaats is het nu niet helemaal onbegrijpelijk,
waarom de leraar zich identificeert met Crabbe: de oorzaak daarvan ligt in zijn
oorlogsverleden. Hij is, net als Maertens, met Crabbe naar het Oostfront gegaan;
vandaar al zijn kennis over wat er aan het Oostfront gebeurd is en welke regimenten
daar gevochten hebben. De leraar heeft door deze identificatie een dubbele ziel
gekregen: zijn eigen ziel en die van Crabbe. Op minstens drie plaatsen in de roman
komt het thema van de (ziels)verdubbeling aan de orde: Richard Har-
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Of tegenstrijdig: op blz. 66 beweert Verzele dat Crabbe dood is (‘Alesandra en vooral haar
moeder [waren] verantwoordelijk voor de dood van een zekere Crabbe, een bekende figuur
uit de streek’, maar enkele bladzijden verder meent hij in de beeldentuin Crabbe te zien: ‘Het
is Crabbe zelf,’ fluisterde de jongen, ‘zij geven honderdduizend frank voor hem. Dood of
levend,’ (71).
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medam draagt zijn jonggestorven broer met zich mee (daardoor zingt hij af en toe
Franse liedjes met een kinderstem, 112, 178, 202); er wordt melding gemaakt van
25
de wiskundige Banach (30 maart 1892-31 augustus 1945), die samen met Tarski
een raadselachtige paradox geformuleerd heeft, namelijk dat een bal opgesplitst
26
kan worden in twee delen die ieder gelijk zijn aan de oorspronkelijke bal (153); en
de kabbalist Jacob Luria de Leeuw wordt genoemd, die meende dat de ziel van een
overledene bezit kon nemen van de ziel van een levende (227). Ook het Belgische
volk heeft een dubbele ziel, wat in de ironische ‘wij’-delen sterk naar voren komt:
Wij beschouwen de Houthandel Haakebeen als een sieraad van onze
stad. [...] Wij waren op de hoogte dat de Haakebeens niet alleen hout en
meubelen leverden om de Atlantikwal te versterken en met geheven hand
over Duitsland zongen tijdens Zwarte bijeenkomsten, maar dat zij
eveneens de Witten van mondvoorraad en geld voorzagen. (51)
Kortom: binnen de werkelijkheid van De verwondering wordt op verschillende
manieren het thema ‘de dubbelziel’ aangeroerd.
Deze hypothese (‘De Rijckel en Crabbe waren Oostfrontkameraden’) laat echter
bepaalde tekstfragmenten nog onverklaard. Zo blijft onverklaard hoe het komt, dat
de leraar voor de wijze waarop hij met zijn vrouw Elizabeth in bed ligt het beeld
gebruikt van het ‘haakje’ (96: ‘haakje liggen noemden wij dat jaren geleden, twee
27
haakjes in dezelfde richting.’) en dat hij Verzele ditzelfde beeld laat gebruiken voor
de wijze van liggen van de dode joodse kinderen in Polen (239: ‘Crabbe botste op
dit paviljoen een drietal dagen later toen alle kinderen er opgestapeld lagen in rijen.
Met alleen hun onderkleren aan, hun blauwe, naakte dijen opgetrokken, in haak-vorm
28
in elkaar geschoven.’). Let wel: Crabbe was toen alleen. De dode kinderen hebben
een verpletterende indruk op hem gemaakt (196): ‘Drie dagen later is hij
teruggekeerd, alleen, Crabbe, en hij zegt dat er geen een kind meer levend was,
en daarna heeft hij niet meer kunnen eten, alleen pilletjes’). Hetzelfde beeld gebruikt
hij voor de wijze waarop Verzele in zijn bed ligt, zoals we hierboven zagen. De
suggestie die van deze gemeenschappelijke metaforiek uitgaat, is onmiskenbaar:
Crabbe, de leraar en de jongen Verzele hebben een geheim gemeen. Crabbe heeft
over haak-vorm gesproken in verband met de wijze van liggen van de dode joods
kinderen, de leraar noemt de manier waarop hij met zijn vrouw het bed deelt ‘haakje
liggen’ en van Verzele, die het verhaal over Crab-

25

26

27
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In het deel Sandra staat op blz. 153 dat Banach gestorven zou zijn in een Duits
exterminatiekamp. Hier heeft de leraar het mis. Banach stierf in 1945 in Lvov (Oekraïne) aan
longkanker, na de bevrijding door de Sovjets. Zie over Banachs leven Kaluza (1996). Ook op
het wereldwijde web vindt men uitstekende informatie over Banachs leven en werk. Zie
bijvoorbeeld: www-gap.dcs.stand.ac.uk/~history/Mathematicians/Banach.html (bezocht op
6-6-2002); een afdruk van deze webpagina is in mijn bezit.
Deze paradox krijgt in De verwondering een iets andere versie: ‘[Banach] die een paradox
had gevonden waarbij een appel (een tennisbal) aan schijven gesneden kan worden en weer
samengevoegd tot een bol, kleiner dan een atoom, groter dan de zon’. Ik heb niet kunnen
achterhalen waar deze beschrijving op stoelt. Interessant is natuurlijk wel, dat Banachs bal
hier een appel en een tennisbal wordt. Zowel ‘appel’ als ‘tennisbal’ komt in de tekst die
voorafgaat regelmatig voor: blz. 17, 125, 153.
Cursivering in dit citaat is van mij.
Cursivering in dit citaat is van mij.
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bes bezoek aan het Poolse kamp verwoordt, wordt gezegd dat hij ook in haakvorm
ligt (96, 100).
Dit soort feiten brengt ons tot een nog verdergaande hypothese: de schrijvende
man in het verveloze hok is Crabbe zelf, de man die na de oorlog als de leraar
Victor-Denijs de Rijckel zijn leven heeft voortgezet. Verzeles kennis over Crabbe
en gelijkenis met De Rijckel (zie hierboven) kunnen we verklaren door de jongen te
zien als ‘Crabbe/De Rijckel als kind’. Er zijn meer feiten in de roman die de hypothese
(‘Crabbe = De Rijckel’) bevestigen. Tegen een van zijn leerlingen zegt de leraar
(althans dat fantaseert hij): ‘Wir sprechen uns noch’ (18). Op bladzijde 146 krijgen
we te horen, via Sprange, dat Crabbe dat altijd zei: ‘Nu, tot ziens, zoals Crabbe altijd
zei: Wir sprechen uns noch.’ Ook op seksueel gebied zijn er overeenkomsten: de
lievelingskleuren van Crabbe zijn paars en violet (113), kleuren die geassocieerd
worden met kerkelijke gezagsdragers van rooms-katholieke snit en om die reden
het gerucht de wereld in hebben geholpen dat Crabbe het onechte kind zou zijn van
de bisschop van Brugge (114). Paars is ook de kleur van de ‘hogere’, aseksuele
liefde. Crabbe is in seksueel opzicht geen hoogvlieger, net zo min als de leraar.
Sandra weet de leraar te vertellen, dat de papegaai op Almout ‘Du hast die Eier
gefroren’ (116; in goed Nederlands: je kloten zijn bevroren) kan zeggen, en, gezien
het aseksuele karakter van Crabbe, is het niet onaannemelijk, dat de papegaai dat
kan roepen, omdat hij dat in zijn omgeving vele malen tegen Crabbe heeft horen
zeggen. De suggestie is duidelijk: in het verleden heeft Sandra de Duitse uitdrukking
tegen Crabbe gebruikt en de papegaai heeft dit overgenomen! Dezelfde uitdrukking
gebruikt Verzele tegen de leraar op blz. 190, waarop de herbergier reageert met:
‘Hij [= de leraar] heeft geen kloten’.
De kleur violet gebruikt de leraar ook in zijn verhaal, namelijk als Elizabeth
ongesteld is (136) en dus redelijkerwijs niet tot seksueel contact in staat is. Zij draagt
dan een paarse strik in haar haar.
Er zijn nog veel meer overeenkomsten tussen de leraar en Crabbe. Zo hebben
beiden het verlangen een held te zijn. Bij de leraar komt dit bijvoorbeeld scherp aan
het licht als hij terugkeert op zijn hotelkamer nadat hij Teddy Maertens een schop
gegeven heeft. Hij vertelt dan eerst hoe hij zich voorstelt als held ontvangen te
worden (1) en vervolgens wat er in feite gebeurt (2):
In mijn kamer, uitgeput, door behulpzame dijkbewoners afgedroogd,
bewonderd, op een hete grog onthaald, lachend naar de reporters, gevierd
door het buurtcomité, laat ik de nacht zijn gang. (2) In mijn kamer vouw
ik mijn broek op, ongekreukt, onbevlekt, en leg haar onder de matras.
(47)
Dat Crabbe, althans in de herinnering van wie hem gekend hebben, een held wilde
zijn, blijkt niet alleen uit de beelden die Sprange van hem gemaakt heeft, maar
bijvoorbeeld ook uit de verhalen van de dorpsbewoners: ‘Crabbe wilde zo graag
een held zijn, wel hij is nu een held, de wormen hebben hem al schoongevreten’
(194).
Frappant is ook de gedachte van De Rijckel op blz. 101, waar deze terloops vertelt
hoe de beelden van Sprange hem verrassen: ‘geen schok, geen schrikwekkende
ontmoeting, eerder een gênante begroeting van een aantal vreemdelingen op een
voetbalplein 's nachts’. Het woord voetbalplein is toch wel een uiterst exclusief
woord. Het is in het citaat onderdeel van een mededeling van de leraar, maar

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

19
is al in verband met de voetballende Crabbe genoemd op blz. 97, in het relaas van
de in slaap vallende Verzele: ‘Mevrouw Harmedam kwam hem elke Zondag afhalen
aan het voetbalplein met haar auto. Zij is veel veranderd, sedert dat hij gesneuveld
is aan het Oostfront.’ Deze overeenkomst in woordgebruik in verschillende situaties
steunt de hypothese Crabbe = De Rijckel = Verzele. De Rijckel heeft hier om zo te
zeggen een Crabbe-associatie: Crabbe voetbalde op een ‘voetbalplein’ en De Rijckel
wordt door de beelden in het park verrast als ‘een gênante begroeting van een
aantal vreemdelingen op een voetbalplein 's nachts’ (101).
Verder is het uiterst merkwaardig, dat de leraar precies weet te vertellen hoe het
eraan toegegaan is voor, tijdens en na de executie van De Keukeleire. Dit
ooggetuigenverslag is immers eigenlijk alleen na te vertellen door Crabbe zelf (235
e.v.)! Belangrijk is hier natuurlijk, dat het blijkbaar de bedoeling van de fictieve auteur
is, dat deze informatie voor Korneel verborgen blijft.
Last but not least: hierboven heb ik laten zien, dat Teddy Maertens niet alleen
met De Rijckel aan het Oostfront gevochten heeft, maar dat uit het gedrag van De
Rijckel af te leiden is, dat deze een hogergeplaatste was. Welnu, als De Rijckel
Crabbe is, dan is Maertens' gedrag volkomen te begrijpen. Hij trakteert zijn meerdere
op champagne en aanvaardt zijn veroordeling wegens onheus gedrag jegens Sandra,
29
van wie hij moet weten, dat zij de jeugdvriendin van Crabbe/De Rijckel is. Zijn
vermomming op het bal masqué als ‘hoveling’ lijkt mij ook niet toevallig: op Almout
worden de aanhangers van Crabbe omschreven als ‘hovelingen’ (229, 231).
En net zoals er eigenlijk twee Crabbes bestaan: de fascistische, wrede Crabbe
die aan het front moeiteloos communisten omlegde, met een afkeer van de
volwassen, vruchtbare vrouw (‘Crabbe lachte haar [= Sandra] vaak uit; op een keer
omdat zij ongesteld was en Alice had het verklapt, noemde hij haar waar ik bij was:
mademoiselle De Ziekte. Zij was toen dertien, geloof ik...’ (145)), en de gevoelige
Crabbe die de aanblik van de dode kinderen niet kon verdragen en deserteerde, zo
zien we ook twee leraren: vechtlustig als hij de held kan uithangen (op de kermis),
onaardig, zelfs wreed, schoplustig als zijn vrouw Elizabeth zegt in verwachting te
zijn (135), maar gevoelig, poëtisch als leraar Duits-Engels, een vakkencombinatie
die ook al een tegenstelling inhoudt.
Als deze hypothese (‘De Rijckel = Crabbe’) juist is, dan zijn al deze problematische
tekstfragmenten opgelost. De situatie kan dan als volgt gereconstrueerd worden.
Crabbe is na de oorlog leraar geworden, onder de naam Victor-Denijs de Rijckel
en heeft de herinnering aan zijn vroegere bestaan onderdrukt, uit zijn geheugen
verbannen. Crabbe is voor hem dood, hij is De Rijckel geworden. Hij heeft daardoor
een dubbele persoonlijkheid gekregen: hij is de leraar geworden, maar diep in zijn
ziel is Crabbe en alle oorlogsellende die deze meegemaakt

29

Er zijn volgens mij meer personages in de roman die weten wat voor smerig oorlogsverleden
De Rijckel in feite heeft. Zo geeft de Prefect De Rijckel een hand met zijn handschoen aan
(11), ‘in tegenstelling met wat hij bij de andere leraars deed’. Blijkbaar is de Prefect dus vies
van De Rijckel. Ook psychiater Van den Broecke kent blijkbaar de identiteit van de schrijvende
man in het rommelhok. Hij geeft hem steeds de gewone krant van gisteren, maar de actuele
sportkrant krijgt hij wel. In de gewone krant kan natuurlijk nieuws staan over de terugkeer van
Crabbe, in de sportkrant niet (221).
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heeft, nog aanwezig. Dat verklaart waarom de leraar op zijn wandeltocht naar de
school in hoofdstuk 1 zoveel zaken opmerkt die de oorlog betreffen, waarom hij bij
een schoolplein aan fusilleren denkt (57): van Crabbe wordt immers verteld dat hij
betrokken was bij executies (‘omdat een Frans officier dronken was, die toeliet dat
hijzelf, Crabbe, vrouwen en gijzelaars executeerde’ (174).) We begrijpen nu ook
31
waarom De Rijckel aan haakjes denkt als hij met zijn vrouw in bed ligt. Die wijze
van liggen doet hem denken aan de aanblik van de dode joodse kinderen in het
Poolse kamp toen hij daar als Crabbe alleen naar toegegaan was (196)! En natuurlijk
is nu te begrijpen hoe hij zo gedetailleerd het relaas kan doen van De Keukeleires
executie. Men zou kunnen zeggen dat Crabbe zichzelf hier verraadt. Dat doet hij
ook op blz. 197 als hij op Almout zegt dat hij een tijd niet op zijn kamer geweest is,
de kamer die na de oorlog door Sandra ingenomen is. ‘Het was voor mij ook, zo
lang geleden. Je [= Sandra's] kamer was de mijne toen’ (197). Dit natuurlijk in het
notaboek, dat Korneel niet in mag zien.
Tijdens het lesgeven breken Crabbe/De Rijckel de oorlogsherinneringen op, begint
hij te schreeuwen en wordt hij door zijn vrouw naar de psychiatrische inrichting
gebracht (183). Daar krijgt hij de opdracht zijn levensverhaal op papier te zetten.
Dat doet hij, maar op een buitengewoon verhullende wijze, namelijk door een soort
roman te schrijven waarin hij de leraar - de ene helft van zijn persoonlijkheid - op
zoek laat gaan naar het verleden van zijn andere persoonlijkheid: de SS'er Crabbe.
De leraar ontmoet in dit fictionele verhaal de vroegere vriendin van Crabbe,
Alesandra, eerst op een bal masqué, later in een kasteel, waar Crabbe inmiddels
tot een mythologische held uitgegroeid is en waar het SS-verleden verheerlijkt wordt.
Crabbe zelf, in de oorlog geconfronteerd met één van de ergste uitwassen van het
nazisme, de moord op vele joodse kinderen in Poolse concentratiekampen, heeft
de nazileer allang afgezworen, wat moge blijken uit het feit dat zijn alter ego op
Almout een lezing wil houden die de aanwezigen bepaald niet als Vlaams-fascistische
muziek in de oren zal klinken.

11 Almout revisited
Crabbe schrijft dus het verslag voor Van den Broecke in zijn naoorlogse vermomming
als leraar Engels-Duits Victor-Denijs de Rijckel en laat het beginnen met een
hoofdstuk waarin de plaats van handeling het Vlaamse vermommingsfeest bij uitstek
is: het Bal van de Dode Rat te Oostende. Zijn verhaal is in de volgende hoofd-
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Mogelijk wordt het thema ‘dubbelziel’ ook gesymboliseerd door het astrologische beeld van
de Vissen, dat de Zigeunerin op haar deur geschilderd heeft (7, 16). Dit teken bestaat uit twee
vissen die door een lint verbonden zijn, in De verwondering een lint waarop Hebreeuwse
letters staan. Deze Hebreeuwse letters kunnen we als lezer verbinden met het dieptepunt in
Crabbes bestaan, namelijk de dode joodse kinderen in het Poolse kamp (196). Het lint dat
de vissen verbindt wordt ook verbonden met het motief ‘oorlog’, want: ‘Niet ongelijk is het
vissen-lint aan de darm die van het tankvliegtuig naar de bommenwerper reikt wanneer in de
vlucht getankt wordt.’ (20).
De uitdrukking ‘haakje liggen’ lijkt mij exclusief Crabbiaans/Rijckeliaans. In het Nederlands
heeft deze wijze van liggen ‘lepeltje-lepeltje’ (met dank aan Wiel Kusters). In geen van de
gangbare handboeken heb ik de uitdrukking ‘haakje liggen’ gevonden (Dirk Geirnaert te
Leiden was zo vriendelijk mij hierbij te helpen, waarvoor dank). Het exclusieve karakter van
de gebruikte term versterkt uiteraard de hypothese dat De Rijckel = Crabbe.
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stukken gestructureerd als een militaire operatie en bovendien geënt op Marco
Polo's verhaal over de Oude Man die eeuwen geleden op het Perzische kasteel
Almout jongemannen recruteerde om politieke tegenstanders te doden. Richard
Harmedam wordt in De verwondering op vele plaatsen aangeduid als ‘oude man’
(zie bijvoorbeeld blz. 156-157). Zoals op het Perzische kasteel natuurkunde, alchimie
en astrologie beoefend werden, zo doet Harmedam op het Vlaamse Almout in zijn
‘fotografenatelier met iets van een laboratorium’ blijkbaar ook allerlei experimenten:
‘chemiekolven, distilleerbuizen, betraliede kisten met marmotten, dissektietafels met
handdoeken vol geronnen bloed, sekstanten, waren aanwezig’ (155).
Crabbe wordt ‘als schooljongen’ op het Vlaamse kasteel Almout opgenomen door
Richard (139). Met zijn tweede moeder Alice krijgt hij een zeer hechte band, zelfs
zo, dat hij na de oorlog met haar op een Pools landgoed wil gaan wonen (195).
Vanuit Almout dwingt met name Alice hem naar het Oostfront te gaan, om daar de
strijd met communisten en joden aan te gaan.
Ten behoeve van het verslag voor de psychiater gaat Crabbe in de geest terug
naar de plaats waar hij zijn fascistische opvoeding gekregen heeft en vanwaaruit
hij naar het Oostfront gezonden is. Hij doet dat op een typische Almout-wijze: hij
laat zich halen door een dertien-, veertienjarige jongen, en wel door een jongen die
als de onvolwassen, prepuberale Crabbe kan gelden.

12 Andere personages
De schrijvende leraar creëert in zijn verhaal een reeks van mannelijke figuren die
nauw samenhangen. De eerste is de Prefect van het Athenaeum waar De Rijckel
aan verbonden is. De Prefect komt alleen in het begin van de roman voor, maar zijn
rol wordt om zo te zeggen voortgezet door de figuur van de fascistenleider De
Keukeleire en door de psychiater Korneel van den Broecke.
De Prefect is in de ogen van De Rijckel een Heerser, niet alleen de spil van de
school, maar zelfs van het heelal: ‘Hij is de voornaamste wervel in het geraamte
van de school, de onontbeerlijkste schroefbout in de mechaniek van het heelal,
zonder hem zouden de meridianen ratelen, en de as van de wereld is: zijn aarzelend
pulkende hand met de levenloze handschoen die langs zijn gezicht wandelt,
vertraagt.’ (38) Het schoolgebouw dat deze heerser onder zijn hoede heeft, roept
de herinnering op aan een concentratiekamp. De speelplaats wordt in verband
gebracht met fusilleren en de klaslokalen ‘met hun ribben van brandladders en
32
dakgoten lagen gegroepeerd rond de uitkijktoren van de Prefect [...]’ (57). De
Prefect is daardoor de alziende uitvoerder van vonnissen, een ‘Beul met zijn
Periskoop’ (57); de leerlingen zijn de gevangenen die in een ‘kooi’ zitten (63). Het
is deze heerser met een ijzeren wil die De Rijckel bewondert (36), bij wie hij zich
een kind voelt, een snotaap (39), maar wiens orders hij ook ontvlucht.
De wijze waarop Korneel van den Broecke en zijn inrichting beschreven wordt,
komt hiermee overeen. Ook Van den Broecke staat aan het hoofd van een instituut
waarin mensen opgesloten zitten die een nummer zijn en waarvan het gebouw een
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uitkijktoren heeft: ‘Ik ben nummer 84. Dan zal ik voor het eerst zijn [= Van den
Broeckes] echt cipiersgezicht zien. Hij, die nu nog korrekt, wreed op afstand, een
33
vervolger vanuit een uitkijktoren is’ (87, zie ook 180). De psychiater vaardigt
geboden en verboden uit; de patiënt heeft slechts te gehoorzamen. Gedraagt hij
zich ‘anders’, dan wordt hij bij wijze van straf onder de douche gezet. Ook aan Van
den Broecke en zijn discipline wil de leraar ontvluchten.
De figuur van de fascistenleider De Keukeleire doet sterk denken aan de Prefect
en aan Van den Broecke. Hij is de ‘God van Almout’ (141) en staat als zodanig ver
boven zijn aanhangers. Net als de Prefect en Van den Broecke heeft hij ‘orde’ hoog
in het vaandel: ‘dáár [...] verkoos hij het te spreken over de ordening die er komen
moest in de lage landen, waarin het drijfhout van de weekheid en de gemakzucht
vlotte en de majestueuze stroming van de ziel verstikte [...]’. Crabbe bewondert De
Keukeleire en doet hem na, in zijn houding en in zijn wijze van spreken. ‘Hij deed
de Keukeleire na, als een aap’ (141). Maar als Crabbe gezien heeft, waartoe het
fascisme leidt, deserteert hij. Ook hier zien we dus een hoge mate van
overeenstemming tussen De Rijckel en Crabbe: bewondering voor het regime en
voor de leider(s) daarvan, maar tegelijkertijd de neiging het te ontvluchten.

13 Voorspellingen
De roman De verwondering, zo mogen we uit het voorafgaande concluderen, is het
verhaal over de terugkeer van de Oostfrontstrijder Crabbe, die zich inmiddels
vermomd heeft als de leraar Victor-Denijs de Rijckel. Deze vermomming gaat zover,
dat er sprake is van twee personages in één persoon: voor De Rijckel is Crabbe
gezien zijn dagboek een vreemde, ja zelfs een dode, althans een bijna-dode: soms
wordt de fascist Crabbe de leraar De Rijckel soms te machtig, bijvoorbeeld in
Sandra's kamer, die voor de oorlog de kamer van Crabbe was (197).
De terugkeer van Crabbe komt in het hoofdstuk Het dorp en Crabbe in bovenaards
perspectief te staan als de cafébezoekers opperen dat Onze Lieve Vrouw van Fatima
zijn terugkeer heeft voorspeld.
‘De veertiende oktober, dat heeft ze letterlijk gezeid, komt er een katastrofe
over heel de wereld. Zij heeft niet gezegd waar en wat. Maar is ze al een
keer mis geweest? Hè?’ merkt een van de bezoekers op. (92)
Even verder wordt de ‘katastrofe’ in verband gebracht met Crabbe:
‘En terugkomen zal hij zonder twijfel.’
‘Ik heb er met Miel van Neckers voor gewed. Voor het jaar 1965 komt hij
terug. Duizend franc heb ik er op gezet!’
‘Hij zit in Frankrijk, Crabbe, en hij wacht zijn uur af.’
‘Ofwel bij Degrelle in Spanje. En ze zouden samen kunnen afkomen ook.
Dan zul je wat zien!’
‘Nee, nee. In Frankrijk, Crabbe heeft altijd gaarne Frans gesproken.’ (93)
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De voorspelling, gedaan in augustus 1961, zou dus zijn, dat 14 oktober van dat jaar
iets bijzonders zou gebeuren. De leraar begint op het papier van Fredine te schrijven
op 18 oktober (28). Die dag is het de vijfde dag dat hij van Korneel een pak papier
heeft gekregen om zijn ‘afstandelijke’ verhaal te schrijven. Als 18 oktober de vijfde
dag is dat hij het papier in zijn bezit heeft, moet Korneel het hem de veertiende
oktober gegeven hebben, de dag van de voorspelde katastrofe! Dit is nog een
argument voor de hypothese dat Crabbe = De Rijckel: het is immers De Rijckel die
vertelt dat de cafébezoekers voorspelden dat er rond de terugkeer van Crabbe op
de veertiende oktober iets zou gebeuren!
Er is nog een tweede voorspelling, nu op grond van de stand der hemellichamen.
De Zigeunerin waarschuwt De Rijckel voor de Schorpioen:
‘Pas op voor de Schorpioen,’ zei zij, ‘alhoewel de Maan thans...’ Haar
pruisisch-blauwe oogleden met de stekelige wimpers bedekten haar ogen.
‘Mijn moeder,’ dacht de leraar. (16)
Een paar bladzijden verder zit de leraar in een café en bestelt een zesde glas bier:
De leraar bestelde een zesde glas bier, ditmaal een geuze. ‘Een geuze
van de Snip?’ vroeg de waard. ‘De Snip?’ - ‘De Snip, het beste huis voor
geuze.’ - ‘Uitstekend,’ zei de leraar, ‘geef mij een Betelgeuze.’ ‘Betelgeuze,
welk merk is dat?’ ‘Arabisch,’ zei de leraar, ‘voor “de schouders van
Orion”.’ Lach met je moeder,’ zei de waard. De leraar schaamde zich.
(21)
Mysterieuze woorden, maar wat de leraar zegt, is juist: ‘betelgeuze’ betekent in het
Arabisch inderdaad zoiets als ‘schouders van Orion’. Het is De Rijckel die zichzelf
graag als jager ziet en die toespelingen maakt op Betelgeuze, dat wil zeggen op de
mythologische jager Orion. Orion zou opgeschept hebben, dat hij alle dieren zou
kunnen verslaan. De jachtgodin Artemis zond daarop de schorpioen op hem af. In
de ene versie wordt hij door de schorpioen gedood, in de andere versie wordt hij
gedood door Apollo. Hoe dan ook, de jager wordt belaagd door het dier dat hij van
hogerhand moet bejagen: in het geval van Orion is dat de schorpioen, in het geval
van De Rijckel is dat Alessandra Harmedam. Zijn tocht naar Alessandra wordt door
34
het hele boek heen in jagerstermen afgeschilderd:
Onder de balkons van de hotels, onder een schaarsverlichte lucht ging
zij verder en bleef toen voor een tabakswinkel staan, een wild dat wachtte
op de stappen van de jager in het kreupelhout. (26)
Waar is de spanning, dacht de leraar, die de jager in het woud moet
overrompelen wanneer hij, bij het kloppen op de berkekasten, het ogenblik
voelt naderen waarop het wild, in de wijde klem van het struikgewas,
omsingeld door de jagers, op zal vliegen, rennen, naar een valse opening
in het hout? (111)
[...] dacht hij: ik nader, inderdaad, mijn wild, mijn buit, het is vreselijk.
(116)
Lul de Rijckel. Onderweg raakte je de kramp van je jacht kwijt. Toen je
wild zich toonde, al bij de eerste hindernis, dit is, toen Alessandra
34
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Blijkbaar is het dus zo, dat alles wat De Rijckel overkomt, door hogere machten is
beschikt. Men bedenke evenwel, dat wij ook deze voorspellingen uitsluitend via De
Rijckel horen. In ieder geval kunnen we stellen, dat De Rijckel hier suggereert, dat
al zijn wederwaardigheden door Maria en de Zigeunerin voorzien waren.

14 De rol van de vrouwen
In De verwondering spelen vrouwen, zowel de moeders als zijn vrouw Elizabeth en
Sandra, een dominante rol. De biologische moeder van De Rijckel is een vrouw die
hem voortdurend als dom beschouwt (42). De tweede moeder van Crabbe is Alice
Harmedam: zij drijft hem, hoewel hij lag te blerren, terug naar het front, maar hij
deserteert (een goede reden zich te vermommen!) (195, 196). De moeders willen
vechten! Zijn vrouw Elizabeth zet hem aan tot vechten met Zara le Gitan.
Sandra, de natuurlijke dochter van De Keukeleire en Alice Harmedam, is twaalf
als Crabbe in haar leven komt (118, 166). Zij zit in de oorlogsjaren in een
meisjespensionaat te Brugge (118) en in 1944 krijgt zij te horen dat de
Guldensporenslag niet door de Vlamingen is gewonnen, maar door de Friezen en
en de Duitsers (122). Zij zal dan zestien zijn. Op dat moment is Crabbe nog in haar
leven, want, vertelt zij, hij wilde direct naar het pensionaat komen om een lezing te
geven over de betekenis van de Guldensporenslag (122). Zij heeft dan dus ongeveer
de leeftijd van Elizabeth toen die met de leraar een relatie begon. Crabbe is dan
ongeveer tweeëntwintig.
Opvallend is het, dat van de mooie, vrouwelijke Alesandra van het Bal op Almout
niet veel meer over is. Alessandra, wier ideologie nu ook door ss in haar naam wordt
uitgedrukt, draagt nu, volgens de leraar, mannenkleren (115, 120) en heeft
soldatenhanden (152), en heeft kort stekelig haar (166), een kam (206), ‘egelstekels’
(118). Zij viel voor Crabbe omdat zij door hem status verwierf bij haar vriendinnen
(‘alle meisjes hadden gezien hoe Crabbe bij mij hoorde, van mij was’ (122).). Dat
is precies dezelfde reden waarom Elizabeth voor De Rijckel viel (48)! Met andere
woorden: vrouwen spelen toneel, bedrijven liefde om andere doelen te bereiken.
Als de mannen niet meer te gebruiken zijn, worden ze afgedankt. De liefde is dus
gespeeld, is toneel, film. Echt is de vrouw die seksloos is, zoals Fredine, die
35
onvruchtbaar gemaakt is, geen vormen heeft, manvrouwelijk is. De Rijckel omarmt
haar ‘als een minnaar bijna’(239).
Speciale aandacht verdient De Rijckels huwelijk met Elizabeth. Als Fredine gelijk
heeft, dat Elizabeth hem naar de inrichting gebracht heeft, dan was zij blijkbaar op
het moment dat hij in de klas begon te schreeuwen nog bij hem en zijn dus zijn
verhalen over hun scheiding in ieder geval deels onwaar. In het licht van mijn analyse
(‘De Rijckel = Crabbe’) ligt de reden waarom zij hem niet meer in de inrichting
opgezocht heeft, voor de hand: het is haar duidelijk geworden dat zij niet alleen met
haar leraar Duits-Engels getrouwd was of is, maar ook met de voormalige SS'er
Crabbe.
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15 Lul de Rijckel
‘Het gaat er overigens minder om te weten hoe ik was dan wel wie ik was’ (33).
Aldus de leraar, die vele namen toegedicht krijgt. Als bijnaam ziet hij zelf ‘Lul de
Rijckel’ (11, 12) als meest geschikte naam. Waarom nu juist dit lichaamsdeel?
Verhoudt zijn ‘lul’ zich tot De Rijckel als de Neus van Kurpers zich verhoudt tot deze
leraar aardrijkskunde (10)? Het kan geen lezer ontgaan, dat De Rijckels
36
geslachtsdeel in de rest van het verhaal nogal eens in het geding is...
Laten we eerst eens bekijken wat erover Crabbe en de liefde gezegd wordt.
Volgens Sprange ‘hield [hij] niet zoveel van vrouwen’ (140). Hij vervolgt dan:
Sandra? Dat was iets anders. Zuivere liefde? God, ochgod, neen, dat
gegoochel, die visioenen, die opkomen bij iemand waarvan het materiële,
het lijfelijke onbevredigd is, dat was niets voor Crabbe.
Er was iets tussen Alessandra en Crabbe, maar van een seksuele relatie was geen
sprake. Niet alleen doordat Alessandra pas twaalf jaar was toen Crabbe in haar
leven kwam, in 1939 ongeveer (118), en aan het eind van de oorlog niet ouder
geweest kan zijn dan zeventien, achttien jaar, maar ook doordat Crabbe, zoals uit
Spranges woorden al bleek, niet van vrouwen hield, ook niet van Alessandra. Zijn
lievelingskleur was, zoals we gezien hebben, paars, de kleur van de aseksuele
liefde. Zelfs de papegaai op Almout kent Crabbes passiviteit op erotisch gebied
(116: ‘Du hast die Eier gefroren’).
Als De Rijckel Crabbe is, dan verwachten we uiteraard eenzelfde houding ten
opzichte van vrouwen. Op het eerste gezicht lijkt die verwachting niet uit te komen:
uit De Rijckels informatie zouden we hier en daar kunnen opmaken, dat hij een
gezond functionerend lid heeft. Maar bij nader toezien is de van hem afkomstige
informatie over zijn geslachtsdeel bepaald niet eensluidend. Aan de ene kant doet
hij alsof er niets aan de hand is, maar anderzijds is hij bepaald openhartig over zijn
zwakke momenten. Zo zegt hij dat hij met Elizabeth, ondanks hun verschillende
ideeën over de rol van man en vrouw in het liefdesspel, gemeenschap heeft: ‘Ik, ik
zonk in haar (toch) welig komfort van gewillige prooi’ (135), maar een paar bladzijden
eerder schrijft hij in zijn dagboek: ‘Zij wou geen kind. Frunniken met handen meestal’
(132), en op blz. 187 wordt de vrijpartij in Haakebeen's Hout- en Meubelcentrum
omschreven als ‘het zinneloos spel’, wat suggereert dat de passiviteit die hij daar
tentoonspreidt een dieperliggende oorzaak heeft. De gedachte dat hij geheel of
gedeeltelijk impotent is, wordt gevoed als de leraar in de tuin van Almout Richard
Harmedam ziet lopen met een tuinschaar die hij omschrijft als ‘een doormidden
gesneden stalen phallus’ (121). De leraar citeert dan enkele regels uit een Engels
kinderrijmpje (‘The Story of Little Suck-a-Thumb’): ‘And ere they dream what he's
about, he takes his great sharp scissors out’. Hij wil vervolgen met de regel: ‘and
cuts their thumbs clean off and then -’, maar begrijpt dan uit Sandra's reactie dat hij
een fout gemaakt heeft door in dit Duitsgezinde oord Engels te spreken. Na ‘then’
volgt overigens in het versje de regel ‘You know, they never grow again’, wat,
gegeven het beeld van een door midden gesneden phallus,
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bepaald suggestief genoemd mag worden. In zijn dagboek spreekt hij van ‘het
schrijnende ding’ dat hij over en weer bengelt (180). Door de manuele en orale
vrijpartij met Sandra (172) krijgen we als lezer het sterke vermoeden dat er met zijn
lid inderdaad iets aan de hand moet zijn, mogelijk door het oorlogsgeweld. Zij heeft
zijn geslacht bij deze en een volgende vrijage van zeer nabij kunnen bestuderen
en gezien dat er met zijn lid iets aan de hand is. Aanvankelijk, laat De Rijckel haar
zeggen, dacht zij dat dit het gevolg was van een operatie, maar, anti-joods als zij
is, trekt zij uiteindelijk de conclusie dat hij besneden is (209). Ondanks alle stoere
beschrijvingen van zijn erotische avonturen, noemt hij zich op blz. 203 weer ‘de
klootloze’ om ten slotte een vijfentwintig bladzijden verder bijna ondubbelzinnig toe
te geven dat hij bij Sandra zijn ‘ding’ niet omhoog kreeg:
Lul de Rijckel. Onderweg raakte je de kramp van je jacht kwijt. Toen je
wild zich toonde, al bij de eerste hindernis, dit is, toen Alessandra
Harmedam Crabbe te voorschijn riep, liet je het geweer, het ding, al
zakken! (229)
Helemaal verwarrend wordt het door zijn opmerking dat Sandra ‘wist dat ik de
waarheid zei toen ik haar zei dat ik besneden was’ (240).
Er ontstaat hoe dan ook een weinig eenduidig beeld: er wordt impotentie
38
gesuggereerd, mogelijk ten gevolge van de oorlog, maar tegelijkertijd doet de
leraar
37

‘The Story of Little Suck-a-Thumb’, dat in de tekst dus in verband gebracht wordt met het
mannelijk lid, gaat als volgt:

One day, Mamma said, ‘Conrad dear,
I must go out and leave you here.
But mind now, Conrad, what I say,
Don't suck your thumb while I'm away.
The great tall tailor always comes
To little boys that suck their thumbs.
And ere they dream what he's about
He takes his great sharp scissors out
and cuts their thumbs clean off, - and then
You know, they never grow again.’
Mamma had scarcely turn'd her back,
The thumb was in, alack! alack!
The door flew open, in he ran,
The great, long, red-legged scissorman.
Oh! children, see! the tailor's come
And caught our little Suck-a-Thumb.
Snip! Snap! Snip! the scissors go;
And Conrad cries out - Oh! Oh! Oh!
Snip! Snap! Snip! They go so fast;
That both his thumbs are off at last.
Mamma comes home; there Conrad stands,
And looks quite sad, and shows his hands;‘Ah!’ said Mamma ‘I knew he'd come
To naughty little Suck-a-Thumb.’
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Het weinig vriendelijke moederbeeld in dit rijmpje past geheel in een roman als De
verwondering! Zie www.fln.vcu.edu//struwwel/daumen_e.html (bezocht op 7-5-2002). Een
afdruk van deze webpagina is in mijn bezit.
Mogelijkwordt op blz. 177 een zinspeling gemaakt op De Rijckels oorlogsverwonding.
Oud-strijders spreken op Almout over zichtbare invaliditeit ten gevolge van de oorlog. De
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zijn best om die suggestie weer teniet te doen. Dat er iets met zijn geslachtsdeel
aan de hand is, lijkt mij buiten kijf: hém doet Richards tuinschaar aan een door
midden gesneden phallus denken, hij schrijft dat Alessandra iets aan zijn geslacht
ziet tijdens het liefdesspel en de conclusie trekt dat hij besneden is. Dat het samenzijn
met zijn vrouw Elizabeth weinig meer betekende dan ‘frunniken met handen meestal’
(132) zou dus weleens een heel andere oorzaak kunnen hebben dan Elizabeths
wens kinderloos te blijven! Voor Crabbe en (dus) voor de leraar geldt: du hast die
Eier gefroren. En wat de leraar betreft: ‘Eul de Rijckel’ is in dit licht bezien een heel
begrijpelijke bijnaam!

15 Eindinterpretatie
We kunnen De verwondering nu als volgt lezen. In een verveloos, chaotisch hok zit
de voormalige fascistenleider Crabbe, die na de oorlog als leraar De Rijckel het
leven heeft hernomen, in opdracht van psychiater Korneel van den Broecke te
schrijven. Het is de bedoeling dat deze dubbelziel ‘feiten’ noemt waaruit de psychiater
conclusies kan trekken over het ziektebeeld van Crabbe/De Rijckel. Crabbe/De
Rijckel heeft er echter alle belang bij zijn verleden te verdoezelen, te doen alsof
Crabbe dood is. Zijn verslag voor Van den Broecke krijgt daardoor een romanachtige
vorm, met hoofdstukken die verwijzen naar een militaire operatie. Het fictieve karakter
van zijn verslag volgt onder meer uit datering en topografie, niet in de laatste plaats
door de kern van de roman te situeren in het kasteel Almout, waarvan de naam
verwijst naar Marco Polo's verhaal over de Perzische Oude Man en zijn paradijselijke
tuin vol fida'iyun, jongens die bereid waren om hun leven te geven. Het
oorlogsverleden van de leraar klinkt overal door de tekst heen en uiteindelijk komt
de lezer ook te weten waardoor Crabbe/De Rijckel in de klas is gaan schreeuwen.
Dat heeft vooral te maken met zijn oorlogsverleden. De herinnering aan het
concentratiekamp waarin hij de onschuldige joodse kinderen in haakjesvorm op de
grond heeft zien liggen, speelt daarin een uiterst belangrijke rol.
Toen Crabbe/De Rijckel nog Crabbe was, dus vlak voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog, had hij geen normale relatie met vrouwen. Zijn vriendin was de zeer
jonge (12-17-jarige) Alessandra Harmedam, met wie hij nooit seksueel contact
gehad heeft. Mogelijk ten gevolge van de oorlog werkt zijn geslacht niet meer naar
behoren. Niet voor niets acht hij als leraar ‘Lul de Rijckel’ de meest plausibele
bijnaam voor zichzelf! Door zijn probleem is zijn huwelijk met de minstens tien jaar
jongere Elizabeth op een mislukking uitgelopen. In de fictieve seksuele contacten
met de inmiddels (het is 1961!) 35-jarige Sandra krijgen zijn geslachtsproblemen
een andere vorm: Sandra bevredigt hem oraal, ziet dus dat er iets met zijn geslacht
aan de hand is en trekt uiteindelijk de conclusie dat hij besneden is en joods is. Let
wel: dit speelt zich alles af in de verbeelding van de schrijvende Crabbe/De Rijckel,
want heel de tocht naar Almout en de verovering van Sandra is denkbeeldig.
Los van zijn geslachtsproblemen heeft Crabbe/De Rijckel van jongsaf aan een
problematische relatie met vrouwen door het gedrag van zijn moeder, bij wie hij
nooit iets goeds kon doen. Vrouwen zijn voor hem ook degenen die de oorlog wil-

Rijckel noteert dan uit de mond van een van hen: ‘En denk aan de velen die verminkt zijn
waar niemand het zien kan!’ (177)
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len: Alice stuurt hem terug naar het front en als Verzele - als de jonge, onvolwassen
Crabbe/De Rijckel - kan hij zich moeders alleen oorlogzuchtig voorstellen. Dat
Verzele allerlei anti-joodse taal uitslaat, weerspiegelt het fascistische milieu waaruit
Crabbe voortgekomen is. Zijn leerling en latere vrouw Elizabeth zet hem op de
kermis aan tot vechten met de reus Atlas le Cruel.
Het hoofdthema van deze roman is: de onvrijheid van de mens. Die menselijke
vrijheid wordt ingeperkt door de moeder, school, kerk en ideologie. Van het verleden
komt niemand meer los. De wereld van de volwassenen is een perverse wereld die
tot oorlog voert: de vrouwen zetten daartoe aan en de mannen gaan ten strijde. De
drang tot voortplanting in de natuur houdt dit systeem in stand. Onafhankelijkheid
bestaat niet in de wereld der volwassenen; wat dat betreft is het laatste beeld van
de roman (de invalide man in de rolstoel die door zijn moeder wordt geduwd) symbool
voor het hoofdthema: de moeder, zij die baart en opvoedt, beperkt de vrijheid van
39
haar kinderen tot nul. De schreeuw tegen het leven mogen zij niet horen:
De leraar dacht: ‘Ik ga gillen. Ik mag niet, want zij zullen mij onder de
douche sleuren.’ Hij overzag het trillende vlak van de zee en gaf uit volle
kracht van zijn longen een gil. Die duurde. De wandelende gestalten
hielden stil. Tegenover de dijk aan een terras zei een grijsharige moeder
tot haar zoon: ‘Heb je dat gehoord, schat?’
Haar zoon was volwassen, maar droeg een korte broek. Hij zat in een
rolstoel en van zijn lippen droop kwijl over zijn behaarde roze dijen. ‘Nei,
nei, nei!’ zei hij en schommelde met zijn zware hoofd. Ze bette voorzichtig
zijn mond. (241-242)
Tot slot een opmerking over de titel. Volgens de flaptekst verwijst deze naar ‘het
idee van Aristoteles dat de oorsprong van elk denken gelegen is in de verwondering’.
Deze aanwijzing is evenwel zo algemeen, dat de lezer er weinig mee op39

In 1954 heeft Claus het verhaal Gebed om geweld geschreven, dat gepubliceerd is in De
zwarte keizer (eerste druk 1958; ik verwijs hieronder naar de elfde druk van 1969). Dit verhaal
kunnen we beschouwen als vingeroefening voor De verwondering. Twee mannen, Mirko en
Herman, vertellen beurtelings een deel van het verhaal, waaruit blijkt dat zij aan het Oostfront
gevochten hebben. Zij vormen als het ware een eenheid die door berovingen in leven blijft.
Mirko is het brein van de twee, Herman, met zijn verminderde geestelijke vermogens als
gevolg van oorlogsverwondingen (‘[ik ken Mirko al lang] Van in Rusland waar mijn hoofd
gescheurd is’. (Gebed om geweld, 205), de gevoelloze uitvoerder van de plannen. Herman
fantaseert zich een soort godheid, die hij ‘de Oude Man met de Degen’ (bijv. 211) noemt en
tot wie hij zijn gebeden richt. Daarnaast is er de figuur van de luitenant. Volgens Mirko is hij
dood, maar volgens Herman hoeft dat niet zo te zijn: ‘De luitenant is dood en ziek geweest.
[...] Niets blijft dood’ (215). Een enkele maal krijgen we de indruk, dat de luitenant niemand
minder dan Herman zelf is (‘Ik word nog de luitenant als het zo duurt. Hij was mijn gelijke de
luitenant en hij zou in mij durven dringen en mijn plaats innemen, als ik niet erg oppaste en
uitkeek. [...] Omdat hij [=Mirko] niet wil dat de luitenant mijn plaats inneemt. Mij wordt’ (218)),
iets wat hijzelf niet meer weet en wat Mirko begrijpelijkerwijs om redenen van gezag ontkent.
De twee mannen zijn door het gebrek aan toekomstperspectief en door de herinnering aan
de oorlog tot elkaar veroordeeld, ook in seksueel opzicht.
Ook in dit verhaal vinden we dus het gegeven van de oude man, de man die de beide
Oostfronters opdracht geeft tot moorden. In Hermans geest is hij tot een godheid geworden,
maar men kan heel goed denken aan een generaal of aan Hitler (ze zijn beiden Duitsers).
Daarnaast vinden we het gegeven dat er op de achtergrond een luitenant is, met wie Herman
een bijzondere band heeft, zelfs zo, dat hij die luitenant zou kunnen worden. Mirko's rol,
gezien vanuit Herman, doet nogal eens aan die van de Prefect als Heerser in De verwondering
denken: ‘kijk hoe hij de trambiljetten aanneemt, vouwt en in zijn binnenzak steekt! Als de
eigenaar, de vaste bewoner van dit rijdend huis!’ (218) De overeenkomsten met De
verwondering zijn evident.
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schiet. De verwondering van de leraar heeft weinig met Aristoteles te maken en is
veeleer het gevolg van zijn oorlogsverleden. De wereld van de volwassenen, onvrij
gemaakt door Leider, Prefect, psychiater, pastoor en moeder, is hem een bron van
verwondering over het leven, een verwondering die grenst aan weerzin: ‘Ik dacht
dat het gewoon was, het ongemak in mijn leven, het onvolwassen geslenter tussen
volwassenen in volwassen straten en lokalen. Vonden de anderen hun bestaan
volwaardig, geschikt? Kan mij niet schelen. Ik niet’ (33).

16 Conclusie
Aan het begin van dit artikel heb ik Wadmans recensie uit 1962 geciteerd, waarin
hij ervan uitging, als zovele anderen na hem, dat het hoofdmotief van De
verwondering de identificatie van De Rijckel met de SS-man Crabbe zou zijn. Terecht
constateerde hij dat in dat geval ‘de mystieke samenvloeiing van deze twee personen
[...] een theoretische zaak blijft, die niet voldoende wordt geconcretiseerd, te veel
uit losse fragmenten en zinsneden moet worden gereconstrueerd.’
Ik heb aannemelijk proberen te maken, dat die mystieke samenvloeiing misschien
wel door de schrijvende leraar wordt gesuggereerd, maar dat uit allerlei
tekstfragmenten de onderliggende waarheid achterhaald kan worden. Uit de talloze
onwaarheden en verdraaiingen van de feiten zijn we tot de conclusie gekomen, dat
De Rijckel een fictief verhaal schrijft. Zijn kennis van historische feiten, met name
die rond de strijd aan het Oostfront, maakt aannemelijk dat hij zelf als SS'er aan het
Oostfront gestreden heeft. Die wetenschap verklaart heel wat ‘losse fragmenten en
zinssneden’, bijvoorbeeld zijn optreden tegenover Teddy Maertens en zijn op
oorlogsmonumenten en oorlogsgebeurtenissen gefixeerde geest. Maar onverklaard
blijft dan toch nog bijvoorbeeld de overeenkomst in woordgebruik (‘Wir sprechen
uns noch’) en metaforiek tussen Crabbe en De Rijckel, bijvoorbeeld het beeld van
het ‘haakje’, dat Crabbe gebruikt heeft voor de wijze van liggen van de dode joodse
kinderen in het Poolse concentratiekamp en dat De Rijckel gebruikt voor de wijze
waarop hij met zijn vrouw Elizabeth in bed ligt. Onverklaard blijft ook de gedetailleerde
beschrijving van De Keukeleires laatste ogenblikken. Die ‘daderkennis’ en de vele
overeenkomsten tussen Crabbe en De Rijckel leidden ons tot de conclusie: De
Rijckel is Crabbe zelf. Wie de roman vanuit dit dubbelperspectief leest, begrijpt
allerlei tekstfragmenten die ogenschijnlijk weinig samenhang vertonen, ineens veel
beter. Hij begrijpt dat heel wat tegenstrijdigheden voortkomen uit De Rijckels
verlangen Crabbes verleden - zijn eigen verleden - te ontkennen of onherkenbaar
te maken. Crabbe is voor hem een dode en een tocht naar het verleden is een tocht
40
naar het dodenrijk, naar Almout (‘Dood’). Jij die dat niet kunt, draag mij luidt in
vertaling het Castiliaanse spreekwoord dat als motto aan deze roman voorafgaat.
41
Het zijn de woorden van de SS'er Crabbe gericht tot leraar De Rijckel, Duits-Engels,
van de ene helft van deze dubbelziel tot de andere.

40
41

Hiermee is de keuze voor de naam ‘Almout’ in plaats van het meer gangbare ‘Alamut’ verklaard.
De naam Crabbe komt ook voor in Claus' Het lied van de moordenaar (1957) en krijgt daar
een interpretatie die ook op de figuur van Crabbe in De verwondering van toepassing is: 'ik
ben de krabbe, zij gaat achteruit [...] (Claus 1957: 102). De gang van de krab - en van degene
die naar dat dier genoemd is - is dus achterwaarts, het verleden in.
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Ellen Krol
Beets over ‘het populaire’
Abstract - In the lecture ‘Het populaire’ (‘The popular’) Beets makes a stand against
the many so-called popular writings, which are intended especially for the common
people. He shows how the authors embarrassingly descend to the level of the
populace in order to curry favour with them. The covert references to Potgieter's
Jan, Jannetje en hun jongste kind (‘Jan, Jannetje and their youngest child’) are
numerous. Subsequently he contrasts this with his own Romantic view on folk art
and finally he relates this view to his personal aversion to ‘insensitive’ learning, which
he contrasts with ‘natural’ humanity.

1 Een irenische persoonlijkheid?
Nicolaas Beets heeft de naam een irenische persoonlijkheid te zijn. Wanneer hij op
zijn teentjes getrapt was hield hij zich aan het adagium van zijn bewonderde
aangetrouwde grootvader Van der Palm, die hem de deugd van de temperantia
voorhield. Zo heeft Beets zijn reactie op Jacob Geels kritische woorden over het
opstel ‘Vooruitgang’ in portefeuille gehouden (Van den Berg 1990). Hij stelde ook
een uittreksel van zijn studentendagboek samen om minder gewenste informatie
buiten de deur te houden (Van Zonneveld 1983). Na Potgieters kritische bespreking
van Camera Obscura in ‘Kopijeerlust des dagelijkschen leevens’ (Potgieter 1841)
nam hij een voornaam zwijgen in acht, zo leek het. Beets heeft altijd veel aandacht
besteed aan de beeldvorming rond zijn persoon. Hij was beheerst, maar of hij
vergevensgezind was is de vraag. Hij kon jaren wachten op een goede gelegenheid
om wraak te nemen. Op Potgieter, bijvoorbeeld.

2 Beets' eerste lezing
De ruime zaal van het Leesmuseum in Utrecht was in februari 1852 nog te klein om
het in grote getale opgekomen publiek een plaats te geven bij de lezing van Nicolaas
Beets over ‘het populaire’. Het publiek had zich de vorige avond vooral geamuseerd
met Beets' schets van de mislukte populaire stijl, aldus De Nederlander van 26
februari 1852 (Van Rijn z.j., dl.2: 343). Pas in 1856 verschijnt de lezing in druk, in
1
Verpoozingen op letterkundig gebied.
Het lijkt geen opzienbarend gegeven, een bijna veertigjarige Beets die een lezing
houdt. Maar ook het publiek zal zich niet gerealiseerd hebben hoe bijzonder de
lezing voor Beets zelf is, totdat het zijn inleidende woorden hoorde. Volgens deze
nooit in druk opgenomen zinnen meldde Beets, ongetwijfeld tot ieders grote hilariteit,
dat dit de eerste letterkundige lezing was die hij ooit in zijn leven gaf. In zijn woorden:

1

Beets 1856: 1-32, met naschrift 33-40. Bouwman 2003: Bibliografie, 1856j.
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Hetgeen ik ondernemen ga is mij eene gantsch vreemde zaak, en ik
heb bange vermoedens dat zij mij in geene deele zal gelukken. Hoe
ongehoord zonderling het voor een Nederlandsch letterkundige, die de
veertig nadert, ook in de ooren klinken moge, gij ziet in mij iemand voor
u, die nog nimmer in eenige geleerde maatschappij of letterkundig
genootschap, dat heeft gedaan, waartoe hij zich thans voor u heeft
verbonden, en hetwelk dan bij uitnemendheid (met den naam van) lezen
bestempeld wordt. (Het voordragen van gedichten rekent natuurlijk niet
2
mede.)
In eerste instantie klinkt het als een grap een dergelijke tekst te horen van een man
die al in zijn studententijd in Leiden even vaak op podia als in de zaal te vinden was.
Die bovendien tijdens zijn twaalfjarig domineeschap te Heemstede landelijk bekend
was door zijn gepubliceerde preken, bijvoorbeeld voor de Evangelische broederschap
te Zeist in 1848 (Beets 1848) en in 1850 (Beets 1850) en die bovendien op het
moment van zijn lezing door middel van openbare brieven in een pennenstrijd
gewikkeld was met dominee Spijker over het openbaar onderwijs (Beets 1852). Van
die beroemde man te horen, in het Utrechts Leesmuseum, dat hij ook nauwelijks
meer weet hoe het bij een lezing toegaat, wijst eerder op een captatio benevolentiae
dan op een serieus te nemen uitspraak. In Beets' woorden:
Gij zult dus wel beseffen, mijne Heeren, dat mijne handen bij dit werk
verkeerd staan, en te meer staan zij dat, daar ik niet alleen zelf de zaak
nooit beproefd heb, maar ook het laatste dozijn jaren slechts een enkele
maal het voorrecht heb mogen smaken iemand te horen lezen. Ik heb
dus naauwelijks een begrip hoe het geschiedt. Wat herinneringen uit het
verleden baten natuurlijk zeer weinig in een tijd als de onze, waarin met
den dag op elk gebied de grootste wendingen plaatshebben. Het kan
dunkt mij wel niets minder of de zaak behoort in het jaar 1852 een geheel
3
ander iets te wezen, dan in den jaren 1840.
Zoals vaker het geval is bij de stijlfiguur van de hyperbool ontbreekt een grond van
waarheid niet aan deze woorden. Tussen het letterkundig genootschapcircuit en
het predikingsbedrijf bestond een aanzienlijk verschil. Beets' biograaf Van Rijn (z.j.,
deel 2: 343) voert zelfs de gemeente in Utrecht sprekend op, die argwanend deze
wereldse gebeurtenis aanzag, mede omdat Beets' naam al scheen te circuleren
voor een mogelijke beroeping in Utrecht, die pas in 1854 een feit werd:
Maar dat een dominé zulks ondernam....foei! Zoo-een kon niet
rechtzinnig zijn. - maar....'t was ook duidelijk te zien geweest aan de
menschen, die er geweest waren: allemaal uit de ‘groote stand’, daar had
je juist de meeste modernen onder.
Tijdens Beets' predikantschap te Heemstede nam het letterkundig leven een
ondergeschikte plaats in, en rond zijn veertigste jaar, aldus Van Zonneveld (2003:
13) lijkt Beets enigszins in een isolement te verkeren. Beets zelf noemt in zijn
inleidende woorden zijn benoeming tot lid van het Utrechts Provinciaal Genootschap

2
3

Handschrift Beetsarchief. Bouwman 2003: Inventaris E4-1, Dossiers betreffende
activiteiten op letterkundig gebied.
Handschrift Beetsarchief. Bouwman 2003: Inventaris E4-1.
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4
letterkundige lezing te houden.

4

Handschrift Beetsarchief, Inventaris E4-1. Zie ook: Van Rijn, deel 2: 417.
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Dat was de aanleiding, maar wat ook meespeelde is, dat Beets iets kwijt wilde. In
eigen woorden: ‘ik wilde wel eens lezen,’ en ‘ik had een onderwerp, een onderwerp
waaromtrent mij sedert geruime tijd eenige opmerkingen en denkbeelden door het
5
hoofd speelden’. Beets wil onderzoeken wat we moeten verstaan onder het populaire
op letterkundig gebied, welke kenmerken de populaire stijl heeft, en aan welke eisen
deze stijl moet beantwoorden. Waarom dit onderwerp hem zo interesseert heeft ten
dele te maken met de politieke omwenteling van 1848. Naar Beets' gevoel gaat er
‘een democratische tocht’ door de wereld. Het gehele tijdsgewricht staat in het teken
van socialisme en communisme, ‘zowel in den edelste als in een onzinnige zin’.
Iedereen zou er op uit zijn de ander zoveel mogelijk in alles te laten delen, tot in het
onmogelijke toe. Zelfs de eerbiedwaardige wetenschap ‘haar latijn en aristocratische
sympathieën’ vergetende, probeert met ‘fakkels’ de grote massa voor te lichten en
in de geheimen der wetenschap in te wijden:
We beleven een tijd, waarin meer dan ooit tot het volk gesproken en voor
het volk geschreven wordt niet alleen, maar waarin men ook met alle
oprechtheid verlangt door het volk te worden verstaan; ingang, invloed,
vrucht en zegen te hebben bij het volk.
Uit deze motivering van zijn onderwerpskeus wordt duidelijk dat Beets de term
populair hanteert in de meest letterlijke zin van: voor het (minder ontwikkelde) volk
bevattelijk en verstaanbaar. De letterkundige die zich om verstaanbaarheid
bekommert heeft dus in Beets' ogen de plicht zich af te vragen volgens welke regels
en uitgangspunten men het beste ingang krijgt tot de harten van het volk.
Beets staat niet alleen in dat streven. Potgieter had eerder in een literaire kritiek
gedachten gewijd aan ‘het populaire’ in dezelfde betekenis die Beets aan de term
hecht. Drie jaar voor Beets' lezing, in De Gids van 1849, besprak Potgieter aan het
slot van zijn beschouwing ‘Jacob van Heemskerk en vijf en twintig jaren Hollandsche
Poëzij’ in een paar korte trekken het fenomeen van de populariteit, en ook hem gaat
het om de drijfveer gelezen te willen worden door het (lagere) volk. Gelezen te
worden in het schamele hutje, uit de mond van een zeeman zijn eigen verzen te
horen klinken, dat zou het ideaal van iedere dichter moeten zijn. Wat is er voor nodig
zo populair te worden? Potgieters recept bestond uit twee voorschriften: liefdevolle
studie van het vaderlands verleden en sympathie voor het volkskarakter. Verder
mag populariteit in Potgieters visie nooit onbenut blijven. De populaire schrijver moet
zich ten taak stellen ‘het volk op te heffen tot de burgerij, en de burgerij tot hoogere
beschaving’ (Potgieter 1949).
Beets tapt uit een heel ander vaatje. Eerst laat hij zien hoe misplaatst vele
geschriften voor het volk zijn, omdat de auteurs op genante wijze op hun hurken
gaan zitten. Beets noemt geen namen, maar de verwijzingen naar Potgieters Jan,
Jannetje en hun jongste kind zijn talrijk. Vervolgens stelt hij daar zijn eigen
Romantische visie op volkskunst tegenover en tenslotte verbindt hij deze visie met
zijn persoonlijke afkeer van ‘gevoelloze’ geleerdheid, waar hij ‘natuurlijke’
menselijkheid tegenover stelt. Weer noemt Beets geen namen, maar ‘oud zeer’ lijkt
verantwoordelijk voor de felheid van zijn afkeer.

5

Handschrift Beetsarchief, Inventaris E4-1.
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3 Het volk ‘lust’ de geschriften niet
Beets benadert zijn onderwerp stapsgewijs, zorgvuldig analyserend, zonder overigens
alle relevante begrippen te definiëren. Een voorbeeld is het begrip ‘volk’. We zijn
nog in het presociologische tijdvak, en Beets verstaat onder ‘volk’ domweg ‘geen
geleerden en geletterden, en wat men het beschaafde of ook wel het lezend publiek
noemt’. Ook de term ‘het populaire’ krijgt aanvankelijk een globale invulling van
‘verstaan te worden door het volk’. Dit geheim van verstaan worden door het volk
6
zit 'm niet in de stijl, volgens Beets, maar in de toon, waarop men het volk toespreekt.
Boekenkasten zijn vol geschreven, maar het volk heeft er alleen zin in als ‘het gerecht
smaakt’. De gekozen terminologie duidt al op het karakter van zijn vergelijking, die
hij in eerste instantie ontleent aan de kookkunst en later nog eens aan het
kleermakersambacht. Tot grote hilariteit van zijn publiek, naar we uit de krant weten,
benadert Beets de populaire toon eerst ex negativo door allerlei vormen van de
mislukte populaire toon de revue te laten passeren.
Deze gast vraagt niet naar de werking uwer gerechten. Hij heeft zelfs
geen geduld op de nasmaak te wachten. Indien uw schotel op de eerste
smaak ja laat ik zeggen, op den eersten reuk dat zekere mist, waarna wij
nu zoeken, hij bedankt u vriendelijk.
Het volk ‘lust’ de voor hen bestemde geschriften niet, omdat de werken geschreven
zijn zonder echte aandacht voor het volk, ‘met de rug ernaar toe’ geschreven, noemt
Beets het. Deze schrijvers voor het volk hebben het volk niet bestudeerd, kennen
niet de verlangens en verdiepen zich niet in de eigenschappen. En waarom niet,
dat legt Beets vervolgens uit in de kleermakersmetafoor. De schrijvers volgden het
‘knippatroon’ van de voorgangers, en of het gemaakte pak de man ook werkelijk
paste, dat interesseerde niemand.
Het volk kon men wel een pak kleren maken zonder de maat te nemen.
Het is de vraag, of en wanneer het publiek in het Leesmuseum in de gaten kreeg
dat na de komische vergelijkingen van de mislukte populaire stijl Beets in feite zijn
pijlen ging richten op een concrete tekst. Hij begint met een algemene categorisering
van de vormkenmerken, waarvan de zogenaamd populaire schrijvers aannamen
dat ze het volk op het lijf geschreven waren. Allereerst is daar de vorm van de
‘lamlendige samenspraak’ (1), verder het ‘alleronbelangrijkst verhaal’ (2), dan de
‘triviaal allegorische voorstelling’(3), het gebruik van vaderlandse spreek-woorden
(4), het gebruik van jij en jou (5), bastaardvloeken (6), informele stopwoorden en
verkleinwoordjes (7) en tenslotte onleesbaar patois en oud-Hollandse woorden (8).
Aan de hand van deze voorbeelden belandt hij bij het doelwit van zijn beschouwing:
quasi populaire geschriften, geschreven vanuit het verkeerde idee dat de schrijver
op zijn hurken moet gaan zitten om voor het volk bevattelijk te kunnen schrijven.
Om de lezer op het verkeerde been te zetten houdt hij hen voorbeelden voor van
de ‘Vroolijke Kindermeid, en de Eerlijke Kruier’, volksopvoedingsge-

6

Beets' gebruik van het begrip ‘toon’ sluit aan bij de negentiende-eeuwse tonenretoriek, een
verfijnder vorm- en genresysteem dan de genre-indeling van de traditionele poëtica, waarin
de relatie met hartstochtenexpressie nog latent voelbaar is. Zie Krol 1993: 25-38.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

35
7

schriften van de soort van Wolff en Dekens Economische Liedjes. Beets voegt er
de geruststellende opmerking aan toe dat hij spreekt over een ‘zoo goed als gesloten
tijdperk’ van ‘economische’ literatuur. Maar de personages die hij opvoert, stammen
allerminst uit een gesloten tijdperk. Twee types zijn mikpunt van zijn spot: een
‘lijzigen droomerigen’ ‘zoutzak’ van een Jan Salie en de onhandelbare plompe en
ruwe variant daarvan. Lijkt Beets aanvankelijk nog onder de soortnaam Jan Salie
en diens variant alle mislukte beschrijvingen van het volk te vatten, in het vervolg
blijkt hij wel degelijk Potgieters verhaal Jan, Jannetje en hun jongste kind (Potgieter
1842) op de korrel te nemen, al trekt hij tegelijkertijd een rookgordijn op omtrent de
identiteit van de auteur.

4 Beets bakt géén zoete broodjes voor Janmaat
Maar hebben de schrijvers dan niet het volk bestudeerd, en de verlangens van het
volk? Nee, zegt Beets, ‘het volk was de Jan Salie niet’, en dan komt het opmerkelijke
vervolg van de zin: ‘en evenmin die anderen Jan, voor wien zoo zoeten broden
gebakken moesten worden’. Deze andere Jan is natuurlijk Janmaat (de matroos)
uit Potgieters geschrift, maar waarop duidt het zoete broodjes bakken voor Janmaat?
Volgens Beets wil Potgieter kennelijk in het gevlij komen bij de stoere vaderlandse
zeeman door op z'n hurken te gaan zitten.
Nu wordt ook duidelijk dat het rijtje kenmerken van mislukte volkslectuur bijna
naadloos op Potgieters verhaal van toepassing is. Van de door Beets gegeven
categorisering is kenmerk (3) van toepassing, de ‘(triviaal) allegorische voorstelling’,
hetzelfde geldt voor (1) ‘(lamlendige) samenspraak’; spreekwoorden (4) zijn in
overvloed in het geschrift te vinden, evenals bastaardvloeken (6). In zijn nawoord
van de uitgave van Jan, Jannetje en hun jongste kind wijst Jacob Smit (Potgieter
z.j.: 58) er op, dat Potgieter bij de conceptie van zijn allegorisch geschrift niet het
tamelijk selecte Gids-publiek voor ogen stond, maar het ‘bredere eenvoudiger
8
publiek’ van de Volksalmanak. ‘Hij moest dus in een meer populaire toon schrijven
dan hij gewend was’, aldus Smit en hij illustreert dit met een rijtje
‘scheldwoordachtige’ termen als treuzel, slungel, meelgezigt, soepjurk, slof,
verlamlendigd en verlamzaligd. Verder wijst Smit op het frequent gebruik van
spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen en van wat hij betitelt als
‘studentikoze’ uitdrukkingen als weergaas, verduiveld, waratje, ploerten, dit ongeluk,
leepe vogels. Denken we aan bovengenoemde bastaardvloeken (6), dan is de
waslijst van door Beets gewraakte quasi-populaire kenmerken bijna compleet. Wat
het onleesbaar patois en de oud-Hollandse woorden (8) betreft wijst Smit op
ouderwets-deftige woordkeus en naamvallen, en op vele konjunktiefvormen.
Archaïsmen behoren volgens De Vooys (De Vooys 1970) tot het taaleigen van
Potgieter. Er zijn literaire verwijzingen naar de zeventiende eeuw bij de vleet in
Potgieters geschrift. Smit

7
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‘Het volk zelf sprekende in te voeren, en de lessen der Tevredenheid, der Arbeidzaamheid,
en der menschlievendheid in den mond te leggen van een Vroolyke Kindermeid, een Eerlijke
Kruier, een Braven Sleepersknecht (gij ziet dat ik van een zoo goed als gesloten tijdperk
spreek) wat kan populairder, wat “economischer” zijn?’
Het geschrift kwam echter toch in De Gids terecht.
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heeft zeker acht Vondelcitaten getraceerd, en ook vele van Roemer Visscher, Hooft,
Cats en Huygens (Potgieter, z.j.: 59-63). Ook dat is een fenomeen, dat Beets op de
korrel neemt:
[Aan] ‘die andere Jan’ [wordt] vooral door de dichters, nog al eenige
bekendheid met oud-hollandsche woorden en spreekwoorden toegekend.
‘Bylo!’ deze Jan is niet in alles even onkundig.

Jan, Jannetje en zijn jongste kind is dus voor Beets hét voorbeeld van mislukte
volkslectuur. Omdat Beets zijn slachtoffer niet letterlijk bij de naam noemt, geeft hij
zichzelf de ruimte wat te jongleren met de auteurs van zogenaamd populaire
geschriften. Zijn kritiek op mislukte populariteit is niet mals: hij spreekt van ‘valsche
beginselen’ bij de mislukte volkslectuur, van ‘openbaar gunstbejach’ en van
‘schrijvers, die een rol speelden’:
En waar dit het geval was, mag men zeggen dat de onvergefelijke
vergissing omtrent den aard en de neigingen des Volks, met een kolossale
vergissing omtrent den aard en de neigingen van den Mensch in verband
stond.
Volgens Beets dient een auteur zich nooit anders voor te doen dan hij is. Dat werkt
niet bij de jeugd, niet bij de vrouwen, niet bij de armen en ook niet bij de zeeman.
Als je de zeeman wilt paaien, spreek dan niet te pas of onpas over brassen en reven
en loef en lij, wat zeer leuk is, maar eerder voor de passagiers dan voor de echte
zeeman. Om de zeeman te behagen leert men toch ook niet Winschootens Seeman
(Winschooten 1681) uit het hoofd, grapt Beets. Dit boekje van W.A. Winschooten
uit 1681 geeft een opsomming en verklaring van alle vaktermen en spreekwoorden
die met zeevaart te maken hebben, met voorbeelden uit de grote schrijvers. En dan
volgt de genadeslag voor dit soort populaire geschriften:
Het menschelijk hart is kitteloorig op dit punt. Het wil niet verschalkt
wezen. [...] Wie het bewondere, voorwaar! niet bij voor wien het was
bestemd. [...] Het Volk is er op gesteld voor vol te worden aangezien. Om
uwe achting vraagt het; voor uwe genadigheid bedankt het. Ook u wil het
achten; mits gij uzelven niet wegwerpt; mits gij uwe waardigheid en uw
afstand weet te bewaren. Hef het Volk tot u op; d.i. doe een daad van
liefde, en het zal u liefhebben. Zoo de kinderen; zoo het Volk. Maar
ontfermt gij u om af te dalen, het laat u alleen. Poogt gij het met een laffe
stemverandering te lokken, het is zo vrij u stilletjes uit te lachen.
Dit staat vast, de populaire toon is meer dan een kunstgreep. De
kunstgreep is ten hoogste impopulair.

5 Aanhanger van het primitivisme
Het is tijd voor een pas op de plaats. Potgieter kan het zich aantrekken, dat hij
behoort tot de schrijvers die uitgaan van valse beginselen, die zich schuldig maken
aan gunstbejag, en die het publiek kleineren. Maar heeft Beets het in zijn lezing
over ‘het populaire’ uitsluitend gemunt op Potgieters geschrift Jan, Jannetje en hun
jongste kind als mislukte volkslectuur? Het antwoord is ontkennend, ten eerste
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omdat Beets in elk geval voorgeeft de staf te breken over een hele categorie mislukte
stereotype volksbeschrijvingen, en verder, omdat hij zich geheel volgens zijn opzet
wijdt aan het beschrijven van het niet-mislukte populaire.
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In het ongekunstelde volkslied uit het onbestemde, primitieve verleden ziet Beets
de ideale belichaming van het niet-mislukte populaire. Beets heeft het begrip ‘het
populaire’ ingebed in een Herderiaanse romantische theorie over de Natuurpoëzie.
Het volk leert men het beste kennen via de ‘Natuur- of Volkspoëzie’, bekend uit
verzamelingen ‘van een TALVJ, een Ramsay, een Percy, een Scott en een Wolff’,
met als Nederlandse vertegenwoordigers de verzamelingen van oude volksliederen
9
van Lejeune, Hoffman von Fallersleben, Jan Frans Willems en Snellaert.
Opvallend is hoe Engelstalig georiënteerd Beets nog steeds is. Niet noemt hij de
10
Duitse Hochromantiker als Arnim, Brentano, Eichendorff, verzamelaars van oude
poëzie, die hun eigen lyriek modelleerden naar de eenvoud en natuurlijkheid van
het zogenaamd ongekunstelde volkslied, maar op één na zijn zijn voorbeelden
Engelstalig. Zeer actueel is hij bovendien met de vermelding van TALVJ, T(herese
A(lbertine) L(ouise) v(on) J(acob) (1797-1870), de latere Mrs Robinson, die pas
sinds 1850 bekend is door haar vertalingen van Slavische volksdichten. De Schotse
dichter en verzamelaar van oude Schotse en Engelse poëzie Allan Ramsay
(1686-1758) wordt in Nederland in die tijd nauwelijks genoemd; in de tweede,
herziene druk van zijn Verpoozingen uit 1873 voegt Beets pas Thomas Percy
(1729-1811) toe, bekend van Reliques of ancient English poetry (1765). De Duitse
volkskundige Johann Wilhelm Wolff (1817-1855) is in 1852 pas ruim tienjaar bekend
11
door zijn verzamelingen Nederlandse en Duitse sagen en sprookjes.
Beets nam in 1839 in ‘De zwarte tijd’ (Beets 1840) afscheid van zijn jeugdige
Byroniaanse geestesgesteldheid van naargeestigheid, mensenhaat en
zelfgenoegzame trots, maar het was geen afscheid van alle Romantische
12
opvattingen. Beets' visie behoort tot de bekende op het primitivisme gebaseerde
literatuuropvatting, volgens welke het gevoel zich het zuiverste manifesteerde in
tijden waarin de zeden eenvoudig en de verstandelijke vermogens nog weinig
ontwikkeld waren. Omdat men de zogenaamde ‘natuurpoëzie’ uit deze eenvoudige
voortijd belichaamd ziet in de middeleeuwse literatuur, is het primitivisme sterk
verwant met het mediaevalisme (Van den Berg 1973: 37-78; Wiskerke 1995: 39
ev.).
In zijn belangstelling staat Beets op dat moment niet alleen. Zelfs het tot dan toe
niet op mediaevalisme gerichte blad De Gids beleeft ‘rond 1850 een opvallende
hang naar het traditioneel-volkse element in de cultuur’, aldus Aerts (1997: 257,
262). In de jaargang 1850 publiceerde Jan Pieter Heije ‘oude liedekens’ en Alberdingk
13
Thijm ‘Floris ende Blancefloer. De wetenschappelijke mediaevistiek krijgt vanaf
1851 haar eerste volwassen literatuurgeschiedenis van W.J.A. Jonkbloet (Jonkbloet
1851-1853).
Beets is geen blinde bewonderaar van wat hij betitelt als ‘Natuurpoëzie’. Hij

9
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11
12
13

J.C.W. Le Jeune, (1775-1864). Le Jeune 1828. A.H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
publiceert nog veel in de tijd, dat Beets zijn lezing houdt. Hoffmann von Fallersleben 1830-1862.
J.F. Willems (1793-1846). Met name denkt Beets misschien aan Willems 1848. F.A. Snellaert
(1806-1872). Snellaert 1850.
Achim von Arnim (1781-1831). Arnim en Brentano 1806-1808. Clemens Brentano (1778-1842).
Joseph von Eichendorff (1788-1857). Von Eichendorff 1837.
Talvj 1850. Pas een jaar na de lezing, in 1853, zal zij Servische volksliederen uitgeven. Talvj
1853; Wolff 1843; Wolff 1845.
Zie over Beets' romantische opvatting van het dichterschap in 1835 ook: Praamstra 1989:
374-403.
Heije 1850, Alberdingk Thijm 1850.
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vindt dat er in genoemde verzamelingen nog veel kaf onder het koren te vinden is.
Ook is men wel eens al te kwistig geweest met de lof van deze volkspoëzie, ‘uit een
geest van tegenspraak of partijdigheid’, uit de Romantische hoek, lijkt Beets te
bedoelen. Maar in aanmerking genomen dat de vorm soms te wensen overlaat en
dat het ontbreken van muziek de charme niet ten goede is gekomen, is dit toch
poëzie waarin geen onware of valse toon te vinden is:
Welk een eenvoud, welk een aanschouwelijkheid, welk een schildering,
welk een diepe zin menigmaal, in de vertelling. Welk een gloed, welk een
hartstocht, welk een tederheid zonder weekheid, in het lied der liefde.
Welk een kinderlijke eenvoud, welk een diepe vroomheid, welk een stille
majesteit somtijds, in het gewijde gezang. [...] Overal klopt een hart, overal
ademt het leven; overal worden wij de warmte van een menschenhand
gewaar.
Beets schaart zich onder de bewonderaars van die auteurs, die in de antithese
tussen klassieken en modernen meestal worden opgevoerd als ‘modernen’. Daarmee
worden auteurs aangeduid die gevoelig waren voor de volkspoëzie, zoals
Shakespeare (‘Shakspere’), Herder, Goethe, Walter Scott en Uhland. Hij onderschrijft
ook de theorie, dat de ‘Kunstpoëzie’, ‘afgemat’ door de futloze imitaties van de
klassieken weer nieuw leven ingeblazen kreeg door de Natuurpoëzie. Uit de
genoemde volksliederenverzamelingen blijkt volgens Beets, dat het volk een veel
zuiverder gevoel bewaard heeft dan de kunstkenners.

6 Wereldvreemde geleerde types
De oppositie van gevoel en verstand blijkt een grote rol te spelen in Beets'
opvattingen, waarbij zijn sympathie aan de kant van het gevoel ligt. Soms breidt de
tegenstelling zich zelfs uit tot een oppositie van natuur versus cultuur, en Beets kiest
natuurlijk voor de natuur. Hij heeft de ervaring, dat bij veel beschaafde, geleerde en
kunstzinnige mensen het natuurlijk gevoel geen gelijke tred gehouden heeft met de
verdere ontwikkeling. Het kan zelfs zo zijn, dat het gevoel verarming ondergaan
heeft, zodat het volk op meer ‘zuivere en ongeschonden wijze den geheel
menschelijken mensch’ in zich bewaard heeft dan welk wetenschappelijk of esthetisch
gevormd publiek. De negentiende eeuw acht Beets rijk aan ‘beschaving en
overbeschaving, kunst en kunstverfijning, critiek en hypercritiek’, maar arm aan de
waarlijk menselijke mens. Het valt op, dat Beets zelfs veelvuldig termen als
‘onverminkte’, en ‘ongeschonden mens’ in de mond neemt. Zo noemt hij de geheime
bergplaats van het volksdichterschap ‘de onverminkte menschennatuur’, die
voorwaarde voor echte populariteit en in feite ook voor echte kunst is. Laat de mens
spreken, zegt Beets, maar luister niet naar de mens die - door zich geheel te wijden
aan de wetenschap, de kunst, de wijsbegeerte, de fantasie, het gevoel of de religie
- een vreemde is geworden in de gewone mensenwereld.
In twee volle bladzijden stelt hij de beide menstypen tegenover elkaar in een zo
uitvoerige uiteenzetting, dat het vermoeden rijst, dat bij Beets ook wat oud zeer
meespeelt over de ‘hypercritieken’ die hemzelf getroffen hebben van de kant van
14
Jacob Geel en De Gids.
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Met name J. Geel 1838 en [Potgieter 1841].
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Inmiddels is Beets waar hij zijn wil. Populariteit kan niet bestaan als er geen hart is.
De grote fout is geweest dat schrijvers dachten met een eenvoudig kunstje populair
te kunnen worden, maar, zegt Beets, het geheim van de populariteit van een schrijver
‘ligt evenmin te grabbelen voor die het zoekt op een der benedenste trappen van
den tempel der kunst’. Het enige instrument dat men dient te bezitten om de waarlijk
populaire toon te treffen, is het ‘welbesnaard’ menselijk hart. Hij beveelt schrijvers
aan te rade te gaan bij het eigen hart, en mocht men met lege handen terugkeren,
dan is men voor populaire literatuur ongeschikt. Ontbreekt het de dichter aan gevoel,
dan is hij alleen nog maar van nut als schrijver in de grote wereld, in die van de
geleerden en kunstenaars, een wereld die Beets laag aanslaat, omdat die wereld
‘klein’ is.
Bij zijn voorbeelden verwijst Beets tenslotte, naast genoemde als primitief
aangemerkte dichters ook naar de auteurs van de bijbelboeken. Door zijn
menselijkheid is de bijbel misschien wel het populairste van alle geschriften.
Geschreven door ongeletterde auteurs of in elk geval door ‘onbedorven’ mensen,
heeft de ‘overwinning van de geest op het vlees’ in elk geval geen onnatuurlijk effect
gehad. Met name deze laatste toegift van Beets maakt het beeld compleet: natuurlijk
is hier ook dominee Beets aan het woord, die voor het eerst sinds tijden de katheder
beklom met een tekst op niet-godsdienstig gebied. Maar zijn toegift is allerminst een
knieval voor eventuele dogmatische luisteraars onder het gehoor, aangezien in de
theorievorming van het primitivisme de auteurs van bijbelboeken in de hiervoor
genoemde antithese altijd al aan de kant van de zogenaamd ‘modernen’ werden
opgevoerd. Het beeld is met name compleet, omdat er na ‘de zwarte tijd’ via deze
Romantische theorie een niet-gespleten Beets te voorschijn komt, een schrijver, die
op harmonische wijze zijn literaire beginselen met een religieuze levensvisie weet
te combineren.
Beets heeft zich in zijn leven verder betrekkelijk weinig in theoretische geschriften
over zijn visie op dichtkunst uitgelaten; zijn affiniteit met theoretische opvattingen
over literatuur (en ook over theologie) is niet groot en liever vormde hij zijn gedachten
aan de hand van beschouwingen over vroegere auteurs. Beets' versinterne poëtica
wordt dan ook als belangrijker beschouwd (Oosterholt 2003). Ook in zijn voorwoord
van Verpoozingen op letterkundig gebied excuseert hij zich voor het feit, dat de
studies geen vrucht zijn van intensieve studie, maar ontstaan zijn in de weinige vrije
uren die zijn predikantschap hem liet. De visie in ‘Het populaire’ is inderdaad een
weinig uitgewerkte plaatsbepaling, waarin hij met een groot gebaar zijn opvattingen
encadreert binnen de Romantische stroming die het eenvoudige en primitieve
verheerlijkt, onder verwijzing naar een eigenzinnig boekenplankje van door het
volkslied geïnspireerde Engelse auteurs of verzamelaars. Maar zijn
standpuntbepaling dat aan ware literatuur in feite dezelfde eisen gesteld moeten
worden als aan populaire literatuur wijst wel de richting aan die Beets tot credo zal
worden bij zijn dichterschap. De kern van zijn literatuuropvatting zetelt in het gevoel
van de dichter, die dankzij zijn gekoesterde natuurlijke gevoeligheid bevattelijk en
voor iedereen verstaanbaar zal dichten. Voor de Tachtigers wordt Beets later de
opponent bij uitstek, als de exponent van een inmiddels verfoeid volksdichterschap.
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7 Een echo uit ‘Kopijeerlust des dagelijkschen levens’
Het is duidelijk aan welk type zogenaamd populaire literatuur Beets een hekel heeft
en waarom hij dat had. Maar Beets speelt meer op de man in deze lezing dan voor
de behandeling van zijn onderwerp in feite nodig is. Beets sleept niet alleen Jan,
Jannetje en hun jongste kind door de modder, hij neemt ook wraak op de hem
aangedane belediging in Potgieters recensie van Camera Obscura (Beets 1839),
getiteld ‘Kopijeerlust des dagelijkschen leevens’ (Potgieter 1841). Inhoudelijk klinkt
in een aantal passages de echo van kernzinnen uit Potgieters recensie. Allereerst
Beets' vermelding dat het geheim der populariteit niet te grabbel ligt op ‘een der
benedenste trappen van den tempel der kunst’. Potgieter heeft Hildebrand te verstaan
gegeven dat zijn Camera Obscura zelfs niet thuis hoort op de laagste trap der kunst,
omdat zonder hoger doel enkel de werkelijkheid nagebootst werd. Nu is dus Jan,
Jannetje en hun jongste kind als mislukte populaire lectuur letterlijk van dezelfde
laagste traptrede gevallen als Beets' eigen Camera, zij het om andere redenen.
Hierover dadelijk meer.
Een tweede terminologische verwijzing zit verborgen in de term ‘menselijkheid’.
Beets gebruikte bij zijn kritiek op de gevoelsarmoede van vele kunstcritici termen
als het ontbreken van het ‘geheel menschelijke’, van ‘natuurlijke menschelijkheid’.
Hierin klinkt een letterlijke echo van wat Potgieter Hildebrand (Beets) aangewreven
had, namelijk, dat hij ‘een weinig meer sympathie met het menschelijke in den
mensch’ zou moeten hebben. De kernstelling van Potgieters kritiek op Camera
Obscura is dat Hildebrand geen sympathie voor de burgerstand had en de kleinheid
van de Hollandsche burgerij meedogenloos aan de kaak stelde, waar Potgieter juist
republikeinse trots op de burgerlijke samenleving voelde. Potgieter hield hem
Schillers adagium voor: Der Menschheits Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret
sie! Wat in ‘Het populaire’ in feite gebeurt is dat Beets Potgieter ook op dit punt met
gelijke munt betaalt voor diens aanmerkingen dat hij humaner moet zijn, en dat er
een beetje meer hart uit zijn Camera Obscura zou moeten spreken: uit de portretten
van types als Janmaat en Jan Salie blijkt dat de schrijver geen hart voor het volk
heeft en het volk kleinerend beschrijft met kinderachtige termen uit het
schippersjargon. Gezien het wederzijds gehanteerde verwijt van een gebrek aan
menselijkheid lijkt de discussie bijna een jij-bak te worden. Maar er gaat een
fundamenteel verschil van inzicht achter de twee standpunten schuil, al vissen beide
auteurs gedeeltelijk in dezelfde vijver.
Beets is waarschijnlijk in 1841 door Potgieters verwijt van gebrek aan menselijkheid
in zijn kritiek op Camera Obscura zeer getroffen, wat des te aannemelijker is als
bedacht wordt, dat hij op dat moment in het eerste jaar van zijn predikantschap in
Heemstede was. Van een overhaaste reactie kan niet gesproken worden bij een
tijdspanne van 11 jaar, en het is beslist een understatement te noemen dat hij
‘geruime tijd’ met dit onderwerp rondgelopen heeft, zoals hij in zijn inleiding uitsprak.
Onbesuisdheid ligt ook niet in Beets' aard.
Potgieters gedachten over populariteit bij het volk uit 1849 (Potgieter 1849) moeten
de aanleiding voor Beets geweest zijn om zijn eigen opvattingen met die van
Potgieter te confronteren, en hem daarbij nog even onderuit de zak te geven.
Potgieters recept om ingang te krijgen tot de harten van het volk bestond uit
liefdevolle bestudering van de vaderlandse geschiedenis en sympathie voor het
volks-
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karakter. Beets hekelt de boekenwijsheid van wereldvreemde types, die zich
kolossaal vergalopperen in de beschrijving van het volk, omdat ze geen echte
mensenkennis hebben. Niet het verminkte, maar het welontwikkeld menselijk hart
maakt iemand tot lieveling van het publiek.
De bedoeling van Beets' lezing reikt veel verder dan een revanche op het clubje
Gids-vrienden dat het eind van zijn studententijd gedeeltelijk verzuurd heeft, maar
alles wijst er op dat Beets met de ervaringen van twaalf jaar predikantschap in
Heemstede op zijn conto en passant ook Potgieter een lesje wilde leren op het
gebied van de kennis van het volk.
Een jaar later, in 1853, vlamt de controverse tussen Potgieter en Beets weer op.
Beets had het voorbericht geschreven in de postuum uitgegeven bundel Gedichten
van de dichteres Albertine Kehrer (Kehrer 1853). In een felle veroordeling, getiteld
‘Piëtistische poëzij’ bekritiseert Potgieter de wereldverzaking van deze poëzie
(Potgieter 1853). De recensie wordt gebruikt als ‘een stok om de hond te slaan en
die hond is Beets’, aldus Schenkeveld (1997: 923-927), omdat Beets deze ziekelijke,
onthechte gedichten durft aan te bevelen aan de Nederlandse jeugdige lezeressen.
Beets speelt op de man in zijn reactie (Beets 1853): als poëzie die slechts een
gemoedsuitstorting is niet op Potgieters sympathie kan rekenen, zeker niet als de
emotie godsdienstig van aard is, welk recht heeft hij dan om deze emotie als
piëtistische dweepzucht af te doen? De tegenstellingen zijn scherper geprofileerd:
Potgieters op de burgerlijke samenleving geënte vooruitgangsideologie heeft
inmiddels liberale trekken aangenomen, terwijl voor Beets de godsdienstige emotie
in zijn Romantische gevoelsesthetica een belangrijke plaats inneemt.
Het moet een bittere pil voor Potgieter geweest zijn dat zijn liefde voor het volk nooit
echt wederzijds geworden is, terwijl dat wel het geval was bij de man die in Camera
Obscura nog met enig dedain neerkeek op het volk. Maar de Beets van 1852 heeft
het ‘natuurlijk gevoel’ van de eenvoudige mens tot het hart van zijn opvattingen
gemaakt. In elk geval hebben Beets' aanmerkingen op Potgieter wel school gemaakt;
in 1881 schrijft Potgieters biograaf Zimmerman (Potgieter 1881) namelijk nog:
‘Potgieter zal nooit populair worden, evenmin als Huygens en Staring.’ Ziedaar eene uitspraak, die tijdens zijn leven en na zijn dood van vele
zijden werd vernomen.
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Luc de Grauwe
Zijn olla vogala Vlaams, of zit de Nederlandse filologie met een
koekoeksei in (haar) nest(en)?
Abstract - Ever since its discovery in 1931, the sentence hebban olla vogala nestas
hagunnan (etc.) has been regarded by Dutch and Flemish scholars as ‘the earliest
scrap of Netherlandish that has been recorded in England’ (K. Sisam). Starting from
the very first word (hebban), usually interpreted as an indicative 3 pl (vs. OE habbađ),
they have tried to demonstrate the South West Flemish character of the sentence.
A thorough re-analysis, however, shows that most forms could just as well be (Old)
English, in particular Kentish - no surprise at all given that the ms. stems from
Rochester. At best, the text could be described as linguistically mixed.

1 Inleiding
T-shirts, sierborden, een opschrift boven een boog in het vroegere gebouw van de
Leidse UB aan het Rapenburg: ze dragen alle de tekst van het zo langzamerhand
meest besproken, in elk geval Oud-Ingveoonse zinnetje Hebban olla vogala...; een
bekende Vlaamse folkgroep is ernaar vernoemd. Het werd, zoals algemeen been
1
erkend neergeschreven in de abdij van Rochester in het Zuid-Engelse graafschap
Kent, in het laatste kwart van de elfde eeuw, en het manuscript waarop het als
probatio pennae is neergekrabbeld bevindt zich thans (als Ms. 340) in de schitterende
Bodleian Library te Oxford - maar geen Engelsman, laat staan een anglist die het
kent, afgezien dan van zijn ontdekker, bibliothecaris-filoloog Kenneth Sisam. Volgens
hem en sindsdien, sedert 1931, geldt het zinnetje - bij Sisam overigens nog zonder
enige taalkundige vorm van argumentatie - voor ‘by far the earliest scrap of
2
Netherlandish that has been recorded in England’. Dat is het zo al 70 jaar gebleven
voor de allermeeste neerlandici, sedert Sisam op het bijna fatale idee kwam, via de
3
Nederlandse anglist Swaen, M. Schönfeld in de arm te nemen, die blijkbaar maar
al te graag dat Oudnederlandse, meer bepaald Oud-West-Vlaamse karakter
4
bevestigde in een eerste artikel (uitgerekend in dit Tijdschrift) van een schier
eindeloze reeks. En of er intussen over dit kleine zinnetje ‘tramme-

1

2
3
4

Zie voor een vlugge orientiëring bijv. CG II-1: 126-130; Kettenis-Meijer 1980;
www.inl.nl/onw/redactie (Instituut voor Nederlandse lexicografie/Oudnederlands Woordenboek;
daar ook een afbeelding van bedoelde boog). Jongere uitspraken zijn (behalve in
Cotman-Taeldeman 2003 en de literatuur genoemd in mijn noten 42 en 43) te vinden in Van
Oostrom 1993 en Van der Sijs 2001: 139v. Dit artikel gaat terug op een lezing, gehouden op
de Oudgermanistendag 2003, georganiseerd door de Vereniging van Oudgermanisten aan
de KULeuven op 17 mei 2003 en behoudt zijn voordrachtkarakter; in veel beknoptere vorm
zijn mijn belangrijkste bevindingen reeds meegedeeld in de Taalbijlage van de Vlaamse krant
De Standaard van 9.3.1999, p. 2 in het kaderartikeltje ‘Zijn olla vogala Vlaams?’
Sisam 1933:11.
Schönfeld 1933:1; Kettenis-Meijer 1980:13.
Schönfeld 1933.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

45
5

lant’ is geweest! Een culminatiepunt bereikte de bijna cultische verering van de
toch wat enigmatisch blijvende uitlating - zij het nu een smachtende verzuchting
dan wel een etymologisch taalspelletje of wat dan ook - in de tentoonstelling,
gehouden te Amsterdam in de zomer van 1998 naar aanleiding van het 200-jarig
bestaan van de (Nederlandse) Koninklijke Bibliotheek: het handschrift met de ‘moeder
van alle Nederlandse zinnen’ mocht er warempel (voor het eerst in zijn geschiedenis
wellicht) Oxford voor verlaten en was er, naast een uitvergrote kopie, in een mooie
rechtopstaande vitrine te bewonderen. En ook het grote televisieminnend publiek
van ‘De Lage Landen’ mocht een graantje meepikken: in de vijfde aflevering van
de (tweede) grensoverschrijdende reeks met diezelfde naam (door de VRT-TV 1
uitgezonden op 22 juni 2003 te 20.35 u.) mochten de bekende Vlaamse journalist
en ‘ontmythologiseerder’ Marc Reynebeau en de Nederlandse all-round-artiest Jos
Brink mooi ‘beamen’ dat dit inderdaad ‘ons’ aller(-)oudste zinnetje is. Het ‘h.o.v.’-virus
heeft al danig toegeslagen!
Het is onbegonnen werk, hier alle mogelijke opvattingen van andere onderzoekers
over zowel de taalaspecten als de literair-historische situering van het fragmentje
6
(als het dat al is) systematisch en in extenso weer te geven. Niettemin zal hier,
waar het pas geeft of zelfs noodzakelijk is, daaraan gerefereerd moeten worden.
Vooraf moet in elk geval worden gezegd, dat Schönfeld in zijn eerste artikel in het
Leidse Tijdschrift van 1933 als extra-linguïstisch, en wel grafisch argument lapidair
7
aangeeft dat ‘thu niet op ags. wijze met de rune þorn geschreven is’, maar pas 25
jaar later, in zijn tweede, postuum verschenen artikel in datzelfde tijdschrift (1958/59)
als zijn bron Sisam noemt, die hem blijkbaar in een brief twee zulke argumenten
aan de hand had gedaan:
that this [probatio pennae, LdG] was actually written into the Ms. by a
Fleming...I incline that way a) because of the general appearance of the
handwriting; b) because there is a fair chance, not a certainty [!, LdG],
8
that an Anglo-Saxon would have written pu [,] not thu.
Dat betekent dus dat, al was een Vlaming de schrijver geweest, die niet noodzakelijk
een Vlaamse zin moet hebben neergepend. J.M. De Smet heeft in 1954 vermoed
dat ene H. Wanley in 1705 in een Catalogus van Angelsaksische handschriften bij
de beschrijving van ms. 340 in de rechterhoek het woord ‘dutsch’ heeft geschreven,
9
wat ‘aldus de taak van K. Sisam vergemakkelijkte’, maar op een foto van het
10
handschrift ‘is niet te zien of er werkelijk dutsch staat’. Bewijskrachtig is derhalve
ook dit twijfelachtige gegeven allerminst.

5
6
7
8

Vgl. de titel van Kettenis-Meijer 1980.
Dergelijke overzichten vindt men bij Kettenis-Meijer 1980, op de in noot 1 genoemde website,
thans ook bij Cotman-Taeldeman 2003: 222-227.
Schönfeld 1933: 6.
Schönfeld 1958/1959: 3. Vgl. evenwel Ker 1957: 363 (nr. 309 over Bodley 340), item
32, ff. 167-169: ‘The verso of f. 169 of MS. 340 is blank, except for scribbles in Latin
2

9
10

of verses, &c., and a line of Netherlandish (s. XI ), pr. Sisam 1933, 11. One of the
hands on this page does not look English’.
De Smet 1954: 104 noot 11.
Zo de paleograaf J.P. Gumbert, geraadpleegd door Kettenis-Meijer 1980: 22 noot 11 (bij p.
13 aldaar); overigens houdt Gumbert de aantekening voor ouder dan achttiende-eeuws (ibid.).
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2 Een ‘toegevende’ lezing van hebban
Ondertussen staat het buiten kijf dat reeds het allereerste woord steeds als
kroongetuige is opgeroepen om het ‘Nederlandse’ karakter van het zinnetje te
‘bewijzen’, Schönfeld deed het al en Gysseling heeft dit in zijn Corpus als het ware
geconsacreerd: hebban, weliswaar reeds zonder de eind-dentaal van de
Oudgermaanse, uit het Indogermaans geërfde uitgang van de indicatief presens 3e
persoon pluralis; die staat in die modus tegenover de Ingveoonse vormen met
11
12
uitgestoten -n- zoals de Oud-Engelse (= oe.) eenheidsmeervoudsvorm habbad
als ‘klassieke’ West-Saksische (West Saxon) vorm. Geen van de onderzoekers
echter is ooit op het idee gekomen, zich af te vragen of hebban niet evengoed een
oe. vorm zou kunnen zijn; dat is het nu uitgerekend wel, maar dan in de modus
13
optatief: klassiek West-Saksisch hoebben, jonger habbon. Klankwettig is echter
14
in deze en andere vormen met bb-geminaat een -e- te verwachten, die hier
inderdaad in het Oud-Kents algemeen is, zoals onder meer en precies blijkt uit de
15
optatief hebbe (naast hoebbe en habbe) in vroege Kentse teksten. Wat meer is,
de ‘Kentse Glossen’ bij de Proverbia Salomonis (late tiende eeuw) hebben in die
modus en dat tempus bijna overal de uitgang -an, een enkele keer -on; -an-vormen
worden ook in het jongere West-Saksisch talrijker; in de Mercische Rushworth
16
Glossen 1 is ze eveneens de meest voorkomende auslaut. De -a- in die auslaut
is te verklaren als een van de vele schrijfwijzen voor de [ə], waarin de vokalen van
17
de onbeklemtoonde eindlettergrepen aan het samenvallen waren, net zoals dat
trouwens ook in andere Oud-Germaanse talen het geval was - op dit verschijnsel
in de Oudoostnederfrankische Wachtendonckse Psalmen heeft Schönfeld zelf reeds
18
gewezen. Maar wat ook de fonetische realisatie van hebban kan zijn geweest, de
schrijfwijze in deze werkwoordsvorm kan perfect en bepaaldelijk wijzen naar de
oude taal in Kent, waar ons zinnetje toch is geschreven.
Maar hoe past nu een in het Kents mogelijke optatief/conjunctief als equivalent
bij een duidelijke indicatief (Abent) in de Latijnse tekst, waarbij het in de grond
onbelangrijk blijft of die laatste nu een ‘glossa superscripta’ is bij een oorsponke-

11
12

13
14

15
16
17
18

Zie bijv. Krogh 1996: 214(bis), 217, 331-336 met de literatuur in noot 1888 aldaar.
Brunner 1965: §417; varianten: West-Saksisch ook hoebbađ in Cura pastoralis, hs. H (ibid.,
Anm. 1d), Mercisch habbaþ in de Rushworth-glosse bij de Evangeliën, dl. 1, Noord-Humbrisch
habbas in de Rushworth-glosse, dl. 2 en (naast 1x hoebbas) in de Lindisfarne Gospels; vóór
het pronomen vinden we ook hoebbe wē (West-Saksisch), habbon wē (Rushworth 2) en
habba vē (Rituale van Durham, Noord-Humbrisch): alles ibid., Anm. 1v.; vgl. ook §360,2 met
Anm. 3 en 5 alsook de vormen bij Campbell 1959: 337v. (§ 762). Ook Rizza 1993: 21 beweert
dat ‘hebban demonstrates without a shadow of doubt that the text is Dutch’.
Brunner 1965: §417 en Anm. 1d; variante: Noord-Humbrisch hoebbe (Rushworth 2 en Rit.
Durham): zie ibid. Anm. 1f.
Brunner 1965: §417 Anm. 1, met verwijzing naar §96,3,b en naar de vorm secge(n), optatief
van secgan ‘zeggen’, net als habban (met secundaire -a- in de stam) een werkwoord van de
derde zwakke klasse.
Campbell 1959: 338 (§762).
Brunner 1965: §361 Anm. 1; vgl. Campbell 1959: 302 (§735: f).
Brunner 1965: §44 Anm. 8; vgl. Campbell 1959: 19 (§49) en 156v. (§377 en 379).
Schönfeld 1958/1959: 2 met verdere verwijzing naar Cowan 1957: 161v.v. en naar
Tavernier-Vereecken 1948, op welke laatste Cotman-Taeldeman 2003 in hoofdzaak
voortbouwen bij hun pleidooi voor een (jong) West-Vlaams karakter; hierop zal nog uitvoerig
terug te komen zijn.
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lijk Nederlandse liefdesversje voor Nederlandsonkundigen (zo o.a. Gysseling in CG
II-1:127) dan wel of ook het omgekeerde denkbaar en mogelijk is, als tenminste
beide tekstjes samen een ‘etymologische grap’ (bedoeld is een als grappig
overkomende overeenkomst tussen de aparte woordvormen, te beginnen met
hebban ~ abent), een ‘taalkunstje’ vormen (zoals Caron 1963: 257V. = Caron 1972:
194V. betoogt).
Het valt op dat - anders dan in de vaak vergeleken bijbelse verzen Mattheus 8:20
19
en Lucas 9:58 (‘Vulpes foveas habent, et volucres caeli nidos’) - het werkwoord
vooropstaat, wat met Van Ginneken niet als een zogezegde ‘Keltische woordvolgorde’
(‘aandoenlijk van naïviteit’) hoeft te worden beschouwd, zoals hij die nog zag in
20
Goethes ‘Sah ein Knab’ ein Röslein stehn’. Weijnen schrijft met betrekking tot de
periode na het oudst overgeleverde Germaans, het Gotisch:
Later is de pv. meer naar voren gekomen. Zelfs heeft hij reeds in
oudgermaanse tijd ook in mededelende zinnen, vaak op de eerste plaats
gestaan. De onl. zin hebban olla vogala [...] levert hiervan een bewijs. In
21
het mnl. is die constructie echter al een zeldzaamheid geworden.
Maar Weijnen wijst gelukkig ook op een aantal zinsconstructies die wél deze
‘verb-first’-positie bezitten; deze hebben de persoonsvorm uitgerekend in de
22
conjunctief staan. De soort bijzin die m.i. hier, gelet op het hele zinsverband, het
23
meest in aanmerking komt, is de concessieve. Ik waag daarom een heel andere
hertaling dan alle totnogtoe geleverde: ‘Laten nu nog alle vogels nesten gebouwd
hebben, behalve ik en jou - wat verwachten jullie nu?’. Misschien is die Germaanse
zin dan te lezen nà de Latijnse, als een soort reflectie erop. En de laatste deelzin
hertaalt dan vvat unbidat g[h]e nu, zoals dunkt me met Gysseling CG II-1:130 moet
24
worden gelezen. Meteen toont die lezing nogmaals aan, dat Germaans en Latijn
hier elkaar niet 100% dekken; afwijkingen tussen beide teksten hoeven dan ook
niet te verwonderen, die kunnen mekaar ook variëren. Het idee van een etymologisch
spel boet er dan ook mee in. Trouwens, dan had onze auteur er toch zeker voor
25
gezorgd, zijn allereerste woord hebban met een correct lat. habent te verbinden;
de h-aferesis in het Latijn, weze het nog middeleeuws, verwondert

19
20

21
22
23

24

25

Zo reeds Schönfeld 1933: 7, die het ten onrechte over Lucas 9: 28 heeft.
Van Ginneken 1936/1937: 55; daartegen Schönfeld 1958/1959: 5 op basis van het argument
dat de woorvolgorde van het Latijn die in de Nederlandse vertaling (!) zou hebben bepaald;
vgl. Kettenis-Meijer 1980: 13, 16.
Weijnen 1971: 11.
Weijnen 1971: 11 noot 1 verwijst daarbij naar Stoett 1923: 209v. (§287).
Mitchell 1985: 726-732 (‘Concessive clauses with no conjunction and initial verb’, §3440-3450),
voor het gebruik van de conjunctief presens p. 728 (§3441), p. 730 (§3444). Zoals bekend,
is dit ook in het Latijn het geval (‘Sit fur, sit sacrilegus, at est bonus imperator’, Cicero, In
Verrem 11,5,4). Ook Van der Horst 2003: 273 denkt aan ‘een conditionele of concessieve
bijzin [...] in het bekende Oxfordse zinnetje [...], ook al blijft het mogelijk om de zin op te vatten
als mededelende hoofdzin’. Een eventuele concessieve lezing nam ook reeds Colmjon 1957:
10, 12 aan, die overigens voor het geheel van de zin een vrij avontuurlijke hertaling voorstelt.
CG II-1: 130 noot 1; zelf ben ik hiervan overtuigd geraakt bij het lang en aandachtig bekijken
van het manuscriptblad in de Amsterdamse tentoonstelling van 1998 (cfr. supra); zie echter
voor de scepsis van Goossens hieronder noot 67.
Anders Caron 1963: 260 en 262 = Caron 1972: 196 en 198, op naar mijn gevoelen
twijfelachtige gronden.
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toch bij een voor geleerd gehouden monnik (en/of is de hele vorm ‘corrupt’ voor een
conjunctief habeant?). Toegegeven, we blijven er het raden naar hebben, wie de
schrijver met ik, jij en jullie kan bedoeld hebben; is de concessieve bijzin een (al
dan niet gevarieerd) citaat en richt de penneprobeerder zich met jullie (in gedachte,
wel niet veel meer) tot zijn medebroeders in Rochester of tot zijn lezers in't algemeen,
26
zo in de zin van: ‘wat verwachten jullie dat ik nu neerschrijf?’? Het rijm thu: nu is
dan of toevallig of ronduit schalks bedacht, en hoeft geen bewijs te zijn voor de
interpretatie van het geheel als oorspronkelijk liefdesvers (evenmin trouwens als
voor de thesis van een etymologisch spel).

3 Het ‘cruciale’ olla en de vogels in nesten
Is met dit eerste woord meteen ook de eerste domino gevallen en de geponeerde,
bij gebrek aan oud materiaal maar moeilijk te bewijzen
Oud-Nederlandse/Oud-West-Vlaamse herkomst ingeruild voor de (mogelijke)
Oud-Kentse situering, waar de overlevering een vorm hebban wel aannemelijk
maakt, dan kan men zich gelijk afvragen of ook de overige woorden en vormen niet
eenvoudigweg als (op zijn minst) insulair Ingveoons, zo mogelijk Kents kunnen
worden verklaard.
Bij het tweede woord, olla, lijkt het al mis te lopen; deze vorm komt niet voor in
het Oe.; in de Saksische en Kentse dialecten is wel de voor deze zuidelijke groepen
typisch ‘gebroken’ klank ea (i.e. eall) rond 1000 in ae en vanaf 1100 in a
27
overgegaan. In het West-Vlaams daarentegen vindt men - naast al - in de dertiende
eeuw ol en ols te Brugge (waar het nu nog zo gesproken wordt), maar ook in St.
Omaars, het argument bij uitstek voor Gysseling om onze monnik uit die stad (met
28
bekende abdij!) vandaan te laten komen. Minder problematisch is de uitgang -a
(sterk masc. nom. pl.), ook al verwacht men hier klassiek westgerm. -e; de vorm op
29
-a komt hier niet enkel voor in het Oudsaksisch en oostelijk Oudnederfrankisch,
maar ook in het Oe., hoewel hij enkel in noordelijke teksten (Rituale van Durham,
30
Lindisfarne Gospels) blijkt te zijn geattesteerd. Maar wegens zijn anlaut blijft de
vorm voorlopig een crux en kan ik hem pas definitief beoordelen na de behandeling
van alle andere.
Maar meer tot veel geluk hebben we nu bij de volgende: vogala vertoont in zijn
anlaut een v- (gespeld u-) die - althans in de uitspraak - sedert de tiende eeuw
voorkomt in zuidelijk Engels, waaronder het Kents; de spelling u = v, die voor het
eerst in het midden van die eeuw in Wiltshire optreedt, breekt daar pas in de
31
Middelengelse (= me.) tijd goed door (nog in hedendaags Engels vat en vixen).
Ook svarabhakti-vocalen treden op: zo laat-West-Saksisch fugolas en fugelas (tgo.

26
27
28

29
30
31

Over dat nu zie Caron 1954: 65 = Caron 1972: 189, Schönfeld 1958/1959: 7v. en weer Caron
1963: 256v. = Caron 1972: 194.
Jordan-Crook 1974: 91 (§61).
CG II-1: 128v.; vgl. ook Berteloot 1983: 50v. en plaat 9 met de daar opgegeven literatuur;
Mooijaart 1992: 81 en 349 (3c kol.). Vgl. nog voor parallellen in het Oudhoogduits Frings
1934: 281.
Zie Schönfeld 1933: 3 met literatuur verwijzingen in noot 6; Quak 1992: 95.
Brunner 1965: §293 Anm. 5.
Brunner 1965: §192 Anm. 1; Jordan-Crook 1974: 191 v. (§215) met kaart p. 193. Het
verschijnsel kwam blijkens de voorbeelden vóór vocaal en vóór liquida voor.
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vroeger fuglas). Wat meer is, de Kentse priester Dan Michel schrijft in zijn Ayenbite
of Inwyt (1340) uogel (Sg.), uogels (Pl.) met <-o->, waar het Oe. de oergerm. u heeft
33
bewaard: fugol; zo ook oe. full, wulf, wull maar Ayenbite: uol, wolf, wolle
(Nieuwengels fowl, full, wolf, wool). Deze jongere <o>-spelling komt in Engeland
weliswaar pas sedert de tweede helft van de twaalfde eeuw voor en vertegenwoordigt
34
daar bovendien een <u>-uitspraak, maar reeds in de Oe. tijd zijn er dubbele
35
schrijfwijzen als cnucian/cnocian, spora/spura, spornan/spurnan.
Voor de uitgang -a kan men maar bezwaarlijk verwijzen, zoals reeds Schönfeld
36
gedaan heeft, naar een zo oostelijke Nederfrankische vorm als het berga van de
Wachtendonckse Psalmen. De wisseling -a naast (telkens) couranter -as in de
nom.pl. van masculiene a-stammen is in Ingveoonse dialecten niet onbekend:
dezelfde Schönfeld verwijst naar het Oud-Gents (Sclota naast geldindas) en het
37
Oudsaksisch, maar er zijn ook oe. voorbeelden: in Noord-Humbrische teksten
38
staat soms het zwakke -a(n) in plaats van het sterke -as en omgekeerd. Maar zelfs
als men die wisseling voor het Kents niet zou aannemen, is er nog steeds die andere
verklaring van alweer Schönfeld:
Zou men het onwaarschijnlijk achten, dat een schrijver in één kort
zinnetje twee verschillende pluralisuitgangen bij woorden van dezelfde
klasse zou gebruiken, dan zou men in de -a van vogala invloed van 't
39
voorafgaande olla kunnen zien.
En wat nestas betreft, hier heeft Krogmann al lang de argumentatie van Schönfeld
ontkracht dat het masculiene genus (blijkens -as) in dit woord - nog voortlevend via
40
het Mnl. in het West-Vlaams - niet in het Oe. zou voorkomen; Krogmann noemt
bijbelse vindplaatsen in het West-Saksisch (nystas, Mattheus 8:20) en
41
Noord-Humbrisch (nestas, Lucas 9:58). Ook als men zich schaart bij het koor van
die neerlandici die een -as-meervoud in onze eigen kuststreken (in het echte
42
‘Poldernederlands’ dus) voor autochtoon verklaren - en ik wil ze graag geloven -,
is nestas met evenveel recht, zo niet meer, insulair te noemen.
32
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Brunner 1965: §160 en verder §142, 152 Anm. 2, 154 en 245.
Zie Gradon 1979 (Glossary): 309b, 316b; zo ook Ayenbite: loue, lovie tegenover Oud-Engels
lufu, lufian, waarvoor zie Brunner 1965: §58, Campbell 1959: 43 (§115).
Zie Jordan-Crook 1974: 65 v. (§37v.).
Brunner 1965: §58, Campbell 1959: 43 (§115).
Schönfeld 1933: 3; zo ook Schönfeld-Van Loey z.j. [1964]: §100.
Schönfeld 1933: 3v.; zie ook Quak 1989 en Krogh 1994: 293-303 (vgl. verder noot 42
hieronder).
Brunner 1965: §237 Anm. 3 en §276 Anm. 6.
Schönfeld 1933: 3, in zijn geheel ook geciteerd door Krogmann 1943/1947: 139v., die
de opeenvolging der vormen vogala nestas bevreemdend blijft vinden.
Schönfeld 1933: 2 met verwijzing naar De Bo 1892: 737.
Krogmann 1943/1947: 139.
Zie vooral Marynissen 1994: vooral 84 en Marynissen 1996: vooral 220-224 en 409v. (met
verdere literatuur) tegen Philippa 1981 (over nestas p. 86 en 94), Philippa 1982: 414, Philippa
1988: 80, die net als Bremmer 1989: 78v. voor nestas wegens de Oudengelse ‘context’ invloed
uit die taal aanneemt, hoewel laatstgenoemde het heeft over een ‘aantoonbare
Nederlandstalige zin’ (p. 78). Ook Pijnenburg 1989: 64 (met verdere literatuur) noemt de vorm
‘mogelijk door het Engels beïnvloed’. Pijnenburgs houding in dezen is recentelijk niet duidelijk:
in Pijnenburg-Quak-Schoonheim 2003: 2 heeft hij het enerzijds over ‘das zu Unrecht als
ältester niederländischer Satz bezeichnete Hebban olla uogala', in Pijnenburg 2003: 10
daarentegen over ‘der erste (vollständige) Satz in originalem Altniederländisch’. Vgl. ook
Krogh 1994: 297: ‘die Form nestas steht trotz des englischen Entstehungsortes in einem
zweifelsfrei altniederländischen Satz’. Ook Quak 1989: 45 spreekt van ‘het bekende

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

Oudvlaamse zinnetje’; Quak-Van der Horst 2002: 27 hebben het over ‘een Oudnederlands
zinnetje’, Van der Horst-Marschall 2000: 41 (met twee afbeeldingen) over een ‘vermoedelijk
West-Vlaams liefdesliedje’. Heel recentelijk vindt Willemyns 2003: 61 (die zich daarbij vooral
op Gysseling in diens CG beroept): ‘De taal waarin het zinnetje is geschreven, laat er geen
twijfel over bestaan dat we hier met West-Vlaams te maken hebben’. Vgl. hierboven reeds
Rizza (zie noot 12 i.f.). Genuanceerd over de oorsprong van het -s-meervoud uit zich De
Schutter 1998; interessant is vooral zijn noot 1 (p.121): ‘De vormen uit het Oudnederlands
lijken wel allemaal een “Angelsaksisch” tintje te hebben (cf. Philippa 1981: 86)’.
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4 Vijf ook insulair niet ongebruikelijke vormen
En datzelfde geldt voor de volgende vijf vormen (dus incluis thu), te beginnen met
hagunnan: het werkwoord met zijn typisch prefix a- en zijn vocaal -u- in het
participium praeteriti is in het Oe. wel, in het schaars overgeleverde Oudnederlands
43
niet geattesteerd. De uitgang -an komt wel degelijk naast en na het ‘klassieke’ -en
44
voor, met stijgende frequentie naar het latere Oe. toe, waar -an/-on ‘wohl durch
Unsicherheit der Schreibung wegen der Abschwächung der Endungsvokale zu
45
erklären’ is. De prothetische h- (ook in hic, zie verder) is ook het Oe. niet onbekend,
46
zo bijvoorbeeld in de ‘Kentse Glossen’ van 730 (herian voor erian), dus nog vóór
de Anglo-Normandische tijd waar dit (en het omgekeerde) verschijnsel (de aferesis)
47
was toegenomen.
Hinase kan opnieuw in zijn geheel insulair zijn: hit is de normale vorm,
48
alleenheersend in het Oe., pas vanaf de twaalfde eeuw geflankeerd door it; de
49
Ayenbite heeft enkel hit. Daarentegen is hit in het Oud-West-Vlaams veeleer zelden
50
te vinden. Na komt, naast no, nawiht, nalles als negatief partikel in ‘nondependent
51
concessions’ voor, en ook se (met lange of korte e) is - in tegenstelling tot wat

43

44
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Ook Cotman-Taeldeman 2003: 225 sluiten hier voor a- een anglicisme niet uit, het aannemen
van een oude West-Vlaamse -u- = thans aldaar [oe], ibidem bepleit in navolging van
Tavernier-Vereecken 1948: 88, lijkt me overbodig. Vgl. ook Willemyns 1997: 182 over het
Laatmiddelnederlands: ‘In het zuidelijk deel van het kustgebied daarentegen komen [i.p.v.
ge-, LdG] ook wel uitzonderlijk prefixloze participia voor [...], maar was in de oudste periode
vooral het e- of i-suffix heel gewoon (vergelijk agunnan in het zinnetje hebban olla vogala
nestas hagunnan)’; deze bemerking ontbreekt in de overeenkomstige passage bij Willemyns
2003: 85.
Details bij Brunner 1965: §366: eerst sporadisch buiten, dan ook in West-Saksische teksten.
Brunner 1965: §366 Anm. 3 (o.m. ook in zuidelijke teksten).
Campbell 1959: 26 (§61); vgl. ook Brunner 1965: §217 Anm. 1 i.f.
Zie voor het Middelengels vooral Jordan-Crook 1974: 178 (§195) met in de eerste alinea
voorbeelden voor beide in de Ayenbite; voor deze tekst vermeldt Gradon 1979: 45 note 3 nog
meer gevallen.
Wright-Wright 1928: 160 (§374), Jordan-Crook 1974: 178 (§195, tweede alinea, uit Ormulum),
Mossé 1962: 85v.
Zie het glossarium in Gradon 1979: 264a; de tekst heeft in het anaforische pronomen slechts
1 keer een h-loos is (naast his).
Schönfeld 1933: 5 en noot 2, met verwijzing naar Jacobs 1927: 79, 120, 121 (teksten uit
Brugge a. 1277-1284 resp. uit Kassel a. 1360), CG I-6: 3967a (index), Van Loey 1964: 36 en
39 (§28h). Het VMNW II: 1974a heeft het bij de los geschreven vormen over 1862 x het en
slechts 44 + 1 + 9 = 54 x hit, benevens 47 + 133 + 7 = 187 x it (waarnaast weer 240 x et en
2 x ed). Zie de indexen in CG II-1: 628a, II-2: 549b, II-4: 187a, II-5: 614b, II-6: 203b en 460a
(voorzover hit hier niet hi't voorstelt).
Quirk 1973: 79; vgl. ook reeds Schönfeld 1933: 5; een oe. woordgroep hit na si is wel nog
niet opgedoken, dit in tegenstelling tot het hit nesi in een Brugs stuk van 1290 (CG I-2: 962/36),
waarop Gysseling in CG II-1: 128/25v. attendeert. In het Oudfries is de conjunctionale
woordgroep hit ne se thet te vinden in de Siebzehn Küren 34 §3 (zie de uitgave door J.
Hoekstra, Assen 1940). Het Oudengels levert wel wendingen over als Hit ne meahte swa/hyt
ne mihte swa (Quirk 1973: 79 met noot 2) en ‘disjunctive or alternative concessions’ met
sy...sy (Mitchell 1985: 730v., §3444v.v., met voorbeelden, vb. sy hit on londe oþer an ođđer
þinge).
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vele auteurs tot in recentste tijd toe hebben beweerd - in Brittannië naast
‘klassiekere’ vormen als si/sie (en sŷ) wel degelijk bekend, en wel onder meer
uitgerekend in Kent, hetzij als ‘satznebentonige Form oder als Ersatz für
53
w[est]s[ächsisch] sŷ’. Elisie van -t- voor n (of assimilatie van de eerste dentaal aan
de tweede?) zal wel een niet-taalgebonden colloquiaal verschijnsel zijn dat onder
meer voorkomt in enigszins gelijkaardige gevallen als oe. droh(t)nian, foes(t)nian
54
en later in sterfp ne > sterf ne (Ayenbite 75/2).
Hic met h-prothesis is voor het Middelengels geattesteerd, maar mocht de vorm
toch een ‘gewaagde conjectuur’ (vgl. Schönfeld 1933:5) zijn, dan kan men nog
55
56
denken aan de sg. fem. van het anaforisch pronomen oe. hio, Kents me. hie/hi;
in dat geval zou de monnik ook bedoeld kunnen hebben: ‘behalve zij en jij, waarop
wachten jullie (twee)?’
End (conjunctie) kennen we (naast and en ond) uit onder meer de Kentse
57
oorkonden; de veel jongere Ayenbite heeft de vorm ook nog een keer, naast
gewoonlijk an/and/ant en eenmaal met vocalische auslaut ande. De anlaut met a-,
58
die een hier onzekere Gysseling in ons manuscript niet wil uitsluiten, past natuurlijk
nog beter bij het Engels.

5 Het afsluitende vraagzinnetje
De uu in uuat is (weliswaar pas) in Middelengelse tijd ‘in südlichen und
59
mittelländischen Handschriften in satznebentonigen Wörtern, so wat für what’ aan
60
te treffen. De Ayenbite heeft in dit en andere woorden wel nog altijd hu-, maar een
enkel wet (265/17) verraadt toch ook voor Kent het verstommen van de oudgerm.
h-.
Als in unbidat met Gysseling, CG II-1:130 een auslautende -t gelezen mag
worden, hebben we te maken met een uitgang (praes.indic., eenheidspluralis) die
52

53
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Schönfeld 1933: 5 (‘als zodanig [...] alleen in 't ofri.’; zie vorige noot), Tavernier-Vereecken
1948: 89 (in dezelfde zin); zeer expliciet, want gecursiveerd bij Cotman-Taeldeman 2003:
226: ‘in teksten van die tijd die zeker een Angelsaksische origine hebben, wordt de
conjunctiefvorm altijd si of sie geschreven [...] en nooit se’; ze voeren (p. 225) dit argument
al te apodictisch (want niet zo sterk geponeerd) terug op Tavernier-Vereecken 1948, volgens
wie - zo beweren ze - dit tekstkenmerk ‘onlosmakelijk met de (westelijke) Vlaamse herkomst
[zou, LdG] samenhangen’; uit een blik in (vooral) Brunner 1965 (of vorige oplagen; zie volgende
noot) hadden alle genoemde auteurs toch een ander besluit kunnen trekken.
Brunner 1965: §427 Anm. 3 (met verwijzing naar §31 Anm. 1); vgl. ook ibid. Anm. 1 i.f.:
‘nordh[umbrisch] sĕ kann eine im Satznebenton entwickelte Form sein, aus der sē/see (Anm.
4) durch nachträgliche Betonung entstanden ist’ (met literatuur).
Brunner 1965: §196 Anm. 2; Gradon 1979: 53.
Brunner 1965: §334.
Brunner 1967: §53; hi ook in de Ayenbite (zie Gradon 1979: 265a); Mossé 1962: 86 (§ 65:
III.1): ‘hi, hy [...] est la forme du kentois’.
Brunner 1965: §79 Anm. 4.
CG II-1: 128/45; hij verwijst daarbij naar ande in een oorkonde van de graaf van Holland voor
Delft, dd. 30.11.1268 (CG I, nr. 66 = I-1: 127v.). Naast 12x ende (127/28, 30, 32, 35, 37, 38,
39, 43, 45 en 128/1bis, 2) komt ook een enkele keer ande (128/4) voor, en wel in de wending
vaste ande ghestade; is de a in ande hier niet door de gelijke klank en letter in de twee
omringende woorden uitgelokt? Vgl. voor de vokalen in deze conjunctie ook Sanders 1974:
239v. met vooral noot 691.
Brunner 1967: §32 Anm. 2.
Gradon 1979: 268b-270a; Jordan-Crook 1974: 179.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

52
(naast -d) in talrijken getale in de ‘Kentse Glossen’ is vertegenwoordigd; ‘vielleicht
61
gehören sie überhaupt zu den Kennzeichen des Kentischen’! Ook de voorafgaande
62
vocaal a is normaal voor het Oe. En in diezelfde tijd komt als verbaal prefix ook
63
reeds un- voor, in plaats van het klassiekere an(d)-/on(d)-, dat in ons werkwoord
64
bovendien nog concurreert met â-: oe. âbîdan (ne. abide) naast onbîdan. Het
wegvallen van de dentaal in un- wijst alweer toch eerder naar het Engels dan naar
het (Middel)nederlands met zijn ontbiden (en ontbeiden).
Het persoonlijk voornaamwoord 2e pluralis is in het Oe. normaal ge (met korte of
65
lange e (idem in de 1e pers. we), in het Middelengels 3ee, verkort 3e; in
laatstgenoemde periode vinden we ook de gh-schrijfwijze, maar enkel voor de
stemloze (velaire of palatale) spirant (naught, rough, high). Wat Gysseling heeft
gezien als ‘nog een boogje’ van de g is misschien veeleer de eerste e van de reeds
66
in het Oe. voorkomende dubbele spelling -ee. Maar na het eenheidsmeervoud
unbidat zou desnoods, mét de klassieke interpretatie, uue als perfect mogelijke oe.
vorm kunnen blijven staan - ook al wordt dan in ons vers voor de <w> niet het
67
wynn-runeteken (evenmin als de þorn-rune in thu) gebruikt.

6 Samenvatting
Samenvattend kan ik dus niet met absolute zekerheid stellen dat ons tekstje (Oud-)
Engels, bepaaldelijk Kents is, maar dat het met eenzelfde stelligheid
Oud-West-Vlaams kan genoemd worden, lijkt me al evenmin zeker. Ook het recentste
pleidooi van Cotman en Taeldeman ten gunste van het Vlaams bracht daar geen
verandering in: het ene van hun beide hoofdargumenten (-e in hinase) heb ik
hierboven al weerlegd, en van hun ander tekstkenmerk - de vele a's in
onbeklemtoonde lettergrepen, die zij met Tavernier-Vereecken als Vlaamse
schrijfwijze voor evenzovele sjwa's opvatten - moeten zij in hun slotzin toegeven
dat het
minder bewijskracht aanreik[t] voor de West-Vlaamse origine van de
probatio dan we aanvankelijk gedacht hadden: a als spelling voor de
reductievocaal was in de eerste eeuwen van het tweede millennium ook
in andere delen van het West-Germaanse areaal mogelijk (p. 231).
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Brunner 1965: §357 Anm. 1.
Brunner 1965: §360 Anm. 1, die als voorbeeld uit de Kentse Glossen berēfat noemt.
Jordan-Crook 1974: 145 (§144).
Vgl. Seebold 1970: 94; voor de suffixen zie Krahe-Meid 1967: 36, 39 (§44) en vgl. nog
Schönfeld-Van Loey 1964: 245v. en 332v. (§197).
Brunner 1965: §332; Brunner 1967: §52.
Brunner 1965: §332 Anm. 3 en 4 (Rushworth 2, Lindisfarne).
uu is in het Oudengels oud (zie Brunner 1965: §4/1 en §171); omgekeerd is in het Middelengels
het runeteken ‘im 12. Jahrhundert noch ziemlich allgemein und bis in die Mitte des 13.
weitgehend üblich’ (Brunner 1967: §5 A.), ‘from the 12th cent. on the Continental <w> (“double
you”) takes its place’ (Jordan-Crook 1974: 33, §16); vgl. ook Mossé 1962: 28v. (§8 en remarque
I). Vooral toch ter wille van het met Caron 1963 aangenomen parallellisme tussen de Latijnse
en de Germaanse tekst wil Goossens 1982: 247v. liever blijven bij uue; bovendien vraagt hij
zich af ‘of de staart van de (vermeende?) g in g(h)e niet grotendeels met het spiegelbeeld
van een t op de achterkant van het blad samenvalt’. Maar zelfs dan is, immers bij een 1e
pers. pl., een oe. unbidat handhaafbaar (over -at zie hierboven met noten 61 en 62).
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Alles heeft uiteindelijk te maken met het sterk gelijklopende, Ingveoonse karakter
van de taalvariëteiten aan beide zijden van het Kanaal, vooral daar waar de Straits
68
of Dover slechts een heel minimale geografische barrière vormen. Daar is door
meer dan één vorser voldoende op gewezen. Lokaliseerde trouwens niet Gyseling
(CG II-1:129) zelf het versje in de buurt van Sint-Omaars (Saint Omer) precies omdat
daar, ‘o.m. blijkens de plaatsnamen op tûn, de Engelse taalinslag het sterkst’ was?
Dat is dus in het heel ‘uiterste zuidwesten van ons taalgebied, dat zoveel
gemeenschappelijke trekken vertoont met het Engels’ (CG II-1:128).
En hebben niet reeds Schönfeld en Caron zelf de mogelijkheid van anglicismen
69
geopperd? Hier nu is volgende taalpragmatische overweging op zijn plaats:
uitgaande van het blote feit dat de tekst nu eenmaal in Kent is geschreven, kan men
geredelijk verwachten dat men zich daar in de ‘landstaal’ uit of, als men niet uit de
streek afkomstig is, zich daaraan aanpast of zelfs al een tijd aangepast heeft. Alleen,
zo'n persoon kan uiteraard eigenaardigheden uit zijn eigen dialect als ‘residu’ hebben
bewaard, ook in geschrifte. Veeleer dan West-Vlaams met een Kents vernisje (de
‘anglicismen’!) is onze tekst misschien geïntendeerd Kents met West-Vlaams
substraat, dagzomend in het residu...olla. Daarbij valt echter te bedenken dat
Gysselings ol(s)-vindplaatsen (o.a. te Sint-Omaars) pas uit de dertiende eeuw
70
stammen. Of is olla toch maar = jonger Kents oella > alla? Of nog: is de o- van
olla ergens door die in omnes, ‘etymologisch’ of hoe dan ook, uitgelokt of ermee in
verband te brengen? Dan hoeft er zelfs geen West-Vlaming aan te pas te komen.
71
En nog: alla is van oudsher ook in Noord-Engeland thuis en wij zagen al dat de
auslaut -a in zowel olla als vogala voor dat gebied geattesteerd zijn; dan blijft alles
een intern-Engelse ‘Ausgleich’. Wie zal het zeggen? In elk geval: aan nestbevuiling
heb ik niet willen doen, en men drage zijn ‘h.o.v.’-T-shirt gerust verder. Het
72
(aller)laatste woord is wellicht nog niet gezegd; wat staat ons nog te wachten?
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71
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Zie bijv. Samuels 1971, Derolez 1974, Taeldeman 1982: 289, Bremmer 1989: 86v. (met
verspreide literatuur); vgl. ook Heeroma 1952.
Schönfeld 1933: 4, Schönfeld 1958/1959: 3, Caron 1954: 65 = Caron 1972: 189, Caron 1963:
263 = Caron 1972: 199. Zie verder de reeds vermelde stellingnamen van Krogmann (zie
hierboven noot 39), Philippa en De Schutter (beide noot 42), Pijnenburg 1989: 64 (i.v.m.
nestas) en zelfs Cotman-Taeldeman (zie hierboven noot 43).
Zie hierboven noot 28; maar ook ikzelf heb vaak naar jongere, d.i. Middelengelse vormen
verwezen.
Brunner 1965: §85 (voor Kents eall zie Anm. 4); vgl. hierboven bij noot 27; maar ook in het
oudere Kents (zo in de oude oorkonden) komt a vóór ll voor: Brunner 1965: §85 Anm. 1.
Het wachten is op de aangekondigde, eveneens in dit Tijdschrift te verschijnen studie van
Erik Kwakkel over de paleografie van de Oxfordse codices Bodley 340 (en 342) en over de
geschiedenis en ‘bevolkings’-samenstelling van de abdij te Rochester. Mochten de resultaten
hiervan dan toch aan de continentale thesis de grootste plausibiliteit verlenen, dan blijft uit al
het bovenstaande - meer dan uit enig ander vroeger onderzoek - te leren hoe vreselijk eng
de laat-elfde-eeuwse dialecten aan beide zijden van het Kanaal, met name aan de Straat van
Dover, met elkaar samenhingen. Alleen olla en hebban, dat dan rustig indicatief kan blijven,
zouden dan de echt onderscheidende kenmerken zijn.
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René Veenman
Meer dan sfeer: Jacques Perks verwijzingen naar klassieke poëzie
in Eene helle- en hemelvaart
Abstract - The Dutch poet Jacques Perk (1859-1881) is well-known for his
Mathilde-cycle, published after his death by Willem Kloos in a famous edition. Perk
himself, however, published ten poems out of the Mathilde-cycle in the periodical
De Nederlandsche Spectator shortly before he died. This publication of the smaller
cycle, Eene helle- en hemelvaart (‘A Journey to Hell and Heaven’), has been much
neglected. Unrightfully so, since Perk gave each of the ten poems a Greek or Latin
motto, while in Kloos’ edition only one poem has such a motto. By studying these
mottos and other references it becomes clear Perk meant to describe a katabasis
like those in the Aeneid and Odyssea. Furthermore, a reference to Ovid's Fasti
connects the ascent to heaven at the end of the cycle with poetic frenzy.

1 Inleiding
De belangrijkste publicatie die Jacques Perk zelf tijdens zijn korte leven bezorgde,
was Eene helle- en hemelvaart, een ‘krans’ van tien sonnetten. Deze verscheen in
De Nederlandsche Spectator van 3 september 1881, kort vóór Perks dood op 1
november van datzelfde jaar. Daarna is er niet veel meer naar deze gedichtencyclus
gekeken. De tien sonnetten maken immers ook deel uit van de postume uitgave
van de Mathilde-krans door Willem Kloos. Er zijn echter belangrijke verschillen in
de manier waarop de sonnetten in respectievelijk Eene helle- en hemelvaart en in
de Mathilde zijn gepubliceerd. Eene helle- en hemelvaart werd door een korte
inleiding voorafgegaan en was niet gericht aan Mathilde, maar aan Joanna, met wie
Perk Joanna C. Blancke bedoelde. Bovendien hadden in de publicatie die Perk zelf
bezorgde alle sonnetten een Grieks of Latijns motto. Kloos handhaafde echter alleen
bij het laatste sonnet het motto, bij de overige liet hij ze achterwege. Wie Perks
eigen bedoelingen met de tien sonnetten van Eene helle- en hemelvaart wil
doorgronden, kan dus veel beter de door hemzelf bezorgde uitgave raadplegen dan
de na zijn dood uitgegeven Mathilde.
De ontstaansgeschiedenis van Eene helle- en hemelvaart is goed te volgen in
de uitgave van de handschriften van de Mathilde door Garmt Stuiveling. Perk
gebruikte zeven sonnetten die deel uitmaakten van de Mathilde en die bekend staan
als de ‘grotsonnetten’. In het derde handschrift van de Mathilde schreef hij al een
aantal motto's bij deze sonnetten. Vervolgens combineerde hij ze met drie later
ontstane sonnetten tot een krans van tien. In een apart manuscript (door Stuiveling
‘Poëzie-boekje’ genoemd) heeft hij deze sonnetten onder de titel Eene helle- en
hemelvaart bij elkaar gezet en allemaal van motto's voorzien. Ten slotte publiceerde
hij ze in De Nederlandsche Spectator, waarbij hij sommige sonnetten nog weer van
1
andere motto's voorzag dan in het ‘Poëzie-boekje’.

1

Perk 1941, in dl. 1, blz. 48 een beschrijving van de totstandkoming van Eene helle- en
hemelvaart, in dl. 3, blz. 106-115 de sonnetten volgens het ‘Poëzie-boekje’ en op blz. 138-148
volgens de uitgave in De Nederlandsche Spectator.
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De versie van Eene helle- en hemelvaart uit De Nederlandsche Spectator nam
Stuiveling nogmaals op in zijn bundeling van Jacques Perks Brieven en dokumenten.
Dat deed hij tamelijk zorgvuldig, met uitzondering van de Griekse motto's: in twaalf
woorden Grieks staan twaalf fouten, waar die in de uitgave van Perk zelf niet
2
stonden. Deze slordigheid laat zien dat de motto's geen serieuze aandacht hebben
gekregen, zelfs niet van een zo gewetensvol uitgever als Stuiveling. Pas echt kwalijk
wordt het als aanvechtbare interpretaties van de sonnetten ontstaan, terwijl
gebruikmaking van de motto's die Perk ze zelf in Eene helle- en hemelvaart heeft
meegegeven, dergelijke fouten had kunnen voorkomen. Dat blijkt in de uitgave van
Perks gedichten door Fabian R.W. Stolk uit 1999, waarin geen serieuze aandacht
aan de motto's is geschonken. In zijn toelichting op het belangrijke gedicht
Sanctissima virgo, bijvoorbeeld, verklaart Stolk de titel als volgt: ‘Allerheiligste
Jonkvrouw of Maagd. Referentie aan de bezongen geliefde én aan de heilige
3
moedermaagd Maria’. Het is de vraag of Perk refereerde aan zijn geliefde, maar
hij verwees zeker niet naar Maria, zoals bestudering van de motto's in Eene helleen hemelvaart had kunnen uitwijzen. Stolk gaf er echter de voorkeur aan de opvatting
van Al. Slijper te onderschrijven, die in een opstel over Jacques Perk en de klassieke
oudheid schreef: ‘Waarom [...] heeft Perk dan boven sommige zijner sonnetten een
Grieksch of Latijnsch motto geplaatst? Mijn antwoord luidt: omdat hij dat mooi vond.
En verder om niets. Geen humbug noch mode vermoed ik daar bij. Maar het geeft
aan die verzen een stemming, een sfeer. Het is als muziek, die het vers begeleidt.
4
Meer evenwel niet.’
De veronachtzaming van de motto's is des te onbegrijpelijker als men het feit in
aanmerking neemt dat Perk zich juist tijdens het ontstaan van de sonnetten bezighield
met het lezen van klassieke literatuur. Het grootste deel van de krans Eene helleen hemelvaart, de zeven ‘grotsonnetten', ontstond toen Perk tijdens een bezoek
aan de Ardennen in 1879 de grotten van Han en Rochefort bezocht. Dat was in de
jaren nadat hij in 1877 de HBS had verlaten. Hij had zijn schoolcarrière voortijdig
beëindigd en was nu bezig zich voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de
universiteit. Daartoe moest hij Grieks en Latijn leren. De lectuur van de Griekse en
Latijnse dichters heeft hem mede geïnspireerd bij het schrijven van de grotsonnetten
en de krans Eene helle- en hemelvaart als geheel. Zoals aanstonds zal blijken, heeft
hij vooral aan boek 6 van Vergilius' Aeneis en boek 11 van Homerus' Odyssee veel
5
ontleend. In ieder geval zijn de meeste van de motto's en de titels van het eerste
en laatste sonnet afkomstig uit deze boeken, waarin de tocht door de onderwereld
van respectievelijk Aeneas en Odysseus beschreven wordt. Ik zal nu eerst die titels
en motto's nader beschrijven, alvorens in te gaan op de vraag wat Perk met deze
verwijzingen bedoelde.

2
3

4
5

Perk 1959. Stuiveling maakte in de laatste strofe van De grotstroom ook een fout in het
Nederlands: ‘ondervinden’ waar in De Nederlandsche Spectator ‘ondervingen’ staat.
Perk 1999: 170. In de aantekening bij Δειν Θεò op blz. 190 citeert Stolk wel een van de
motto's, maar dat doet hij naar de door Stuiveling uitgegeven versie in het ‘Poëzie-boekje’,
inclusief diens fouten in het Grieks.
Slijper 1980, door Stolk geciteerd op blz. 214.
Schepers 1901: 31 schreef hierover: ‘Hij is geheel vervuld van wat hij ziet en de dweper met
Vergilius en Dante moet wel gaan denken aan hun beider Hellevaart.’
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2 De Latijnse en Griekse titels en motto's
Sonnet 1

SANCTISSIMA VIRGO

Motto

Ἐπλόκμο , αὐδήσσα (E-uplokamos,
audè-essa)

De woorden sanctissima virgo zijn ontleend aan het zesde boek van Vergilius'
Aeneis. De Sibylle van Cumae, die daar Aeneas de weg naar de onderwereld wijst,
wordt door Aeneas aangesproken als sanctissima vates (‘zeer heilige zieneres’,
Aen. VI, 65) en virgo (‘maagd’, Aen. VI, 45, 104, enz.). De combinatie is van Perk
zelf.
Het motto bestaat uit twee woorden uit een versregel van Homerus: Odyssee XI,
8: Kίρκη ἐυπλόκαμο , δειν θεὸ αὐδήεσσα. De betekenis van de hele regel is:
‘Kirke met de mooie vlechten, geduchte godin met welluidende stem.’ Hier zijn de
woorden ‘met de mooie vlechten’ en ‘met welluidende stem’ geciteerd. De woorden
‘geduchte godin’ vormen de titel van het tiende sonnet. Met dezelfde woorden wordt
Kirke ook aangeduid in Od. X, 136 en XII, 150. Overigens gebruikte Homerus
dezelfde woorden eveneens voor de nimf Kalypso (Od. XII, 449). De woorden δειν
θεὸ gebruikte hij vaker: in de Odyssee niet alleen voor Kirke en Kalypso, maar
ook voor de godin Athene (Od. VII, 41).
Sonnet 2

INTREDE

Motto

Nunc animis opus, Aenea nunc pectore
firmo

Het motto (‘Nu is er moed nodig, Aeneas, nu een sterk hart’) is ontleend aan
Vergilius, Aen. VI, 261. De Sibylle spreekt Aeneas moed in bij het binnengaan van
de onderwereld.
Sonnet 3

NEDERVAART

Motto's

Νὺξ Óλο (Nux olo-è) + Sola sub nocte

Dit sonnet heeft twee motto's. Het eerste (‘een verschrikkelijke nacht’) komt weer
uit de Odyssee: Od. XI, 19 en wordt door Odysseus gebruikt om de duisternis bij
de ingang van de onderwereld te beschrijven. Het tweede (‘in de verlaten nacht’)
komt uit Vergilius: Aen. VI, 268 en wordt eveneens gebruikt om de toegang tot de
onderwereld te beschrijven.
Sonnet 4

FAKKELGLANS

Motto

Subita trepidus formidine

Het motto (‘angstig door een plotselinge schrik’) komt uit Aeneas' afdaling in de
onderwereld (Aen. VI, 290). De angst wordt veroorzaakt door de monsters die zich
bij de ingang van de onderwereld bevinden.
Sonnet 5

DE GROTSTROOM

Motto

Res alta terra et caligine mersae
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‘De wereld die is verzonken in de diepe aarde en de nevel’ (Aen. VI, 267), een
omschrijving van de onderwereld. Perk heeft de accusativus-vorm res mersas die
bij Vergilius staat, in de nominativus omgezet.
Sonnet 6

DE HOLLE BERG

Motto

Ἐμὲ χλωρὸν δέο
deos heirei)

ἥρει (Eme de chlooron

Het motto betekent ‘een bleke angst greep mij aan’ en is ontleend aan Od. XI,
43.
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Odysseus beschrijft zijn angst bij het verschijnen van de schimmen van de
onderwereld. Dezelfde woorden komen nogmaals voor aan het einde van hetzelfde
boek (Od. XI, 633), waar Odysseus bang is dat Persephone het Medusa-hoofd op
hem af zal sturen als hij nog langer in de onderwereld blijft.
Sonnet 7

HET RIJK DER TRANEN

Motto

Horret meminisse

Het citaat komt uit Vergilius Aen. II, 12 (waar de volgorde anders is): (quamquam
animus) meminisse horret: ‘(hoewel mijn geest) ervoor huivert het zich te herinneren’.
Het zijn woorden van Aeneas als hij gaat vertellen over de inname van Troje. In het
manuscript van het ‘Poëzie-boekje’ stond overigens een ander motto, uit boek VI
van de Aeneis, dat Perk kennelijk eerst had gekozen: Fare age quid venias (Aen.
VI, 389); ‘Zeg op, wat u komt doen’, woorden van de veerman Charon aan Aeneas.
Sonnet 8

DAG

Motto

ZΣειν καή ὅρᾶν ϕὰε Ïελίοιε (Zooein kai
horain phaos è-elioio)

Het motto is ontleend aan Od. X, 498 en betekent ‘leven en het licht van de zon
zien’. De context waarin de woorden voorkomen is de volgende: Kirke is bereid
Odysseus te laten gaan, maar vertelt hem dat hij om de weg naar huis te vinden
Teiresias in de onderwereld moet raadplegen. Daarop - zo vertelt Odysseus - ‘wilde
mijn hart niet meer leven en het licht van de zon zien.’ Dezelfde woorden komen
overigens ook voor in Od. IV, 540.
Sonnet 9

HEMELVAART

Motto

Est deus in nobis

Het motto is deze keer niet aan Vergilius ontleend, maar aan de Fasti van Ovidius:
Fasti VI, 5 (dezelfde uitdrukking komt voor in diens Ars Amatoria III, 549): ‘Er is een
god in mij.’ De uitdrukking komt voor in een context waarin Ovidius vertelt dat hij
als dichter goddelijke inspiratie heeft. Nobis (letterlijk ‘ons’) moet worden opgevat
als dichterlijk meervoud.
Sonnet 10

Δειν (Deinè Theos)

Motto

Olla

Voor de herkomst van de titel zie de aantekening bij Sonnet 1. Het aanwijzend
voornaamwoord olla is een archaïsche variant van het veel gewonere Latijnse illa;
men zou het kunnen vertalen met ‘die vrouwe’. De vrouwelijke nominativusvorm
komt bij Vergilius (en andere dichters) overigens niet voor, maar de dativusvorm olli
komt wel regelmatig voor (bijv. Aen. I, 254, VI, 321). Perk heeft de nominativus-vorm
dus zelf afgeleid. In het oorspronkelijke manuscript van Deinè theos stond het motto
nog wél in de dativus-vorm olli. Perk heeft er blijkbaar een onmiskenbaar vrouwelijke
vorm van willen maken - olli kan immers ook het mannelijke of onzijdige geslacht
hebben.
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De motto's wijzen de lezer al grotendeels de weg zonder dat hij de gedichten zelf
hoeft te hebben gelezen. De meeste verwijzen naar de tocht door de onderwereld
die Aeneas maakte in de Aeneis, en Odysseus in de Odyssee. In het voetspoor van
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deze epische helden maakt de dichter (die ik hier voor het gemak gelijkstel met de
ik-figuur) zijn ‘hellevaart’. Daarbij wordt hem de weg gewezen door een godin zoals
de Sibylle aan Aeneas de weg wees en Kirke aan Odysseus. Aldus zocht Perk
bewust aansluiting bij de beroemdste voorbeelden uit de klassieke literatuur voor
een beschrijving van een afdaling in de onderwereld, een katabasis.

3 Verdere ontleningen
Het is niet zo dat Perk pas achteraf naar de klassieke voorbeelden voor een katabasis
heeft verwezen - men zou dat licht kunnen denken, omdat hij de motto's pas later
heeft toegevoegd. Al bij het schrijven van de gedichten zelf heeft hij de klassieke
voorbeelden voor ogen gehad. De grotsonnetten (de gedichten 2-8) bevatten vele
reminiscenties aan met name boek 6 van de Aeneis. Een vergelijking van de inhoud
van dat boek met Perks krans brengt vele opmerkelijke overeenkomsten aan het
licht.
In het zesde boek van de Aeneis komt Aeneas bij de Sibylle van Cumae. Deze
voorspellende priesteres houdt verblijf in een grot met honderd ingangen. Na een
gebed van Aeneas voorspelt ze de Trojanen een moeilijke toekomst in Italië. Daarna
verzoekt Aeneas de Sibylle hem naar de onderwereld te leiden om zijn vader
Anchises te zien. Bij Cumae was de onderwereld namelijk te bereiken via het
Avernus-meer. De Sibylle maakt Aeneas echter duidelijk dat hij eerst een gouden
tak moet hebben om de onderwereld in te gaan. Met behulp van twee duiven, vogels
van zijn moeder Venus, weet Aeneas de gouden tak te vinden. Dan betreedt hij
samen met de Sibylle de onderwereld. Hij daalt met haar af in de grot, waarna ze
met de veerboot van Charon de rivier de Styx (of Acheron) oversteken, en Aeneas
- onder vele anderen - zijn vader Anchises ontmoet. Van hem verneemt Aeneas
wat zijn bestemming is en wat de toekomst van het Romeinse volk zal zijn. Aan het
einde van boek VI doet Anchises Aeneas en de Sibylle via een ivoren poort uitgeleide
uit de onderwereld.
Bij Perk is het in het eerste sonnet nog niet duidelijk dat het om een ‘hellevaart’,
een tocht naar de onderwereld, gaat. Het gedicht beschrijft een verschijning van
‘de Jonkvrouw’ met de traditionele kenmerken van een epifanie: eerst is er de stilte
in de natuur die de komst van de godheid aankondigt, dan volgen donder en bliksem
en verschijnt de Jonkvrouw. Zij heeft bovenmenselijke trekken, want ze is
‘reuzengroot’ en heeft een ‘verengeld aanschijn’. Via de verwijzingen van titel en
motto is toch duidelijk dat de Jonkvrouw net zoals de Sibylle of zoals Kirke de dichter
de weg naar de onderwereld wijst. Maar anders dan in het geval van Aeneas of
Odysseus is het van tevoren onduidelijk waarom de dichter zou willen afdalen.
Kennelijk wijst de Jonkvrouw - die we blijkens de korte inleiding die Perk bij zijn
krans schreef, moeten gelijkstellen met de Schoonheid - hem onweerstaanbaar de
weg ergens heen.
In het tweede sonnet, ‘Intrede’, gaat de dichter de grot in die de toegang vormt
tot de onderwereld. De beschrijving bevat veel reminiscenties aan de afdaling van
Aeneas in de grot (Aen. VI, 236 e.v.). Bij de ingang is er ‘een poel van duisternis’
zoals Aeneas een ‘donker meer’ (lacu nigro VI, 238) tegenkomt. De ingang bevindt
zich in een begroeiing: ‘braam en stekelwisch’ bij Perk en ‘een bos’ (nemo-
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rum VI, 238) bij Vergilius. De tegenstelling tussen het ochtendlijk uur en de nachtelijke
duisternis van de grot komt bij beiden voor: de ‘uchtend’ van Perk correspondeert
met Vergilius' ‘bij het eerste zonlicht’ (primi sub lumina solis VI, 255), en de
omschrijving ‘waar nacht en stilte zweefden’ bevat ook al ontleningen aan Vergilius:
‘plaatsen die in de nacht tot ver stil waren’ (loca nocte tacentia late VI, 265). Tot slot
komen we de dodelijke stank die bij de ingang van de onderwereld hoort zowel bij
Vergilius (Aen. VI, 240-241) tegen als bij Perk: ‘'t Is of die opgespalkte wolvekaken
[...] Den dood met vunzigkillen adem braken.’
De homerische vergelijking waarmee het derde sonnet, ‘Nedervaart’, begint is
bijna letterlijk aan Vergilius ontleend: aan Aeneis VI, 270-272 - en dat is al door
6
Kloos geconstateerd. In de beschrijving van de grot c.q. de onderwereld zelf
herinneren twee details aan de Aeneis. In het vijfde sonnet ‘De grotstroom’ bereikt
de dichter - vlak vóór het midden van de krans - het diepst van de grot, en daar
‘waar zonnestraal nooit in kon dringen,/Waar nooit het oog der toorts een bodem
zag’, zo schrijft Perk, ‘Schijnt kermend zich een reus in boei te wringen.’ Het is een
duidelijke herinnering aan de eeuwig gestraften in de Tartarus, die door Vergilius
beschreven worden in Aen. VI, 548 e.v. Aeneas hoort de geluiden van de Tartarus
aanvankelijk alleen in het voorportaal: ‘van hier werden jammerklachten gehoord,
en klonken wrede zwepen, en toen het gerinkel van ijzer en het gesleep van boeien.’
Een tweede detail dat aan de Aeneis herinnert is de vaart over de onderaardse
rivier, de ‘grotstroom’. Dit komt overeen met het oversteken van de Styx. Daarbij
heeft de beschrijving van het gammele bootje in het achtste sonnet, ‘Dag’, veel weg
van de manier waarop Vergilius de boot van de veerman Charon beschreef: het
‘waggelend hout’ van Perk herinnert aan het ‘aaneengebonden bootje’ (cumba sutilis
VI, 413-414). Ook gebruikt Perk de typisch Vergiliaanse pars pro toto ‘kiel’ in plaats
van boot, die door Vergilius in Aen. VI, 391 voor de boot van Charon wordt gebruikt
(carina). Met dit achtste sonnet (het laatste van de ‘grotsonnetten’), komt de dichter
in het daglicht. De katabasis is ten einde. De overvaart over de rivier brengt de
dichter niet, zoals bij Homerus en Vergilius, in de eigenlijke onderwereld, maar
brengt hem uit de onderwereld naar ‘het licht, het leven, liefde en lust’ (met welke
woorden het homerische motto wordt aangehaald en uitgebreid). Maar net zoals
het geval is bij de helden Odysseus en Aeneas is de hellevaart voor de dichter een
beproeving die hij moet doorstaan om tot hogere, voor gewone stervelingen
onbereikbare, kennis te geraken.

4 De goddelijke waanzin
Al houden nu de reminiscenties aan Vergilius' Aeneis op, voor het juiste begrip van
het volgende gedicht ‘Hemelvaart’ is wederom het motto een belangrijke aanwijzing.
Est deus in nobis, het citaat uit de Fasti van Ovidius, is een traditionele omschrijving
van de furor poeticus, de dichterlijke waanzin. Het is de idee dat de dichter door
een god bezeten raakt om zijn poëzie te schrijven. Dat gebeurt ook bij Perk: ‘En
godd'lijk leven gloeit in mijn gemoed.’ In een fascinerend opstel uit

6

In de ‘Aantekeningen’ van zijn uitgave van de Gedichten van Jacques Perk (1882) citeerde
Kloos bij Sonnet XXIV de betreffende regels uit Vergilius' Aeneis.
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1957 heeft Jacob Smit beschreven dat in dit gedicht sprake is van het motief van
de ‘kosmische zelfvergroting’ (‘het motief van de dichter wiens zelf zich in een
7
exaltatie van individueel superioriteitsgevoel uitbreidt in het heelal’). Hij maakte
aannemelijk dat Perk dit aan Bilderdijk ontleend heeft. Maar ook Smit heeft niet naar
het motto gekeken, dat Perk zelf in de versie van Eene helle- en hemelvaart aan
het sonnet meegaf. Hij onderkent daarom niet goed dat er in dit gedicht ook sprake
is van het motief van het bezeten raken van de dichter door de godheid. De dichter
neemt deel aan de onsterfelijkheid als gevolg van het enthousiasme: er zit een god
in hem. Hij ontstijgt de wereld en aanschouwt de Schoonheid. Maar de opvatting
dat Perk in dit sonnet schrijft dat de dichter zelf god is geworden, zoals Smit wilde
met zijn omschrijving de ‘god-geworden dichter’, gaat mijns inziens te ver. Wél
hoopte Perk door de publicatie van zijn poëzie onsterfelijk te worden, een gedachte
die Perk niet in zijn gedicht uitte, maar in de brief waarmee hij zijn krans aan Joanna
toestuurde: ‘Die nu nog ongeboren zijn zullen deze sonnetten dan [na onze dood]
8
misschien lezen. Dit is eene liefelijke gedacht voor mij.’

5 Griekse schoonheid
Het slotgedicht begint met een beschrijving van het ochtendgloren die een variant
is van Homerus' ‘rozevingerige dageraad’. Belangrijker is dat ook de titel van het
laatste gedicht aan Homerus is ontleend. Ik denk dat dit geen willekeur is. Perk moet
zijn krans bewust met een gedicht met een Griekse titel hebben afgesloten, nadat
hij die even bewust met een gedicht met Latijnse titel was begonnen. De
achterliggende gedachte die Perk hierbij volgens mij gehad heeft is die van de
superioriteit van de Griekse cultuur ten opzichte van de Romeinse. Schoonheid kon
nergens beter dan bij de Grieken gevonden worden. Deze opvatting is Perk
ongetwijfeld ingegoten door zijn fameuze HBS-leraar Willem Doorenbos. Die
verspreidde de opvatting dat er bij de Grieken een zuivere schoonheid te vinden
was die verder nergens zo te vinden was - en had daarmee een grote invloed op
de Tachtigers. We kunnen zijn ideeën nalezen in zijn tijdschriftartikelen, maar ook
in zijn Handleiding tot de Geschiedenis der letterkunde: ‘Bij de Grieken vereenigde
zich schoonheid met kracht, kunst met innerlijke gehalte.’ De Romeinen vond hij
maar ‘ruw en onbeschaafd’. Door zijn slotgedicht een Griekse titel te geven,
onderstreepte Perk dus dat de dichter na zijn helletocht de Schoonheid heeft
aanschouwd.
Overigens zal Doorenbos het niet erg gevonden hebben dat Perk op zo ruime
schaal aan Vergilius - toch een Romeins dichter - ontleende, want over de Aeneis
was hij wél positief: Het munt ‘boven alle kunstheldendichten uit, in fraaiheid van
9
dictie, in ernst van opvatting, in schitterende episoden en in schoone beschrijvingen.’
De Aeneis is dan ook een imitatie van een Grieks voorbeeld.

7
8
9

Smit 1957 en voortbouwend hierop Van de Nieuwegiessen 1982.
Perk 1959: 375, Brief van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke, Amsterdam 7 September
1881.
Doorenbos 1882: dl. 1, blz. 25, 112 en 141.
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6 Conclusie
Door ieder van de tien sonnetten van zijn krans Griekse en Latijnse motto's te geven
en ook nog eens de titels van het begin- en het slotgedicht aan de klassieke literatuur
te ontlenen, gaf Perk belangrijke aanwijzingen voor het juiste begrip van zijn
sonnettenkrans. Deze mogen zeker niet als betekenisloos worden genegeerd.
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Interdisciplinair
Janet van der Meulen
In de sporen van het hof
The Princely Court: Medieval Courts and Culture in North-West Europe,
1270-1380 / Malcolm Vale. Oxford: Oxford University Press, 2001. - 422
p.; ills. isbn 0-19-820529-5, Prijs: € 64,05
Vooral rekeningen, eindeloze hoeveelheden hofrekeningen nam Malcolm Vale door
om zijn prachtige studie over hofcultuur in Noord-West Europa in de
pre-Bourgondische periode te kunnen schrijven. De speurtocht van de Engelse
historicus begint in het derde kwart van de dertiende eeuw, toen de graven van Hol
land, Henegouwen en de hertog van Brabant zich met de val van de Hohenstaufen
steeds meer aan het gezag van hun hoogste leenheer konden onttrekken. Zijn
verkenningen eindigen ruim een eeuw later, wanneer het graafschap Vlaanderen
(in 1384) als eerste in de rij toevalt aan de Bourgondische hertog. Het belang van
deze studie is dat het de vorstenhoven van de Lage Landen plaatst binnen een veel
ruimere context: in zijn onderzoek heeft Vale ook het toonaangevende hof van de
graven van Artois en dat van de Engelse koning betrokken. Een voortdurende
uitwisseling, bovenal op het culturele vlak, vloeide als vanzelf voort uit de sterke
dynastieke banden tussen deze hoven en de veelvuldige onderlinge contacten die
deze familierelaties met zich meebrachten. Dat het Frans aan het Engelse hof tot
ver in de veertiende eeuw de officiële voertaal was, zal het onderhouden van de
betrekkingen met de naburige vorstenhoven ook zeker vergemakkelijkt hebben.
Voorafgaand aan het uitbreken (in 1337) van de Honderdjarige Oorlog tussen
Engeland en Frankrijk, is de Engelse koning al druk doende om zijn verwanten op
het continent tot bondgenootschappen over te halen. In de eerste jaren van deze
oorlog zijn bovendien ook het Brabantse Antwerpen en de Vlaamse steden - met
Gent voorop - belangrijke steunpunten, zeker ook in financiële zin. Overigens ben
ik me ervan bewust dat de Engelse en Franse term ‘prince’ een bredere betekenis
heeft dan het Nederlandse ‘vorst’; toch zal ik deze laatste term verder gebruiken
om niet steeds het onderscheid te hoeven maken tussen koninklijk, grafelijk of
hertogelijk hof. Daar komt bij dat deze vorsten zich ook steeds minder gedroegen
als leenmannen van de Franse koning of Duitse keizer, wat ze feitelijk nog wel
waren.
Vale is er uitstekend in geslaagd een helder en levendig beeld te schetsen van
het hofleven in Noord-West Europa. De bronnen die uit deze vroegere periode
bewaard bleven, kunnen in de verste verten niet tippen aan de rijkdom van de
archieven die uit de Bourgondische tijd zijn overgeleverd. Dit probleem van een
lacuneuze overlevering wordt echter in belangrijke mate ondervangen door de brede
aanpak waarvoor is gekozen. Samengebracht vullen de bewaard gebleven
administratieve bronnen van de verschillende hoven elkaar niet alleen aan, maar
bieden ze bovendien ook de mogelijkheid tot vergelijking. Dit laatste geldt met name
voor de bestudering van de administratieve en huishoudelijke organisatie van het
hofleven. Zo is het Engelse hofleven aanzienlijk beter gedocumenteerd
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dan dat van de hoven op het continent, en het besluit om ook Engeland in het
onderzoek te betrekken kan alleen al om die reden worden toegejuicht.
In mijn bespreking van dit belangrijke boek wil ik me beperken tot de zaken die me
voor de literatuurhistoricus - en meer in het bijzonder de (medio)neerlandicus - als
meest relevant of in elk geval interessant voorkomen. In het eerste deel van The
Princely Court schetst Vale hoe de materiële infrastructuur van het laatmiddeleeuwse
hof zich vanaf de late dertiende eeuw ontwikkelde. Hij beschrijft hoe geleidelijk een
verfijning tot stand kwam in de administratieve en huishoude lijke organisatie, en
welke aanpassingen dit meebracht in de inrichting van de ruimte binnen de paleisof kasteelmuren. Ook laat hij zien welke ontwikkelingen zich voordeden binnen de
gelederen van de hoffunctionarissen, op welke wijze het hofleven gereglementeerd
werd en hoe de financiën geregeld waren. Ten slotte gaat dit eerste deel ook over
de eindeloze verplaatsingen van de leden van deze vorstenhoven en de niet te
onderschatten kosten en organisatorische inspanningen die dit alles met zich
meebracht.
In zijn inleiding op het tweede deel van zijn studie, gewijd aan de hofcultuur, geeft
Vale aan dat hij zich realiseert dat de door hem aangebrachte onderverdeling in
wat hij de ‘materiële’ en ‘immateriële’ aspecten van het hofleven noemt, enigszins
kunstmatige is, omdat er eigenlijk voortdurend sprake is van overlapping en
gelijktijdigheid. Groot is immers het belang dat men hechtte aan de zichtbaarheid
van de sociale status, zowel binnen als buiten de hofgemeenschap, en aan uiterlijk
vertoon en (al dan niet geleende) rijkdom. En juist deze drijfveer vond ook heel
tastbaar uitdrukking in diverse kunstvormen.
Zeer lezenswaardig in dit tweede deel vind ik het hoofdstuk ‘Courtly pursuits’,
waarin Vale aan de hand van welgekozen voorbeelden uit diverse hofrekeningen
en studies schrijft over populaire vormen van hofvermaak, zoals het schaakspel,
de jacht en toernooien. Van de liefde voor het schaakspel getuigen niet alleen
literaire teksten; ook de administratieve bronnen bevatten de nodige sporen. Zo
vermelden diverse documenten de aanschaf of het bezit van soms uiterst kostbare
schaakborden en bijbehorende stukken. Daarnaast geven de hofrekeningen een
aardig inkijkje in de dagelijkse gang van zaken: voortdurend worden heren én dames
voorzien van zakgeld dat bij het schaken wordt ingezet. Ook schrijft Vale over de
praktische boekjes met schaakproblemen zoals die, bijvoorbeeld, in het bezit waren
van de Hollands-Henegouwse graaf Jan van Avesnes († 1304), niet te verwarren
met het wijd verbreide moraliserende traktaat, het Liber super ludo scaccorum, dat
rond of kort na 1300 werd geschreven. Dat bij het dobbelen, schaken en andere
bordspelen geld werd ingezet, is bekend en evenzo dat dit gebeurde ondanks
koninklijke verboden. Maar wie wist er dat ook met tennis al in de veertiende eeuw
geld te verdienen viel, nota bene op de tennisbaan van de abdij van Saint-Bertin?
Over toernooien is recentelijk door tal van historici geschreven. Voor de periode
en de gebieden waarover The Princely Court handelt is het boek van Juliet Vale,
Edward III and Chivalry nog steeds een belangrijke studie, omdat hierin ruim
aandacht wordt besteed aan het feestelijke aspect van de society-evenementen die
deze toernooien feitelijk waren. Adellijke dames en heren kwamen van heinde en
ver bijeen om elkaar te zien en om gezien te worden. Hoog waren de kosten voor
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deze gebeurtenissen: vele paarden, een uitgebreide wapenrusting en fraaie kleding
moesten over flinke afstanden verplaatst worden. En eenmaal ter plaatse waren er
weer andere uitgaven, zoals de beloningen voor minstreels die tussen de toernooien
door de toegestroomde adel en hun hofhoudingen vermaakten. Omdat sinds de
regering van Lodewijk de Heilige (overleden in 1270) in Frankrijk op gezette tijden
het verbod op toernooien opnieuw werd uitgevaardigd, vonden veel van deze
bijeenkomsten plaats net buiten de Franse grenzen, bijvoorbeeld in Ponthieu en in
Boulogne, maar ook in Henegouwen en Brabant. Ook honderd jaar na het Tournoi
de Chauvency en de Roman du Hem - de literaire neerslag van twee feestelijke
toernooien - waren dames, en dan vooral jonge, van dergelijke evenementen niet
meer weg te denken. De ridders die in het krijt treden zullen zichzelf eerder
overtreffen als ze weten dat de ogen van het andere geslacht hun verrichtingen
volgen - armes en amour zijn een onverbrekelijk koppel. Vale illustreert de kennelijke
behoefte aan dames, als publiek en als gezelschap bij de feestelijke intermezzo's,
met een aardige passage uit 1377. Voor een feste dat de Brabantse hertog en
hertogin in Brussel zullen geven, dragen zij de proost van Binche per brief op om
persoonlijk ook in twee naburige Henegouwse steden uit te kijken naar vrouwelijk
schoon. Mocht de proost daar aantrekkelijke jongedames zien, dan wordt hij verzocht
hun de meegestuurde uitnodiging voor dit feest te overhandigen.
Dat adel en stedelijk patriciaat cultureel gezien niet in gescheiden werelden
leefden, staat wel vast, maar in hoeverre ze in de veertiende eeuw op dit vlak ook
al daadwerkelijk gezamenlijk het toernooiveld betraden, is een lastig te beantwoorden
vraag. Toch stelt Vale met betrekking tot toernooien die op religieuze hoogtijdagen
in steden werden gehouden, zonder meer dat leden van hof en stad bij dergelijke
evenementen ‘still joined together as participants in civic jousts and tournaments’
(p. 199). Deze uitspraak wordt met slecht één voorbeeld gestaafd: een (late)
Henegouwse rekeningpost uit 1393. Hieruit blijkt dat de leden van het grafelijk huis
deelnamen aan de jaarlijkse ‘civic procession’ in Mons. Maar een processie of
optocht is, hoe feestelijk ook, toch nog geen toernooi? Vale merkt nog op dat met
de komst van de Bourgondiërs weer een toenemende tendens naar grotere
exclusiviteit valt waar te nemen, én dat nader onderzoek geboden is. Ook verwijst
hij naar de bevindingen van Nijsten die de situatie aan het hof van Gelre onderzocht.
Daar zou een tegengestelde beweging te zien zijn: ‘in the fourteenth century
[tournaments] were strictly a matter for the nobility but shifted to the towns in the
fifteenth century [...] Gradually the monopoly of the nobility over tournaments was
broken’. (De geciteerde Engelse publicatie van Nijsten, die ontbreekt in de
bibliografie, verscheen in 1994 in City and spectacle in medieval Europe.) Ik zou
hier willen aantekenen dat ook voor Henegouwen geen aanwijzingen zijn te vinden
die Vale's stelling onderbouwen. Wanneer een toernooi in de stad wordt gehouden,
is het dan wel zo vanzelfsprekend dat daarbij burgers en edelen gezamenlijk, met
of tegen elkaar, in het strijdperk treden? Interessant lijkt me in dit verband een in
The Princely Court niet genoemde veertiende-eeuwse Récits d'un bourgeois de
Valenciennes - over de invloedrijke patriciërsfamilie Bernier - waarin een aantal
stadsfeesten beschreven staat. In die unieke beschrijvingen valt op dat, steeds
opnieuw, alleen de namen van deelnemende burgers vermeld worden. Soms ging
het om feesten in andere steden (zoals St.-Quentin, Compiègne, Arras of Lille)
waarop rijke burgers als Jean Bernier, proost van
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Valenciennes, in fraaie uitdossingen verschenen. In andere gevallen betrof het
festiviteiten in Valenciennes zelf, waarbij de bewoners van verschillende buurten
streden om prijzen voor hun verbeelding van scènes of personages uit de Franse
literatuur. Waren hier ook adellijke deelnemers geweest, dan zou dit zeker niet
onvermeld zijn gebleven. Daarvan getuigt ook de enige passage waarin burgers en
edelen wel samen verschijnen. De kroniekschrijver verhaalt daarin vol trots hoe
Jean Bernier namens graaf Willem (omdat deze zelf inmiddels te ziek is) vorsten
en hoge edelen in zijn huis ontvangt voor een luisterrijk banket. Heel precies vermeldt
hij wat er op het menu stond en ook hoe de tafelschikking was. De echtgenoten van
de aanwezige patriciërs hadden de eer tafeldames te zijn van de adellijke gasten.
Over steekspelen bij deze gelegenheid zegt de kroniek niets. Wel wordt nog melding
gemaakt van deelname door Jean Bernier aan een groot toernooi in de Franse
hoofdstad, begin jaren dertig. Maar uit een Parijse kroniek blijkt dat dit een toernooi
voor burgers betrof waarvoor de Franse koning zijn speciale toestemming had
verleend. Van een gezamenlijk aantreden in het toernooiveld van adel en burgerij
zwijgen deze toch unieke bronnen, de ongetwijfeld vele contacten tussen hof en
stad ten spijt.
Van den Neste stelt in haar studie Tournois, joutes, pas d'armes dans les villes
de Flandre à la fin du Moyen Age (1300-1486) (Parijs, 1996) dat de meningen over
de kwestie van de ‘joutes mixtes’ zonder meer verdeeld zijn. Zij merkt terecht op
dat wanneer de rekeningen van de Henegouwse stad Mons in 1337 de aanwezigheid
van edelen tijdens stadstoernooien vermelden, deze posten niet expliciet aangeven
dat die adellijke lieden ook - al dan niet gelijktijdig - deelnamen aan de toernooien
die op dat moment plaatsvonden. De betreffende kostenpost maakte immers slechts
gewag van drinkgeld dat op de dag van het toernooi naar het huis van de proost
werd gebracht, waar de heer van Hervé en de heer van Naast verbleven. Belangrijker
in dit verband zijn latere rekeningsposten die Van den Neste aanvoert en die pleiten
tegen gemene steekspelen. Ze laten ondubbelzinnig zien hoe in Mons, althans in
1369 en 1371, de adel pas in het krijt trad nadat - de dag daarvoor - de burgerij haar
gevechten had uitgespeeld. Of de toernooien in de Vlaamse steden op eenzelfde
manier geregeld waren, is niet meer dan een hypothese (p. 140-141).
Wanneer Vale het vraagstuk van de mogelijke meertaligheid van de door hem
bestudeerde hoven aansnijdt, merkt hij eerst op dat literatuur- en kunsthistorici al
te lang zijn uitgegaan van de veronderstelling dat de Franse hofcultuur veruit
dominant was en die van andere vorstenhoven zou hebben overschaduwd. Voor
wat betreft de Lage Landen (voor het hof van Engeland en Artois ligt dat anders)
poneert Vale nu de stelling dat de hoven van Vlaanderen, Holland en Henegouwen
en ook Brabant meertalig zouden zijn, met een in de loop der tijd steeds duidelijker
plaats voor het Nederlands als cultuurtaal, naast het vanzelfsprekende Frans - de
internationale lingua franca voor de aristocratie. In dit verband citeert hij de bekende
verzen uit een tweetal laat dertiende-eeuwse teksten: Jan van Heelu's Slag bij
Woeringen en de Rijmkroniek van Holland. In de eerste tekst wordt door de auteur
gesuggereerd dat de aanstaande Engelse bruid van Jan II van Brabant aan de hand
van dit werk Nederlands zou kunnen leren, terwijl in de Rijmkroniek staat opgetekend
dat regentes Aleide van Holland ervoor zorgde dat haar neefje Floris V onderricht
kreeg in Frans en Nederlands. Zijn argumentatie baseert Vale verder op een beperkt
aantal losse voorbeelden. Bij de (niet evidente) situering van de Aiol aan het hof
van gravin Johanna van Vlaanderen verzuimt Vale op te merken dat andere vroeg
der-
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tiende-eeuwse teksten die wel met zekerheid met haar persoon verbonden kunnen
worden alle Franstalig zijn. Wanneer de Middelnederlandse literatuur ter sprake
komt die in opdracht van Floris V en de adellijke kring om hem heen werd
vervaardigd, blijft onvermeld dat na de dood van Floris V de situatie in Holland met
de komst van de (primair Franstalige) Henegouwse graven weer ingrijpend
veranderde. Dit soort zaken zou je nog kunnen vergoelijken: tenslotte is hier geen
neerlandicus aan het woord of iemand die anderszins met deze materie vertrouwd
is. Wat ik wel problematisch vind, is dat in het vervolg van dit betoog geen
onderscheid wordt gemaakt tussen literaire teksten en administratieve bronnen. Dat
Floris V een Franse brief aan de koning van Engeland schrijft, is niet meer dan
logisch en staat op zich los van de vraag welke taal voor literaire teksten werd
gebezigd. Correspondentie met het buitenland in het Frans, maakt het Hollandse
hof nog niet tweetalig, net zomin als het gegeven dat aan het Vlaamse en
Hollands-Henegouwse hof zowel Franse als Middelnederlandse rekeningen worden
opgesteld iets zegt over de taal waarin bezoekende minstreels de grafelijke familie
toezongen of over de taal waarin zij hun boeken bij voorkeur lazen. Evenmin
impliceert het gegeven dat de vorst zelf meer dan één taal beheerst dat daarmee
zijn hof als centrum van meertalige cultuur kan worden aangemerkt. Vreemd is
tenslotte nog de verwijzing naar het Gruuthuse-handschrift, als voorbeeld van
‘patronage and ownership’ van Vlaamse boeken aan het grafelijk hof. Dit handschrift
wordt immers na 1384 gedateerd, dus na het overlijden van de laatste graaf van
Vlaanderen en bovendien doet ook de inhoud veeleer een stedelijke (Brugse)
ontstaansomgeving vermoeden. De medioneerlandicus zal de hier gepresenteerde
visie op de kwestie van de meertaligheid niet gauw overnemen, maar het is wel
jammer dat juist een Engelstalige studie, met een (ook verdiend) groot lezerspubliek,
van deze ingewikkelde situatie een beeld schets dat toch wel enige nuancering
behoeft.
Voorgaande kritische opmerkingen laten onverlet dat ik onder de indruk ben van
de manier waarop Vale het zo omvangrijke en vooral ook zeer diverse materiaal in
een uiterst leesbaar boek heeft weten te plooien. Het betoog is gelardeerd met mooi
gekozen voorbeelden; veel wetenswaardigs over uitgaven, reizen en bezittingen is
ook verwerkt in tabellen, diagrammen en andere overzichten achterin het boek. Wie
maar enigszins bekend is met de Hollands-Henegouwse of Brabantse rekeningen
en daarbij wel eens een voorzichtig uitstapje maakte naar de administratieve bronnen
van het Engelse hof, weet dat hier titanenwerk is verricht. Vale signaleert heel
bescheiden dat een belangrijk deel van de benutte bronnen al sinds de late
negentiende eeuw in edities voorhanden is, dankzij pionierswerk van Hamaker (de
rekeningen van de grafelijkheid van Holland en Zeeland), Devillers (Henegouwse
cartularia) en ook Dehaisnes (talloze kunsthistorische bronnen met betrekking tot
Vlaanderen, Henegouwen en Artois). Uiteraard is dat prettig, maar dat neemt niet
weg dat de hoeveelheid materiaal die verwerkt moest worden reusachtig is.
Als literatuurhistoricus was ik in eerste instantie het meest nieuwsgierig naar het
tweede gedeelte van The Princely Court, over de hofcultuur, maar uiteindelijk denk
ik toch dat het eerste deel voor de medioneerlandistiek belangrijker is. In het spoor
van Bumke stelde Van Oostrom, in het inleidende hoofdstuk van het Woord van eer
(1989), dat het hof zich pas echt tot centrum van literaire cultuur kon ont-
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wikkelen wanneer er sprake was van een behoorlijke kanselarij. Daarnaast werd
ook residentiëring een belangrijke voorwaarde geacht voor de bloei van een ‘stabiele’
hofcultuur (p. 16-17). In een bijdrage over het probleem van de Vlaamse
opdrachtgevers van Middelnederlandse literatuur (De nieuwe taalgids, 1991) drong
Besamusca aan op onderzoek naar Nederlandstalige literaire ‘centra’ buiten het
Vlaamse hof en wees hij in dat verband eveneens op de noodzakelijke aanwezigheid
van een kanselarij. Na lezing van The Princely Court dringt zich echter de vraag op
of de hier genoemde voorwaarden voor een bloeiende hofliteratuur wel zo onmisbaar
zijn.
Dat de vorst met zijn hofhouding vrijwel onophoudelijk onderweg is, en ook zijn
echtgenote en hun kinderen zeer regelmatig van verblijfplaats wisselen - zij het in
een rustiger tempo - lijkt een actieve betrokkenheid bij het literaire leven en een
gestage uitbreiding van de hofbibliotheek geenszins in de weg te hebben gestaan.
De voorbeelden die Vale geeft, maar ook gegevens die ik uit mijn eigen onderzoek
naar boekenbezit en literaire cultuur aan het Hollands-Henegouwse hof ken,
illustreren dat de boeken in grafelijk bezit langs tal van kanalen daar terecht konden
komen en dat wie in literatuur geïnteresseerd was geen infrastructuur nodig had
om op dit punt aan zijn of haar gerief te komen. Literaire teksten konden het werk
zijn van een stadsklerk die ook voor de graaf actief was, ze konden in opdracht van
de graaf zijn geschreven door een bevriende monnik in een naburig klooster, of zijn
aangeboden door een Italiaanse koopman die ook andere Europese vorsten tot een
nieuwe kruistocht probeerde te bewegen. Bekende en nieuwe werken werden
gekocht in Parijs en andere steden, geleend van familie of vrienden, verkregen uit
een erfenis, gekopieerd door een plaatstelijke geestelijke of door de klerken van
een bezoekende vorst, of werden geschreven door een dichter die al eerder voor
de familie in Parijs een opdracht uitvoerde. Natuurlijk vervaardigde ook de eigen
hofdichter in vaste dienst op gezette tijden gelegenheidsgedichten, die hij al dan
niet zelf - meereizend met het hof - ten gehore bracht. Maar afhankelijk van zo'n
eigen man in vaste dienst was het hof allerminst.
Van belang lijken me ook de bevindingen van Vale voor wat betreft de verblijven
waaraan de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre kennelijk de voorkeur gaf, als we
tenminste het voor 1293-94 beschreven patroon van verplaatsingen naar andere
jaren kunnen doortrekken. In het Vlaamstalige deel van zijn gebieden verbleef hij
vooral in zijn kastelen buiten de grote steden, zoals Wijnendaal en Male. Het rijke
Gent en Brugge bezocht Gwijde opvallend weinig, terwijl hij in zijn Franstalige
gebiedsdelen juist weer wel in de steden onderdak koos. Dat de graaf van
Vlaanderen regelmatig in Parijs verbleef, spreekt voor zich: hij was immers leenman
van de Franse koning. Vanaf het einde van de dertiende eeuw werd hij vanwege
conflicten ook meer dan eens vastgehouden aan het Franse hof, of daar als ‘baron
révolte’ bij feestelijkheden juist geweerd.
De grote beweeglijkheid van de vorsten en hun hof, de talloze gezamenlijk gevierde
hoogtijdagen én de overal aanwezige kennis van het Frans vergemakkelijkten een
voortdurende uitwisseling en beïnvloeding over de eigen landsgrenzen heen. Dit
kosmopolitische aspect van het hofleven bracht als vanzelf ook een zekere
samenhang in de internationale literaire cultuur. Men kocht, kende en waar-
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deerde in hoge mate dezelfde literatuur. Zo kon in de eerste helft van de veertiende
eeuw een belangrijk stofcomplex ontstaan in het spoor van de zeer populaire Voeux
du paon. Deze rijmtekst, een uitbreiding op een van de branches van de Roman
d'Alexandre, werd waarschijnlijk rond 1312 geschreven voor de Luikse bisschop
Thibaud de Bar. Het werk is nu vooral bekend om de passage met de ‘neuf preux’
- drie maal drie grote helden uit de heidense, joodse en christelijke overlevering. In
de Middelnederlandse versie, de Roman van Cassamus, ontbreekt dit rijtje van
‘Negen Besten’, de tekst is helaas fragmentarisch overgeleverd.
De Voeux du Paon staat aan het begin van een reeks van ‘edenteksten’ die vanuit
verschillende hoven in Noord-West Europa werd aangevuld. Typerend voor deze
teksten is dat hierin een gezelschap van adellijke dames en heren plechtige geloftes
uitspreekt op een geroosterde vogel die tijdens een banket wordt binnengedragen.
Doorgaans zweert eenieder zijn of haar eed in te lossen tijdens een veldslag of
andere gevaarvolle militaire onderneming die in het directe verschiet ligt. Dergelijke
plechtige ceremonies komen, behalve in de Voeux du paon en de aanvullingen
daarop, ook in een aantal andere dichtwerken voor. Aan één van die teksten, de
Voeux du héron (ca. 1350?), wijdde Huizinga in Herfsttij der Middeleeuwen al
gloedvolle woorden. In een belangrijk hoofdstuk over hofceremonieel gaat Vale
nader in op het moeilijk te peilen historische gehalte van het ritueel van collectieve
eedaflegging. De historicus Vale toont zich vooral geïnteresseerd in het tweetal
teksten dat verwijzingen naar contemporaine gebeurtenissen bevat - de Voeux de
l'épervier en de Voeux du héron.
De grens tussen literaire verbeelding en historische werkelijkheid laat zich niet
eenvoudig trekken, noch bij de op het eerste gezicht historiografisch gedichten,
noch bij de teksten die voortborduren op de Alexander-materie. Dat we de laatsten
nu vooral als fictie lezen, neemt niet weg dat ook de inhoud van deze teksten mede
lijkt te zijn bepaald door de historische context waarin ze ontstonden. De inzichten
van de historicus zijn bij de bestudering van deze veelvormige materie absoluut
onmisbaar. Maar ook een letterkundige invalshoek, met een nadere analyse van
de teksten, de handschriftelijke overlevering, en de onderlinge verknooptheid, kan,
dunkt me, bijdragen aan een beter zicht op de betekenis van deze geliefde
verhaalstof. Vanuit de Lage Landen werden in dit internationale vlechtwerk zowel
Franse als Middelnederlandse draden ingevoegd. Naar de oorspronkelijke lengte
en ook het aantal van de nu nog resterende Middelnederlandse draadjes kunnen
we slechts gissen. Wanneer we ze echter bezien tegen het achterdoek van de
zoveel omvangrijker Franstalige overlevering zowel in de Nederlanden als daarbuiten,
valt over sommige aspecten misschien toch iets meer te zeggen - bijvoorbeeld over
de kwestie of Jacob van Maerlant nu wel of niet degene was die het thema van de
Negen Besten in de Europese letterkunde introduceerde.
Adres van de auteur
Faculteit Letteren VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam
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Boekbeoordelingen
De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340):
naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws
Middelnederlands / Margit Rem. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek;
Munster: Nodus Publikationen, 2003. (Stichting Neerlandistiek VU: 39).
isbn 90-72365-73-9 Prijs: € 50,Er zijn veel middeleeuwse documenten waarvan de geografische herkomst niet
bekend is; kan er een methode worden ontworpen om die op basis van hun
taalkundige kenmerken toch te lokaliseren? En als die methode blijkt te werken,
kan dan ook inzicht worden verkregen in de taal die gehanteerd wordt door een
groep grafelijke klerken in een bepaalde periode? Is er sprake van een ambtelijk
taalgebruik de grafelijke kanselarij en is dat de aanzet tot een bovenregionaal
taalgebruik? Dat was in grote trekken waar Margit Rem zich in haar
promotie-onderzoek aan de Vrije Universiteit mee bezig hield. Haar prachtig
vormgegeven proefschrift met de resultaten van dat onderzoek verdedigde ze met
verve op 24 april 2003.
Samen met Evert Wattel, wiskundige en informaticus, ontwierp Rem een
lokaliseringsprocedure. Voor het bepalen van de dialectvarianten van het
veertiende-eeuwse Middelnederlands werd gebruikt gemaakt van het Corpus
veertiende-eeuws Middelnederlands, dat aan de Vrije Universiteit is opgebouwd.
Dit Corpus bevatte op dat moment 2700 gedateerde originele oorkonden uit 345
plaatsen, waarvan de geografische herkomst bekend is en die niet afkomstig zijn
van te belangrijke personen. Literaire teksten zijn niet opgenomen: ze zijn meestal
niet gedateerd en nauwelijks te lokaliseren en autografen zijn er eigenlijk niet. De
in het Corpus opgenomen oorkonden regelen zaken op een vrij laag en strikt
plaatselijk niveau, zodat het lokale dialect gebruikt zal zijn. In hoofdstuk 2 zet Rem
de selectiecriteria op heldere wijze uiteen en bespreekt ze de ‘klassieke’ en andere
lokaliseringsmethoden, ook de gehanteerde methoden bij de lokaliseringen van de
dertiende-eeuwse documenten in het Corpus Gysseling en de woordgeografische
studies daarover. Alle haken en ogen, de valkuilen, de oplossingen en de
overblijvende vragen komen uitgebreid aan bod.
Uit de 2700 Corpus-oorkonden zijn 101 taalkundige opposities als ‘locators’
gekozen, linguistische varianten op grond waarvan een oorkonde in een bepaalde
locatie geplaatst kan worden. Een aantal voorbeelden zijn: achter met
spellingsvarianten aghter, hachter, etc. tegenover after, waarbij after vooral voorkomt
in oorkonden uit Holland en Utrecht; brief, brif etc. tegenover breef, breif etc., waarbij
de laatste vormen voorkomen in noordoostelijke oorkonden. In hoofdstuk 5 wordt
uitgebreid ingegaan op het hoe en waarom van de methode en in hoofdstuk 6 op
de keuze van het taalkundig materiaal. Vanaf pagina 160 is voor elk van de 101
opposities een door de computer getekend kaartje van de Nederlanden opgenomen,
waarop in grijstinten wordt aangegeven waar de vormen voorkomen. Bij brief <->
breef op pagina 171 bijvoorbeeld ziet men op de Veluwe de eerste lichte grijstint (=
breef) verschijnen, verder naar het oosten en noorden wordt het steeds donkerder,
en in Noord-Oost-Groningen en Twente is het kaartje donkergrijs: daar komt breef
met zijn varianten veelvuldig voor. In ieder kaartje staat een inzet van een kleiner
kaartje, waarop eveneens in grijstinten staat aangegeven hoe de spreiding over het
Nederlandstalige gebied is van de oorkonden waarin dit woord voorkomt. Bij ieder
kaartje worden de taalkundige aspecten van de betrokken oppositie kort besproken
en worden spellingsvarianten en speciale gevallen vermeld. Dit gedeelte van het

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

proefschrift heb ik ademloos kaartje voor kaartje bekeken en ik sla het nog regelmatig
opnieuw open. Overigens: bij twee van deze kaartjes (op I en vrijdag I) was een fout
gemaakt; verbeterde kaartjes zijn inmiddels in de boeken gestoken, maar is dat in
uw exemplaar niet gebeurd, dan kunt u contact opnemen met m.rem@let.vu.nl.
Ongelokaliseerde documenten, waarvan liefst op grond van andere kenmerken
en gegevens bekend is dat ze veertiende-eeuws zijn, kunnen nu aan de hand van
deze locators gelokaliseerd worden: als er breef in voorkomt en niet brief, denken
we al aan Noord-Groningen of Twente, en als met behulp van de computer het
document op alle 101 locators wordt nagelopen, produceert de computer een kaartje
waarop het document gelokaliseerd staat, opnieuw in grijstinten. Om de
betrouwbaarheid van de methode te verifieren zijn eerst de gegevens van bepaalde
oorkonden uit het Corpus verwijderd en is daarna geprobeerd om de computer aan
de hand van de locators zo'n ‘blinde’ oorkonde te laten lokaliseren; in alle gevallen
lokaliseerden die oorkonden
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inderdaad op de plaats waar ze thuishoorden of zeer dicht daarbij. Ook is een aantal
malen het materiaal van een hele stad verwijderd, waarop de ‘blinde’ oorkonden
van die stad toch ongeveer in de juiste streek bleken te lokaliseren: het materiaal
uit Brugge lokaliseert overduidelijk in Vlaanderen, dat uit Dordrecht in het zuidwesten
van Holland. Hoofdstuk 7 gaat op deze spectaculaire resultaten in, ook weer met
kaartjes.
De schriftcultuur van de klerken in de grafelijke kanselarij van Willem III is met de
hierboven zeer kort weergegeven methode bekeken. Alle acht scribenten bleken in
meerdere of mindere mate varianten uit uiteenliggende dialectgebieden te gebruiken,
maar in ruimere zin konden zij wel geografisch geplaatst worden, opnieuw in fraaie
kaartjes met grijstinten, in hoofdstuk 7. De taal van de kanselarij in haar geheel kon
ook gelokaliseerd worden: het taalgebruik bleek westelijk georienteerd te zijn en te
lijken op Dordts, ruimer gezien kon het in het zuiden van Holland worden geplaatst,
maar sommige scribenten vertoonden wel degelijk ook Vlaamse, Brabantse of
Zeeuwse trekken. De schrijvers lijken in hun keus voor bepaalde vormen wel op
elkaar, er is zeker sprake van een soort kanselarijtaal, vrijwel alle klerken gebruiken
om maar een voorbeeld te noemen vanaf 1330 de weinig frequente Dordts-Zeeuwse
variant dortig voor ‘dertig’. Rem is echter van mening dat deze gemeenschappelijke
kanselarijtaal nog niet echt bovenregionaal is, omdat het Dordts er weliswaar op
lijkt, maar ook op de taal van andere plaatsen in het zuiden van Holland, zoals blijkt
uit de ‘blinde’ lokalisering van de oorkonden uit Dordrecht. Verbanden tussen het
Dordtse scriptorium en de grafelijke kanselarij (o.a. via Melis Stoke) zijn overigens
duidelijk aanwezig.
In haar conclusie somt Rem een aantal belangwekkende zaken op die
vervolgonderzoek behoeven. Zo moet in het Corpus veertiende-eeuws
Middelnederlands nog meer materiaal uit Vlaanderen worden opgenomen voordat
een atlas voor de klankontwikkelingen binnen het dertiende- en veertiende-eeuwse
Middelnederlands ontwikkeld kan worden. Gelukkig heeft Margit Rem inmiddels de
gelegenheid gekregen een deel van dit vervolgonderzoek in een postdocaanstelling
zelf te doen.
Ook literaire teksten moeten eens aan de methode onderworpen worden, waarbij
goed nagedacht moet worden over de invloed die de verschillende tekstlagen bij
deze eigenlijk nooit originele teksten ongetwijfeld op de lokalisering hebben. Gezien
het woordmateriaal moeten dan misschien ook meer of andere taalkundige opposities
worden ingevoerd.
Het proefschrift van Margit Rem is een spannend en uiterst leesbaar verslag van
een buitengewoon boeiend onderzoek. De wiskundige uiteenzettingen in hoofdstuk
5 gaan een niet-bèta misschien enigszins boven de pet, maar dat doet aan de
helderheid van het betoog in het geheel niet af. De ontwikkelde methode voor het
lokaliseren van veertiende-eeuwse documenten lijkt mij buitengewoon bruikbaar en
kan de resultaten van de ‘klassieke’ methoden aanvullen, verrijken en verbeteren.
Onverwachte horizonten lijken zich ook te openen voor het onderzoek naar literaire
documenten, al zal daarvoor zeker nog heel wat extra methodologische introspectie
nodig zijn. Voor mijn lopend onderzoek naar de twaalf Middelnederlandse en
Middelnederduitse versies van Dboec van den houte zal ik zeker ook de hulp van
Margit Rem en Evert Wattel inroepen; ik hoop dat deze literaire teksten een bijdrage
zullen leveren aan het verder uitbouwen en verdiepen van het formidabele nieuwe
instrumentarium voor het onderzoek naar middeleeuwse teksten dat Margit Rem in
haar proefschrift heeft gepresenteerd.

Annelies Roeleveld
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Ruusbroec: literatuur en mystiek in de veertiende eeuw / Geert Warnar.
- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. - 398 p.: ill.; 25
cm. isbn 90-253-6094-7 Prijs: € 34,95
Op het oudste portret van Ruusbroec staat de mysticus twee keer afgebeeld. Aan
de linkerkant krast hij in de afzondering van het woud op zijn wastafeltje de woorden
neer die de Heilige Geest, die in de gedaante van een duif boven hem zweeft, hem
influistert. Rechtsonder bewerkt de auteur aan zijn schrijftafel zijn invallen tot een
boek. In latere auteursportretten is de rechterkant steevast weggelaten. Enkel de
door de Geest geïnspireerde mysticus blijft over, vroom onder een boom, badend
in een stroom van goddelijk licht.
De constructie van het beeld van Ruusbroec als begenadigd mysticus die
eenvoudigweg de goddelijke waarheid medieert, is een strategie die nog tijdens zijn
leven werd opgezet binnen de muren van Groenendaal, het klooster dat gegroeid
was uit de kluis in het Zoniënwoud waar Ruusbroec zich op vijftigjarige leeftijd had
teruggetrokken. De strategie werd opgezet uit noodzaak. Gerson, een clericale
scherpslijper die wantrouwig stond tegenover volkstalige geschriften over God, had
kort na het verschijnen van de Latijnse vertaling van de Geestelike Bru-
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locht het derde deel van dat boek veroordeeld. In zijn magnum opus schetst
Ruusbroec de opgang van de menselijke ziel tot godgelijkheid in een drievoudig
pad - deugdbeoefening in het ‘werkende leven’, verinnerlijking in het ‘innige leven’,
volledige eenheid met God in het ‘schouwende leven’. Ruusbroecs enicheit sonder
differencie bleek in de Latijnse scholastieke theologie geen orthodoxe tegenhanger
te kennen. De term suggereerde dat een werkelijke zijnsversmelting tussen mens
en God mogelijk was en dat getuigde volgens Gerson van insania. Door Ruusbroecs
woorden als ingegoten waarheid voor te stellen en niet als een persoonlijke bijdrage
tot de scholastieke theologie, hoopte men in Groenendaal een veroordeling van de
vereerde stichter en mysticus te voorkomen. En zo geschiedde. Het ‘dossier’ tegen
Ruusbroec werd geklasseerd en Ruusbroec ging de geschiedenis in als een
volmaakte, al verhinderde het voorval wel voorgoed een eventuele heiligverklaring
van de zalige Ruusbroec.
Het tijdloze aureool van geïnspireerd mysticus heeft de concrete, in de tijd
verankerde schrijver die Ruusbroec (ook) was, eeuwenlang in de schaduw gesteld.
In de schrijversbiografie Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw
wil Warnar die historische man weer zichtbaar maken. Dat is geen sinecure: over
Ruusbroec zijn haast geen externe bronnen overgeleverd. Buiten de archieven van
Groenendaal - waarin Ruusbroec niet meer plaats krijgt dan zijn medemonniken -,
de zaakrijke proloog die kartuizerbroeder Geraert aan zijn kopie van Ruusbroecs
werken vooraf liet gaan, en de vroeg-vijftiende-eeuwse hagiografie van Pomerius
die uit de aard van het genre weinig betrouwbaar is, is er niets. Ook Ruusbroecs
traktaten zelf, elf in getal, bevatten nauwelijks referenties aan het concrete leven,
wat gezien hun etherische onderwerp niet verrassend is.
Geconfronteerd met dit bronnenvacuüm kiest Warnar voor het relatieve houvast
van de teksten als structurerend element. Warnar kon de alternatieve chronologie
die Hans Kienhorst en Mikel Kors zeer recent in het tijdschrift Ons Geestelijk Erf
hebben voorgesteld, niet meer in rekening brengen - in een noot laat hij weten het
er niet mee eens te zijn -, en hij gaat uit van de communis opinio over de
ontstaansvolgorde van Ruusbroecs werken zoals die in de Groenendaalse codex
1
staat vermeld.
We volgen Ruusbroec (1293-1381) van zijn geboorte als buitenechtelijk kind in
het Brabantse dorpje Ruysbroec naar de stad Brussel waar hij door de goede zorgen
van zijn gegoede priesteroom in de schaduw van de in de steigers staande
St.-Goedelekerk - later kathedraal - aan de kapittelschool studeert als voorbereiding
op een carrière in de Kerk. Ruusbroec verwerft het laagbetaalde baantje van
capellanus beneficiatus en hij schrijft in Brussel zijn eerste mystieke traktaten: het
ambitieus opgezette maar onvoldragen Rike der Ghelieven, en het magnum opus
de Gheestelike Brulocht. Vermoedelijk functioneerden deze traktaten aanvankelijk
in een besloten kring van zogenaamde godsvrienden, spirituele zoekers (voornamelijk lagere) clerici en leken - die zich in Brussel, en over stadsgrenzen
heen ook in Keulen, Straatsburg en Bazel, verenigd wisten door eenzelfde innerlijke
queeste naar het rijk Gods.
Op vijftigjarige leeftijd trekt Ruusbroec zich met zijn twee Brusselse huisgenoten
terug in een kluis in het Zoniënwoud. De kluis groeit al snel uit tot een klooster dat
van overheidswege gedwongen wordt een regel aan te nemen. Groenendaal wordt
een bloeiende proosdij van augustijner kanunniken en Ruusbroec is de eerste prior.
Ondanks recente tegenstemmen houdt Warnar vast aan de hypothese dat Ruusbroec
hier het grootste deel van zijn monumentale Bijbelcommentaar Vanden geesteliken
tabernakel schreef. Via de hypergedetailleerde allegorische analyse van het
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tabernakel in al zijn onderdelen wilde Ruusbroec - aldus Warnar - zijn kersverse
medebroeders onderwijzen in het wezen van het priesterschap.
Latere werken als Vanden vier becoringhen, Vanden kerstenen ghelove en Van
seven trappen zijn wellicht een uitvloeisel van de geestelijke onderrichtingen die de
prior in Groenendaal hield en geven ons volgens Warnar een uniek zicht op
Ruusbroecs concrete activiteit als geestelijke leidsman. Van seven trappen wordt
traditioneel niet in dit rijtje geplaatst maar doorgaans gerekend tot de teksten die
Ruusbroec voor vrouwen schreef. Zonder zijn stelling echt te staven - hier is ruimte
voor verder onderzoek - stelt Warnar dat de moeilijkheidsgraad van Van seven
trappen eerder een publiek van medebroeders impliceert dan één van vrome
vrouwen.
Door zijn renommé als begenadigd mysticus treedt Ruusbroec in de tweede helft
van zijn lange leven inderdaad meermaals op als geestelijke raadsman voor vrouwen
van stand met religieuze roeping. Met name met het sjieke Brusselse
clarissenklooster Coudenberg stond Ruusbroec in contact, en dat via brieven en
via traktaten als Spieghel der eeuwigher salicheit en Vanden seven sloten. Warnar
maakt duidelijk dat dit soort teksten, al waren ze aan één persoon gericht, collectief
werd gerecipieerd: ze werden gebruikt bij de refterlezing. Op 2 december 1381
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sterft Ruusbroec op de gezegende leeftijd van 88 jaar. Het rommelige conglomeraat
Vanden twaelf beghinen is volgens Warnar een postume bundeling van nagelaten
teksten.
Conform het huidige onderzoeksparadigma in de medioneerlandistiek staat de
inhoud van de teksten niet centraal. Alleen de grote werken krijgen een beknopte
- overigens altijd schitterend geschreven - parafrase, en het is maar en passant dat
de lezer iets verneemt over kernbegrippen uit Ruusbroecs mystiek zoals het
ghemeyne leven, of de mens als imago Dei. Warnar maakt wel systematisch ruimte
voor een genrebepaling (de Geestelike Brulocht als summa, de Steen als quaestio,
etc.) en signaleert in grote lijnen de retorische technieken die bij die genres horen
(allegorie, preektechniek, etc.). Het diepst gaat de auteur in op publiekskwesties:
voor wie schreef Ruusbroec zijn teksten en welke werken of excerpten zijn in welke
kringen populair geworden? Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, draagt vooral
de vraag naar het geïntendeerd publiek Warnars interesse weg en hij komt op dit
vlak tot interessante hypothesen die zonder meer een meerwaarde betekenen voor
het onderzoek. Ook wat de Nachwirkung betreft brengt Warnar veel informatie bij
elkaar. Hij beperkt zich daarbij wel tot de Nederlandstalige overlevering. Die is flink
wat kleiner dan de Latijnse, maar levert toch enkele leuke verhalen aan. Zo leren
we bijvoorbeeld dat Ruusbroecs sarcastische schets van de praktijken van de
minderbroeders ook los van het Tabernakel werd overgeleverd, en dit ondanks het
feit dat broeder Geraert deze grote besceldenisse zoals hij ze noemt, in zijn afschrift
van het Tabernakel proper oversloeg.
De wervelkolom van literaire werken die de benige ruggengraat van de biografie
vormt, wordt door Warnar royaal bekleed met een bonte waaier van cultuurhistorische
feiten en feitjes die zich in de wereld van Ruusbroec hebben afgespeeld. De lezer
wordt via soms korte, soms lange excursies geïnformeerd over de schoolopleiding
in de veertiende eeuw, over de bouw van de St.-Goedelekerk, over het schrijfbedrijf
en de boekproduktie in het veertiende-eeuwse Brussel, over voor de inquisitie
vluchtende vrijgeesters die dansend vanuit de Rijnstreek Brabant binnentrokken,
over orthodoxe en onorthodoxe kluizenaars in de bossen rond Brussel, over de
liturgie in veertiende-eeuwse augustijnerkloosters, en over nog véél meer. Hoe
boeiend ook, de vloed aan cultuurhistorische informatie heeft iets vrijblijvends, want
hoe dit alles zich precies verbond met Ruusbroecs leef- en denkwereld blijft in de
meeste gevallen hypothetisch.
Om de blik op zijn schaars gedocumenteerde hoofdpersonage toch enigszins
scherp te krijgen, past de auteur verschillende technieken toe. Hij omringt de
evasieve protagonist vaardig met een set antagonistische en ondersteunende
nevenfiguren waarover vaak meer is geweten dan over Ruusbroec zelf. De meest
beklijvende zijn Gerson, de man van het dossier tegen Ruusbroec; broeder Geraert,
de kartuizer die een centrale rol in Ruusbroecs leven heeft gespeeld; de
godsvrienden in Brussel, Keulen en Straatsburg met centraal in dat netwerk de
goeroe Rulman Merswin; Ruusbroecs kloostergenoten en dan vooral de kleurige
schrijver-kok Jan van Leeuwen; en Ruusbroecs vrouwen: de Brusselse clarissen
waaronder ‘zuster’ Margriet; hertogin Johanna van Brabant en haar hofdames die
zich in Coudenberg geestelijk kwamen laven; Elisabeth vander Marck en Mechtild
van Culemborg, weduwen van stand met beginnende spirituele aspiraties aan wie
Ruusbroec via brieven geestelijke leiding gaf. Warnar hanteert daarbij zo vaak hij
kan het principe van de contrastwerking: Ruusbroec was geen Merswin en geen
Van Leeuwen. Hij was ook geen Geert Grote, de bekeerde academicus die de mens
te klein en zondig achtte voor een directe ontmoeting met God; en hij was geen
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Tauler, de geboren prediker die de affectieve spiritualiteit van de vrouwen rond hem
feilloos aanvoelde.
Een andere, meer betwistbare, techniek is de uitvergroting. Warnar zoekt in de
teksten met een vergrootglas naar mogelijke banden tussen werk en leven. Zo
verbindt hij - in navolging van de door hem gewraakte Jozef Van Mierlo nog wel een passage in de Geestelike brulocht over gebedsverhoring met een biografische
anecdote uit Pomerius: Ruusbroec had in zijn jonge jaren visioenen gehad waarin
zijn moeder hem vroeg hoe lang het nog zou duren voor hij priester werd, want pas
dan zou zij uit het vagevuur worden verlost. Als losstaande flodder is zo een
hineininterpretierung onschadelijk. Maar in een paar instanties waardeert Warnar
zijn overspannen interpretatie ongezien op tot feit. Onderaan pagina negentien
speelt hij met de gedachte dat Margriet van Meerbeke, door Ruusbroec in Vanden
seven sloten ‘miere suster’ genoemd, wel eens daadwerkelijk Ruusbroecs halfzus
zou kunnen zijn. Warnar formuleert zijn vage argumenten pro - in Brusselse archieven
komt de naam Meerbeke een keer samen voor met de naam Hinckaert (ook de
familienaam van Ruusbroecs oom) en de teneur van Vanden seven sloten zou
persoonlijker zijn dan die van andere werken - terwijl hij het centrale argument contra
verzwijgt, namelijk dat de uitdrukking ‘mijn
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zuster’ in de middeleeuwen courant wordt gebruikt voor ‘deelgenote in het geloof’.
Ruusbroec zelf citeert in Vanden seven trappen expliciet Matteus 12,50: ‘Wie de
2
wil van God volbrengt, die is mijn moeder, mijn zuster en mijn broeder’. Toch krijgt
hij er vanaf pagina twintig van Warnar ongevraagd een halfzus bij en hij blijft die het
hele boek door houden.
Hetzelfde gebeurt met Warnars speculatie over Ruusbroecs franciscaans
gekleurde scholing. Die mag dan niet onwaarschijnlijk zijn, ze is opgetrokken uit
louter circumstantial evidence en blijft dus onbewezen. Gezien de afwezigheid van
externe bronnen is eerst doorgedreven tekstimmanent onderzoek nodig - bronnenen stijlonderzoek - zodat in een tweede fase de ‘franciscaansheid’ van Ruusbroecs
teksten kan worden afgemeten. Warnar loopt daar ver op vooruit wanneer hij zijn
hypothese door het boek heen zonder meer als feit laat leven.
Warnar balanceert wel vaker op de grens van feit en fictie en keer op keer blijkt
dat hij de verifieerbaarheid van zijn betoog veil heeft voor een goed verhaal. Dat
roept vragen op over de status van dit boek. Wilde de Leidse literair-historicus een
wetenschappelijke studie schrijven over Ruusbroecs denk- en leefwereld waarin
these en hypothese op een toetsbare manier aan zijn academische collega's - en
in tweede instantie ook aan het ruimere publiek - worden gepresenteerd? Of wilde
de auteur in de eerste plaats een cultuurhistorisch non-fictieboek op de markt
brengen dat natuurlijk informatief maar daarnaast vooral beklijvend moest zijn?
Het voor een wetenschappelijke studie ongebruikelijk epaterend proza wijst in de
richting van het laatste. En daartoe heeft Warnar zich op bewonderenswaardige
wijze alle basistechnieken voor het schrijven van een vlot boek eigen gemaakt. Zo
werkt hij met parafrasen eerder dan met citaten, ook in de noten. Dat is een zegen
voor de leesbaarheid, maar de kritische consument die de interpretatie van de auteur
niet zonder meer geloven wil, moet wel voortdurend zelf de bibliotheek weer in.
Tegelijkertijd doorspekt Warnar de hoofdtekst veelvuldig met goed gekozen
Middelnederlandse woorden die voor een plezierige historische couleur locale
zorgen. En elk hoofdstuk eindigt slim met een cliffhanger die de lezer naar de
volgende bladzij doet reiken.
De auteur heeft ook begrepen dat hij - gezien de schaarste aan bronnen over de
schrijver waarover deze biografie moest handelen - niet alleen een hoofdpersoon
maar ook een hoofdthema nodig had. Dat hoofdthema is de oppositie tussen
inspiratie enerzijds en scholing en techniek anderzijds, tussen mysticus en schrijver,
tussen inhoud en vorm, tussen sapientia en scientia. Vanaf de late twaalfde eeuw
werd dit debat, in navolging van de pennentwisters Bernardus en Abelard, ook
daadwerkelijk gevoerd, met de in de geschiedenis van de religie welbekende
‘scheiding tussen theologie en spiritualiteit’ als gevolg. Het hele boek door verankert
Warnar feiten en analyses in deze dichotomie Ook de submotieven zijn dualistisch
opgezet: heilige versus ketter, wereldlijke clerus versus klooster, Latijn versus
volkstaal. Zo krijgt deze biografie een heuse plot. Dat daartoe de polariteit soms
wat moet worden overtrokken, neemt Warnar erbij.
Wat de analyses zelf betreft, de methodologie daarvan wordt niet geëxpliciteerd.
Het gebruik van termen als ‘autoriteit’, ‘strategie’, ‘tactiek’, ‘legitimatie’ maakt duidelijk
dat Warnar primair is geïnteresseerd in machtsdynamiek en dan vooral in hoe
beeldvorming wordt gehanteerd als bewuste zet in het - in casu - religieus-politieke
veld. Maar deze pre-occupatie wordt nergens gethematiseerd, laat staan dat ze
methodologisch zou worden onderbouwd. Nochtans bestaat over machtswerking
als historisch analyse-instrument een uitgebreide literatuur. Warnar heeft zich daar,
geheel in de lijn van de Leidse school die wars is van theorie en ‘gewoon’ literaire
geschiedenis wil schrijven, niet vertrouwd mee gemaakt. Hij hanteert zijn termen
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intuïtief. Daardoor worden centrale begrippen als ‘strategie’ en ‘tactiek’ door elkaar
gebruikt, terwijl ze in het voor de religieuze geschiedenis bij uitstek relevante
Certaliaanse discours twee zeer verschillende processen benoemen; ‘strategie’
verwijst naar het souveraine handelen (faire) van de dominante groep, ‘tactiek’ naar
3
het eclectisch behelpen (faire avec) van de marginale groep. Aan de hand van zulk
een expliciet begrippenpaar had de auteur zijn verhaal een analytische meerwaarde
kunnen geven.
Het mag duidelijk zijn dat Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw
in alle opzichten een rijpe vrucht is van het literairhistorisch onderzoek zoals dat
door leermeester Frits van Oostrom vorm werd gegeven. In de medioneerlandistiek
van de laatste decennia heeft Ruusbroec, ondanks zijn majestueuze
Middelnederlandse oeuvre, nooit centraal gestaan. En daar wil Warnar met zijn
boek doelbewust verandering in brengen. In de inleiding betoogt hij dat niet alleen
het uit de Middeleeuwen overgeleverde Ruusbroec-beeld, maar ook de moderne
Ruusbroec-studie het slachtoffer is van een mystifiërend proces. Karakteriseerden
negentiende-eeuwse literatuurhistorici Ruusbroec nog als ‘Neerlands besten
prozaschrijver uit de middeleeuwen’ (Jonckbloet), in de twintigste eeuw
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werd Ruusbroec als studieobject gerecupereerd door Vlaamse onderzoekers - veelal
jezuïeten - en op internationaal vlak door filosofen, theologen en spiritualiteitshistorici
die hem benader(d)en, niet als een historisch gesitueerd schrijver, maar als de
geïnspireerde en immer inspirerende mysticus. Hoewel zeer recent een kentering
merkbaar is, met name door toedoen van de studies van Hilde Noë en Frank Willaert,
is het leeuwendeel van de huidige nationale en internationale publicaties over
Ruusbroec religieus van aard. De mystieke inhoud staat centraal en de auteur en
de historiciteit van zijn teksten zijn daardoor op de achtergrond geraakt. De tweede
doelstelling van Ruusbroec - naast het weer zichtbaar maken van de concrete man
Jan van Ruusbroec - is dan ook om de etherische mysticus weer terug te brengen
in de ‘dampkring van de historische letterkunde’ (p. 12).
Niemand zal tegenspreken dat Ruusbroec een centrale plaats verdient in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis - er is ook effectief geen enkele
literatuurgeschiedenis waar hij niet in figureert. Maar volgens Warnar heeft men tot
nog toe niet beseft hoe groots Ruusbroec wel is. In een boeiende passage
beklemtoont Warnar dat Ruusbroec de enige Middelnederlandse schrijver is die in
de Middeleeuwen de hoge status van auctor ten deel is gevallen - hij leidt dit af uit
het feit dat Broeder Geraert in zijn proloog het schema van accessus ad auctorem
hanteert om Ruusbroecs werk in te leiden. Ruusbroec is bovendien de enige
Middelnederlandse auteur wiens werk al tijdens zijn leven via Latijnse vertalingen
internationaal werd verspreid. Op het einde van zijn boek specificeert Warnar wat
volgens hem precies de plaats is die Ruusbroec in de Nederlandse geschiedenis
verdient. Het is dezelfde pivotale plaats die Dante en Eckhart in hun respectieve
cultuurgebieden genieten: de eerste schrijver die filosofie bedreef in de volkstaal.
Maar klopt deze analogie wel? Of dezelfde vraag anders gesteld: is het toeval
dat tot nog toe niemand deze vergelijking heeft gemaakt? Het is een feit dat
Ruusbroec een volkstalig vocabularium heeft gehanteerd om te schrijven over zaken
die in zijn tijd voornamelijk in het Latijn werden behandeld. In hoeverre hij daarvoor
uit een bestaand vernaculair vocabulaire heeft geput - van bijvoorbeeld Hadewijch
- dan wel zelf een lexicon heeft ontwikkeld, is nog niet diepgaand onderzocht. Wat
daar ook van zij, Ruusbroecs volkstalige ‘filosofie’ (hierover zo meteen meer) heeft
in de Nederlandse literatuur en cultuur bij lange na niet de invloed gehad die Dante
en Eckhart in hun respectieve taalgebieden hebben gehad. Dante en Eckhart hebben
in de volkstaal een genre beoefend (poëzie en geestelijk reisverhaal respectievelijk
preek) dat grootschalig en breed werd gerecipieerd. Bovendien hebben beide auteurs
niet alleen via hun volkstalige maar ook via hun Latijnse werk invloed uitgeoefend
op de eigen cultuur. Dat werd immers naar de volkstaal vertaald. Ruusbroecs teksten
daarentegen verging het precies andersom: zijn teksten werden vanuit de volkstaal
in het Latijn omgezet en waaierden alleen in die taal in Europa (ook in de
Nederlanden!) uit. De invloed van zijn Nederlandstalige traktaten was beperkt: het
heeft de muren van religieuze communauteiten nooit overschreden en was ook in
die kringen niet heel groot. Kort na zijn dood kwam de moderne devotie in het
centrum van de religieuze cultuur van de Lage Landen te staan en deze nuchtere
beweging was wars van mystiek. Hoe groots Ruusbroecs oeuvre op zich ook is,
wat de invloed op de eigen cultuur- en literatuurgeschiedenis betreft, was het klein.
Ruusbroec lijkt me ook geen filosofie te hebben bedreven. Anders dan professor
Eckhart, die theologie doceerde in Parijs, en de zelfbewuste burger Dante, die zich
na Beatrices dood intensief in de filosofie en theologie bijschoolde, zou Ruusbroec
zichzelf nooit als een geleerde hebben gekwalificeerd. Zijn interesse betrof de
religieuze praktijk, niet het theologische denken. Ruusbroecs werk kan mijns inziens
het best worden gekarakteriseerd zoals dat vanouds wordt gedaan, namelijk als
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volkstalige devotionele, en specifieker: mystieke, literatuur. Hij is een exponent van
wat sinds de vroege jaren negentig in navolging van Nicholas Watson en Bernard
McGinn de ‘vernaculaire theologie’ wordt genoemd, een genre dat vanaf de dertiende
eeuw een hoge vlucht neemt in de sterkst verstedelijkte gebieden in de Nederlanden,
Duitsland, Frankrijk en Italië en dat wortel kon schieten op de rijke humus die de
franciscanen en dominicanen in die steden door hun intense pastorale activiteiten
hadden neergelegd.
De teksten die onder de noemer ‘vernaculaire theologie’ vallen, delen een aantal
kenmerken. Ze zijn geschreven door niet-universitair geschoolde auteurs - zowel
mannen als vrouwen, zowel religieuzen als religieus geïnteresseerde leken. Zij
kregen meestal vorm in met-academische genres als de brief, het visioen, de preek,
de autobiografie, maar soms ook in het academisch genre van het traktaat dat dan
vaak op hybride wijze, bijvoorbeeld vermengd met preektechnieken, is toegepast.
Ze zijn, in navolging van de twaalfde-eeuwse monastieke literatuur en in tegenstelling
tot de laat-middeleeuwse scholastieke theologie, devotioneel en vaak mystiek van
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inhoud. Anders dan de misleidende term ‘theologie’ dus laat vermoeden, was hun
opzet en doel niet (in de eerste plaats) speculatief, maar praktisch: ze wilden de
contemplatieve weg beschrijven en/of begeleiden. Het is in dat hokje dat Ruusbroec
past en het is met dat paspoort dat hij zijn unieke plek in de Nederlandse historische
letterkunde inneemt. Vergelijkingen met Eckhart en zeker met Dante gaan mank.
Maar Warnar heeft wél een punt wanneer hij stelt dat Ruusbroec dringend meer
aandacht moet krijgen van letterkundige onderzoekers. Zijn eigen boek is
socio-historisch van aard en stelt context boven tekst. Maar op haast elke bladzijde
schreeuwt het stilzwijgend om tekstimmanente analyses die de hypothesen die
Warnars contextonderzoek opleveren, zouden kunnen onderbouwen dan wel
tegenspreken: bronnenonderzoek, lexicaal onderzoek, compositorisch en retorisch
onderzoek. Een van de grote verdiensten van deze cultuurhistorische studie is dat
het de lacunes in het literair-filologische onderzoek naar ‘Neerlands besten
prozaschrijver’ zo helder zichtbaar maakt. Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de
veertiende eeuw heeft voorts om minstens twee andere redenen een blijvende
waarde. Voor het eerst is alle informatie over de in tijd en ruimte gesitueerde schrijver
die ooit achter ‘Ruusbroec de zalige’ schuilging, bij elkaar gebracht in een wervelende
synthese. En voor het eerst wordt Ruusbroec in het blikveld gebracht van een niet
per-se religieus maar in de eerste plaats cultuurhistorisch geïnteresseerd publiek.

Veerle Fraeters

The Book of Lancelot: The Middle Dutch Lancelot Compilation and the
Medieval Tradition of Narrative Cycles / Bart Besamusca. Cambridge:
D.S. Brewer, 2003. (Arthurian Studies 53). - IX + 210 p.; ills. isbn
0-85991-769-X Prijs: £40.00
Dat het laatste woord over de Lancelotcompilatie nog niet is gevallen, is een waarheid
als een koe voor iedereen die zich met Middelnederlandse Arturepiek bezig houdt.
Maar dit fenomeen laat zich niet eenvoudig herleiden tot de stelling dat elke
paradigmawisseling binnen de historische literatuurwetenschap het stellen van
nieuwe vragen aan het bekende materiaal afdwingt - alsof de oude vragen inmiddels
allemaal afdoende beantwoord zouden zijn. Een van die ‘oude vragen’ betreft de
ratio achter de samenstelling van de Lancelotcompilatie: waarom werden bestaande
vertalingen van Lancelot propre, Queste del Saint Graal en La mort le roi Artu
verbonden met een reeks van zeven andere (al dan niet oorspronkelijke)
Middelnederlandse Arturromans? En waarom werden de Perchevael en de Moriaen
voor de Queeste vanden Grale ingevoegd en de Wrake van Ragisel, Die riddere
metter mouwen, de Walewein ende Keye, Lanceloet en het hert met de witte voet
en de Torec tussen de Queeste en Arturs doet? En wat is de reikwijdte van de
ingrepen die de compilator pleegde in zowel de kerndelen van de compilatie als in
de geïnterpoleerde romans? Op sommige vragen is een partieel antwoord gegeven,
op sommige zal waarschijnlijk nooit een sluitend antwoord komen (bij gebrek aan
gegevens), maar dat deze vragen van vitaal belang zijn en blijven, wordt eens te
meer duidelijk bij het lezen van deze monografie van de Utrechtse medioneerlandicus
Bart Besamusca, Arturspecialist bij uitstek.
Het boek wil nadrukkelijk de Lancelotcompilatie beschouwen vanuit het perspectief
van de cyclusvorming: het samenbrengen van eertijds zelfstandig circulerende
teksten in een groter geheel met een nieuwe, eigen strekking. In vijf hoofdstukken
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(van ongelijke lengte) die samen drie stappen vertegenwoordigen, wil Besamusca
zijn opvattingen over de compilatie als geheel beschrijven en onderbouwen. De
eerste stap (hoofdstuk 1) is een probleemstelling en een methodologische
terreinverkenning. De studie van cyclusvorming in middeleeuwse literatuur wordt
geïntroduceerd, gekoppeld aan een introductie van het eigenlijke onderzoeksobject,
de Lancelotcompilatie. De nadruk in die introductie ligt op de materiële en
historisch-contextuele aspecten: de samenstelling en genese van de codex, de
achtergronden van het geïncorporeerde mate-
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riaal, identiteit en rol van kopiisten, compilator, publiek en mogelijke opdrachtgevers.
In de tweede stap (hoofdstukken 2, 3 en 4) krijgt de lezer een inhoudelijke bespreking
van de samenstellende delen aangeboden, eerst van de kerndelen, daarna van de
geïnterpoleerde romans. Om de discussie te vergemakkelijken wordt elk van de
constituerende delen in korte samenvatting gepresenteerd, waarna er een ruime
bespreking volgt van de aard van de besproken teksten. Daarin ligt de nadruk op
de bewerkingstechniek van de compilator (de onderlinge verbindingen tussen de
verschillende delen) en de verhouding tot de eventuele bronteksten. Dit laatste gaat
verder dan het ‘klassieke’ bronnenonderzoek en sluit wel degelijk een veel ruimer
georiënteerd onderzoek naar intertekstuele verbindingen in (hetgeen overtuigend
laat zien dat de als ‘oorspronkelijk Middelnederlands’ te boek staande romans niet
los van de Europese Arturtraditie gezien mogen worden). In de derde stap staat de
compilatie als nieuwgevormde cyclus ter discussie, waarbij Besamusca de Europese
horizon opzoekt in een vergelijking met drie Oudfranse Arturcycli (in de handschriften
Paris, BN, f.fr. 1450, Chantilly, Musée Condé, Ms. 472 en Paris, BN, f.fr. 112), met
Thomas Malory's Morte Darthur en met de Duitse Arturcyclus in Ulrich Füetrers
Buch der Abenteuer.
Besamusca's The Book of Lancelot is hiermee een ruim opgezette monografie
te noemen en een veelzijdige studie. Een belangrijk facet van die veelzijdigheid is
de keuze voor een Engelstalige uitgave. Daarmee richt Besamusca zich expliciet
op een heel ruim publiek, waarbij ‘ruim’ niet geïnterpreteerd dient te worden als
‘inclusief de belangstellende leek’, maar veeleer als een verwijzing naar de
anderstalige specialist op het gebied van de middeleeuwse literatuur. Met dit boek
wordt de Middelnederlandse Arturpiek in het algemeen en de Lancelotcompilatie in
het bijzonder op grootschalige wijze ingebracht in de internationale discussie over
middeleeuwse Arturepiek. In de presentatie van de compilatie zelf, maar ook in de
getoonde beheersing van de inmiddels toch omvangrijke onderzoeksliteratuur zet
Besamusca zichzelf neer als een overtuigend internationaal pleitbezorger voor de
rijkdommen van de Middelnederlandse Arturliteratuur.
En dat is een verdienste die zonder meer opweegt tegen de veelvuldige
déjà-lu-ervaringen die de welingevoerde medioneerlandicus staan te wachten bij
een lezing van de eerste vier hoofdstukken. Wat voor een buitenlandse lezer
ongetwijfeld functioneert als een eye-opener met een hoog informatief gehalte, dat
zal op de medioneerlandicus nogal eens de indruk maken van een tamelijk routineuze
status quaestionis waarbij het gebodene in diepgang en detail niet altijd recht doet
aan alle facetten van de besproken teksten. Maar dit wil zeker geen fundamenteel
bezwaar zijn; het is een logisch gevolg van het gekozen perspectief en het beoogde
publiek.
In het vijfde hoofdstuk daarentegen worden ook de specialisten van eigen bodem
uitgedaagd. Helemaal nieuw is de materie niet - er wordt evident voortgebouwd op
de resultaten van het Amsterdamse congres rond cyclusvorming (waarvan de
proceedings ondergebracht zijn in B. Besamusca e.a. (red.), Cyclification. The
Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian
Romances. Amsterdam 1994) - maar de uitwerking van de vraag naar de
cyclusvorming in de compilatie krijgt hier in ruimere mate handen en voeten.
Besamusca verkent de bovengenoemde cycli uit de Franse, Engelse en Duitse
traditie, maar gaat ook te rade bij recent onderzoek daarvan. Met name het werk
van Povl Skårup biedt interessante aanknopingspunten. Skårup stelde vijf criteria
voor waaraan een cyclus zou moeten voldoen om als een echte cyclus beschouwd
te kunnen worden: 1. minimaal twee constituerende teksten (die nog als separate
tekst herkenbaar moeten zijn), 2. in inhoudelijke logische (chronologische) volgorde
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opgetekend in een handschrift, 3. waarin avonturen van dezelfde c.q. verwante
protagonisten de leidraad vormen, 4. door interne ‘links’ onderling verbonden en 5.
voorzien van signalen (cross-references, bewerkingspatronen) die op cyclusvorming
wijzen. Vanuit deze criteria redenerend komt Besamusca probleemloos tot de
conclusie dat de Lancelotcompilatie als een narratieve cyclus te beschouwen is. In
de vergelijking met de andere cycli kan hij vervolgens het beeld van de compilatie
nog wat scherper stellen: de eigenheid van elke cyclus wordt immers niet bepaald
door de mate waarin ze aan Skårups criteria voldoen, maar door de keuze van de
constituerende teksten en de wijze waarop deze bewerkt werden en samengevoegd.
Deze comparatieve bespreking van aspecten als verbinding van historische en
episodische Arturromans, verkortingen en veranderingen in bronteksten,
eigenhandige toevoeging van verbindende tekstdelen, interne inconsistenties,
structurering van het geheel en toegepaste verteltechnieken, zet aan tot het opnieuw
doordenken van de compilatie als geheel en is als zodanig zeker ook van belang
voor medioneerlandici voor wie de Lancelotcompilatie geen gesloten boek is. De
conclusies die uit deze bespreking volgen - dat de compilator streefde naar intrinsieke
samenhang en een inhoudelijke ambivalentie bewerkstelligde - zijn an sich plausibel,
maar tegelijkertijd ook van
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beperkte reikwijdte: naast de overtuigende literair-technische analyse en beschrijving
van de compilatie komt de betekenis van het geheel maar in zeer beperkte mate
aan bod. Was de compilator dan niet meer dan een verzamelaar die eenvoudigweg
bijeenbracht wat hij aan teksten te pakken kon krijgen, of ligt er aan de samenstelling
van de cyclus een inhoudelijk plan ten grondslag? De interpolatie van de
Perceval-bewerking en de Moriaen laat weliswaar zien dat de compilator de interne
logica van het grote geheel probeerde te respecteren, maar de interpolaties vertonen
ook breuken met deze verhaallogica (Percheval die ná de Queeste vanden Grale,
in Walewein ende Keye bijvoorbeeld, toch als handelend personage optreedt). Maar
deze overweging laat buiten beschouwing wat er met de geïnterpoleerde romans
aan ‘nieuwe zingeving’ gerealiseerd wordt, een kwestie die des te prangender is
voor de andere geïnterpoleerde romans. Is de interpolatie van die vijf romans tussen
de Queeste vanden Grale en Arturs doet inderdaad ‘a compositional error and an
enigma’ (p. 164) of is er een dieperliggende inhoudelijke motivatie die ons tot op
heden ontgaat? Als er geen steekhoudend inhoudelijk concept achter deze demarche
schuilgaat, moeten we dan niet concluderen dat de compilator iemand was met
meer ambitie dan talent? Dit zijn vragen waarmee ik aan het einde van mijn lezing
blijf worstelen en die voor mij indicatief zijn voor de kracht en de zwakte van dit
boek. Het roept grote vragen op die de vitaliteit van het onderzoek aantonen en
waarborgen, maar tegelijkertijd schuilt er iets ontmoedigends in: als iemand met de
eruditie en ervaring van Besamusca hier niet verder lijkt te komen, wie dan wel? Of
presenteert Besamusca hiermee nu juist - voor zichzelf, maar zeker ook voor de
vakgenoten - een flinke kluif voor verder onderzoek?
Dit is een belangrijk boek over een even groots als intrigerend fenomeen uit de
Middelnederlandse letterkunde. En waar het boek voor een niet-Nederlandstalig
publiek de discussie op omvattende en uitnodigende wijze opent, daar wordt de
discussie voor de ingewijden zeker niet gesloten, integendeel. Ook Besamusca
realiseert zich heel wel dat het laatste woord over de compilatie nog niet gevallen
is, zoals hij in de laatste regels van The Book of Lancelot (p. 189) letterlijk aangeeft.

Geert H.M. Claassens

Hemelse voorbeelden: De heiligenliederen van Johannes Stalpart van
der Wiele 1579-1630 / Charles van Leeuwen. Nijmegen: Uitgeverij SUN,
2001. - 389 p.; ill. isbn 90 5875 009 4 Prijs: € 29,50
De Delftse priester Johannes Stalpart van der Wielen (1579-1630) krijgt de laatste
tijd meer aandacht van muziek-historische zijde dan van de kant van de
neerlandistiek. Werden in de literatuurgeschiedenissen van Knuvelder en
voorgangers nog verscheidene bladzijden aan de katholieke dichter gewijd, in de
meest recente Nederlandse letterkunde, een geschiedenis wordt hij niet genoemd.
Wel verscheen in de mede op dit laatste werk geïnspireerde Een muziekgeschiedenis
der Nederlanden een zeer lezenswaardig stuk van Charles van Leeuwen over
1
Stalpart. Ook werd er een CD uitgebracht waarop Camerata Trajectina liederen
2
van Stalpart uitvoert.
De historicus Van Leeuwen levert met de studie Hemelse voorbeelden, in 2001
te Utrecht als proefschrift verdedigd, een belangrijke nieuwe bijdrage aan de studie
van Stalpart. Van Leeuwen is ambitieus getuige de ‘uitgangspunten’ die hij in de
inleiding op zijn studie verwoordt (p. 29-33). Centraal stelt Van Leeuwen Stalparts
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postuum verschenen bundel Gulde-Iaers Feest-dagen uit 1634. Onderzocht wordt
een aantal aspecten: opzet en oogmerken van de bundel, de historische context
waarin hij verscheen, de bronnen van de liederen en de muzikale vormgeving ervan.
Ten slotte schenkt Van Leeuwen aandacht aan de ‘heiligenverering die erin gestalte
heeft gekregen en de spiritualiteit die eruit spreekt’.
Van Leeuwen heeft de Gulde-Iaers Feest-dagen met maar liefst 541 liederen op
1292 pagina's niet opnieuw uitgegeven, maar verwijst naar diskette of databank:
Een enkele duizenden bladzijden tellende wetenschappelijke
tekstuitgave is echter op dit moment niet haalbaar. Derhalve heb ik
gekozen voor de formule van digitale ontsluiting van alle liedteksten in
transcriptie, op diskette en in de (binnenkort via internet toegankelijke)
Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut (p. 33).
Laat ik maar meteen stellen dat ik niet gelukkig ben met deze keuze. De diskette is
niet met het boek meegeleverd en de Nederlandse Liederenbank is nu (najaar 2003)
nog niet via internet toegankelijk. Maar als de transcripties wel voorhanden zouden
zijn geweest, is de gemengde presentatie van digitale en papieren informatie niet
bepaald vriendelijk voor de geïnteresseerde lezer. De wens om het zijn lezers
mogelijk te ma-
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ken terug te grijpen naar het corpus van teksten zelf, waar er van de
zeventiende-eeuwse bundel ‘nauwelijks tien’ exemplaren in bibliotheken bewaard
zijn, wordt aldus toch niet gehonoreerd. Dit vind ik jammer. Ik hoop dat Van Leeuwen
er inderdaad toe overgaat zijn transcripties te presenteren; volledig op de website
van het Meertens Instituut, maar zeker ook in een bloemlezing op papier. De
argumenten die Van Leeuwen geeft tegen een bloemlezing uit de Gulde-Iaers
Feest-dagen (p. 33, ‘willekeur’, ‘geen recht doen aan aspecten als interne
samenhang, kwaliteit van de bundel als geheel’) overtuigen mij in het geheel niet.
Juist bij de doordachte presentatie van de verschillende aspecten die Van Leeuwen
laat zien in zijn boek, zou een bloemlezing van Stalparts teksten zeer goed gepast
hebben. In zijn werk gaat Van Leeuwen er ook vanuit dat zijn lezers inderdaad de
teksten van Stalpart erbij hebben. Nu dat eigenlijk niet het geval is, maakt zich een
lichte wanhoop van de lezer meester. Waartoe dienen de talrijke verwijzingen naar
parallelle plaatsen waarmee Van Leeuwen soms zeer uitgebreide voetnoten vult
(zie bijvoorbeeld p. 217, noot 104)? Waartoe dienen de registers op liederen en
heiligen als de teksten waarnaar ze verwijzen, niet voorhanden zijn? Ondanks dit
gemis, is Van Leeuwens studie een belangrijke inleiding op de liederen van Stalpart
van der Wielen en de wijze waarop de Rooms-Kaholieke Kerk zich manifesteerde
in de Noordelijke Nederlanden van de zeventiende-eeuw.
Zonder dan de teksten waar het om gaat er op een bereikbare wijze bij te leveren,
geeft Van Leeuwen op verschillende wijzen inzicht in de literaire middelen die Stalpart
aanwendt om zijn doel te bereiken. Hij laat zien dat de Delftse priester goed thuis
is in de Klassieke en eigentijdse letteren. Stalparts bronnengebruik, zijn keuzes voor
bepaalde vormen in de liederen (bijvoorbeeld dialoog of monoloog), zijn keuzes van
stijlfiguren, zijn ontleningen aan verschillende bronnen, komen allemaal aan de
orde. Wie Van Leeuwens studie heeft gelezen, moet mét hem tot de conclusie
komen dat Stalpart een renaissancistisch dichter is. Stalpart is in het geheel niet de
bijna Middeleeuwse, geïsoleerde katholieke dichter in een calvinistisch gekleurde
Noordnederlandse letterkunde, waarvoor hij lange tijd doorging. In navolging van
anderen laat Van Leeuwen zien dat hij zich in zijn beste werk kan meten met
Camphuysen of Revius. Dit is één verdienste.
Een tweede verdienste is dat hij de gegevens die Stalpart in zijn liederen aandraagt
over de bezongen heiligen, heeft herleid tot de vermoedelijke bronnen en deze ook
plaatst in een historische contekst. Van Leeuwen geeft als de belangrijkste bronnen:
1. het Martyrologium Romanum dat na het Concilie van Trente ten behoeve van de
Contrareformatie opnieuw werd vastgesteld en in 1584 met pauselijke goedkeuring
verscheen. 2. Johannes Molanus, Natales Sanctorum Belgii. 3. Petrus de
Ribadeneyra, Flos sanctorum (1599-1601) in Nederlandse vertaling onder de titel
Generale Legende door Heribertus Rosweyde. Met name de vergelijking van de
verschillende uitgaven van heiligenkalenders moet veel energie gekost hebben.
Een derde verdienste van deze studie refereert aan de hoofdtitel ervan: Hemelse
voorbeelden. Van Leeuwen laat omstandig zien wat Stalpart voorhad met zijn
liederen, met welke bedoeling hij ze schreef en hoe ze gebruikt werden. Hij geeft
daarmee een waardevolle bijdrage aan de studie van het Nederlandse lied en draagt
ook bij aan de mentaliteitsgeschiedenis, zo men wil de cultuurgeschiedenis van een
belangrijk deel van de Noordnederlandse bevolking van de zeventiende eeuw.
Historisch, literatuur-historisch en cultuur-historisch is deze studie waardevol.
Kritiek is datailkritiek, mogelijk gemaakt door de enorme hoeveelheid feiten die Van
Leeuwen aandraagt op basis van zijn analyse van Gulde-Iaers Feest-dagen.
Bij de overigens voortreffelijke bespreking van de diverse uitgaven van
heiligenlevens in historisch perspectief (hoofdstuk 2) mis ik een vermelding of
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bespreking van Antonius Sanderus, Hagiologium Flandriae sive de sanctis eius
provinciae (Antwerpen 1625). De universiteitsbibliotheek van Leiden bezit een
exemplaar hiervan (signatuur: 116 B 10:3). Een ander bibliografisch punt is het
volgende. De Utrechtse universiteitsbibliotheek maakte reeds in haar catalogus van
1887 melding van het handschrift van Jacob Verdell met contrareformatorische
liederen voor het kerkelijk jaar. Het is dan ook wat vreemd om voor de ontdekking
en de toestemming voor publicatie daarvan een collega te bedanken (p. 45, noot
24). Waar ‘fliegende Blätter’ besproken worden is het beter te spreken van een ‘los
blad’ dan van ‘een lied dat op één katern gedrukt is’ (p. 51, noot 39).
Van Leeuwen kan schrijven, zijn boek is zorgvuldig gecomponeerd. Hij wordt niet
moe zijn onderdelen stuk voor stuk te beginnen met een inleiding. Hij vat samen
waar nodig en legt voortdurend verbanden met andere teksten uit zijn omvangrijke
corpus. De schrijver is zeer didactisch bezig. Op een enkele plaats bleef mijn oog
hangen. De uitdrukking ‘een soort striptease van de geestelijke bruid’ (p. 199) begrijp
ik
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niet. Hier wordt in het lied van Caecilia beschreven hoe zij als bruid naar bed geleid
wordt en uitgekleed. Tot verrassing van de twintig kamenieren draagt de bruid onder
haar kleren een haren kleed, teken van haar wens boete te doen als maagd. Hier
is toch geen striptease aan de hand? Eenzelfde soort omkering treffen we aan als
Van Leeuwen (p. 296) zegt: ‘Een heilige bereikt het einddoel niet op kousenvoeten’
als toelichting bij de regels ‘met kousen met schoen / en kanmen de weghen / des
Heeren niet doen’. volgens mij staat hier niet meer dan dat men de weg van de Heer
blootsvoets moet afleggen.
Een ‘Merrick-paal’ (p. 231, noot 23) is volgens het WNT ‘een grenspaal, merkpaal
aan het einde van een baan of een gedenkzuil’. De betekenis van de naam Everardus
zal dan zijn dat hij het mikpunt van de barbaren is. Er is dan geen sprake van een
etymologische verklaring van de naam die als uitgangspunt voor een lofprijzing kan
worden aangewend zoals bij Vincent, de overwinnaar.
In de hoofdstukken 5, 6 en 7 snijdt Van Leeuwen het doel van de liederen aan.
Hij geeft aan hoe de liederen als exempels dienen (hoofdstuk 5), hoe ze in de
dagelijkse devotie gebruikt kunnen zijn (hoofdstuk 6) en hoe ze zelfs kunnen dienen
om de Hemel deelachtig te worden (hoofdstuk 7). Voor deze hoofdstukken reserveert
Van Leeuwen de helft van zijn studie. Hij doet hier verslag van belangwekkende
observaties, toch mis ik ook in dit spirituele deel van het boek de tekst van de
besproken liederen. Het wordt mij zonder de hele tekst van de liederen niet steeds
duidelijk wie de ‘ik’ in de liederen is. Is dat de dichter? De zingende gelovige? Of
de sprekende heilige? Deze onduidelijkheid speelt bijvoorbeeld op de pagina's
308-310 waar de verzaking van de wereld en de redding door het kruis eerst worden
behandeld aan de hand van een passage uit het lied van Aper waarin de ‘ik’ van
het lied inspiratie krijgt, vervolgens aan de hand van een uiting van een bezongen
heilige, Lutgardis, en ten slotte van toevoegingen aan weer andere liederen van de
‘dichter zelf’. Dergelijke thematische clusteringen, met de daarbij in de noten
overvloedig aangegeven parallelplaatsen, maken het de lezer niet gemakkelijk.
Ik hoop dat Van Leeuwen in de gelegenheid zal zijn een teksteditie van zijn corpus
te verzorgen. Deze studie vormt daar een goede inleiding op. Van Leeuwen laat
zien dat hij zeer vertrouwd is met het contra-reformatorisch gedachtegoed en de
Hollandse Zending. Uit dit rijke boek moet een mooie inleiding op een verantwoorde
bloemlezing van Stalparts teksten te maken zijn. Alle liedteksten kunnen dan op de
website van het Meertens Instituut geplaatst worden. In de Nederlandse
Liederenbank kan dan blijken hoe belangrijk de rol van de liederen van Stalpart van
der Wielen is voor de Nederlandse liedcultuur. Verwijzingen naar en vanuit de
Databank Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), die ook op het Meertens Instituut
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wordt bijgehouden, maken Stalparts belangrijke heiligenkalender dan nog
toegankelijker.
Tot slot wil ik een compliment maken aan de vormgever van dit boek. De
omvangijke tekst is op heldere wijze gepresenteerd. Ook de wijze van illustreren
verdient veel lof. Zowel de keuze, de beschrijving, als de wijze van afdrukken van
de vele afbeeldingen zijn uitstekend.

Ad Leerintveld
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Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816-1956 / Henk Nijkeuter.
Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2003. - 847 p. isbn 90-232-3912-1 Prijs
niet opgegeven
Het proefschrift over Drentse literatuur waarop Henk Nijkeuter in 2001 promoveerde,
is al een hele poos on-line raadpleegbaar én doorzoekbaar op de website van de
bibliotheek van de Universiteit Groningen
(http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/arts/h.nijkeuter/), en wel onder de titel De ‘pen gewijd
aan Drenthe's dierbren grond’: literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap,
1816-1956. Onlangs verscheen deze studie ook in boekvorm bij Koninklijke Van
Gorcum. Het is een lijvig boek geworden (847 pagina's, bijna 4000 voetnoten), vlot
geschreven, fraai uitgegeven en verlevendigd met heel wat foto's of afbeeldingen
van de behandelde auteurs. Na de inleiding krijgt het boek een strakke, temporele
structuur van vier hoofdstukken opgelegd: ‘De periode 1816-1900’, ‘De periode
1900-1940’, ‘Schrijverij tijdens de bezetting’ en ‘Het eerste decennium na de oorlog’.
Binnen deze hoofdstukken wordt de informatie doorgaans geordend naar personen
of groeperingen (uitgeverijen, tijdschriften, almanakken, organisaties, prijzen). De
eerste drie hoofdstukken worden gevolgd door een interloog; het laatste hoofdstuk
besluit met een epiloog. Bij alle behandelde
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personen wordt biografische informatie vermeld, zijn of haar relevantie voor Drente
aangestipt, een opsomming gegeven van zijn of haar werken en een samenvatting
van minstens één daarvan. In het derde hoofdstuk wordt ook telkens aandacht
besteed aan het lot van de auteurs na de oorlog. De nodige objectiviteit wordt hierbij
doorgaans wel in acht genomen, al schemert er soms toch iets door van de eigen
gevoelens in de woordkeuze, zoals wanneer gezegd wordt dat bepaalde figuren
hun ‘gevoel voor decorum botvieren door met oorkonden en penningen voor de dag
te komen’ (576) of dat twee auteurs ‘bezeten waren door dezelfde zendingsdrang’
(577). Ook opmerkingen in de trant van ‘Gehoopt mag worden dat ze [H.A. van
Riel-Smeenge] niet in die periode haar dwingende advies [het lied Mijn Drenthe er
bij leerlingen van het lager onderwijs ‘in te stampen en in te zingen’] gegeven heeft
- het tegendeel zou de zaak nog onverteerbaarder maken’ (597), hebben eenzelfde
effect. Achteraan het boek bevindt zich een (broodnodige) lijst met de veelgebruikte
afkortingen, een lijst archivalia, een omstandige literatuurlijst, een lijst pseudoniemen
en een degelijk register.
Ambitie kan de auteur bij zijn onderneming beslist niet worden ontzegd, zoals wel
blijkt uit zijn inleiding. De lijst van wat hij wil beschrijven is imposant: bijna 150 jaar
Drentse literatuur (1816-1956), zowel hoofd- als nevenactiviteiten van schrijvers,
alle genres (proza, poëzie en toneel), de literaire werken zelf maar ook de receptie
ervan, de plaats van die werken in de samenleving, ‘de functie van tijdschriften en
uitgevers, de rol van particulieren en bibliotheken, de media (krant en radio) en de
invloed van leesgezelschappen en rederijkerskamers’ (13-14), de ‘betekenis van
(boven)regionale (streektaal)bewegingen en hun invloed op de literatuur’ (14) en
‘de leescultuur in Drenthe’ (14).
Een dergelijke ‘keuze’ breekt inderdaad radicaal met de achterhaalde opvatting
van literatuurgeschiedenis als ‘de beschrijving van een geïsoleerde verzameling
min of meer esthetisch waardevolle teksten’ (14), maar noodzaakt de auteur
tezelfdertijd concessies te doen aangaande de grondigheid waarmee sommige
gegevens behandeld kunnen worden. Kind van de rekening zijn mijns inziens onder
meer de literaire teksten zelf en de receptie ervan. Op deze punten ontbreken
nauwgezette analyses. Voor wat het eerste gegeven betreft blijkt er doorgaans niet
veel meer te bespeuren dan het beloofde één resumé per auteur en hier en daar
wat aanduidingen over het romantische karakter van de thematiek. Wie een antwoord
hoopt te vinden op vragen over vertelwijzen, focalisatie, verhaalstructuur enzovoort,
komt van een koude kermis thuis. De receptie komt wel uitgebreid aan bod in de
vorm van tal van citaten, maar één en ander blijft nogal opsommend. Krachtlijnen
in de kritiek worden zelden aangestreept, de auteur merkt enkel op of de criticus al
dan niet te spreken was over het behandelde werk en laat het citaat voor de rest
voor zich spreken. Voor zover ik het uit de geciteerde recensies kan opmaken,
zouden er met name mooie overzichtsstukken kunnen worden geschreven over de
verhouding tussen natie en regio (‘voor den vaderlandlievenden Nederlander, - wij
zeggen niet eens voor den bewoner van Drenthe, - hoogst lezenswaardig’ (47)) of
tussen regio's onderling (‘indien alles in deze kleine Provincie zoo goed wordt
uitgevoerd, als deze Almanak, dan waarlijk behoeft zij voor de overige Provinciën
niet onder te doen’ (182)), over de tegenstelling tussen gevoel en rationaliteit met
de bijhorende beeldenreeksen (‘niet gecomponeerd maar gevoeld’ (314)), over het
gebruik van schildermetaforen of organische metaforen (‘eene geheele overplanting
op Nederlandschen, bepaald Drentschen bodem’ (90)), over de visie op de auteur
(een vreemdeling of een vertrouwde, of iemand die in evolutie is, zoals Anne de
Vries die met Bartje zoekt het geluk zou hebben bewezen ‘dat hij Drenthe inderdaad
veel en veel nader is gekomen’ (338)) en de mechanismen van toe-eigening die
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daarbij spelen, over de buiten- en binnenlandse literaire tradities en voorbeelden
waaraan men denkt. Tegenover dit alles staat wél dat het boek zijn pretentie ruim
waarmaakt ‘een bruikbaar handboek’ te zijn, ‘Een literatuuroverzicht dus, geschreven
over personen die al schrijvende zichzelf en hun werk gewijd hebben aan “Drenthe's
dierbren grond”’ (14). De aangestipte tekorten voel ik dan ook veeleer aan als
uitnodigingen voor verder onderzoek dan als echt storende gebreken.
Bedenkingen heb ik wel op twee vlakken. Vooreerst vind ik het wat jammer dat
inter- en epilogen zo beknopt blijven. Zeker bij een uitvoerig besluit, waarin
bijvoorbeeld een aantal van de blootgelegde onderzoeksmogelijkheden werden
samengebracht, had het boek baat gevonden. Daarnaast wil ik enige kanttekeningen
maken bij de corpusselectie. Het is me met duidelijk waarom het werk van de Drent
Hendericus Scheepstra buiten beschouwing wordt gelaten. Het argument dat het
platteland dat hij beschreef weliswaar ‘ook voor Drenten zeer herkenbaar’ was,
‘maar exclusief Drents was het niet’ (15), overtuigt mij niet. Dat zou bijvoorbeeld
impliceren dat een aantal van Stijn Streuvels’ boerenromans (Langs de wegen
bijvoorbeeld) niet zouden mogen figureren in een
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geschiedenis van de (West-)Vlaamse literatuur, ook al past het weglaten van concrete
toponiemen in de toenmalige kunstopvatting van Streuvels die op een zo groot
mogelijke ontgrenzing van tijd en ruimte mikte. Ook met de argumentatie om de
‘stichtelijke werken met soms literaire titels’ van schrijver-dominees weg te laten,
kan ik niet helemaal instemmen: ‘Literaire publicisten kunnen wij hen moeilijk
noemen, zodat zij in deze studie niet besproken zullen worden’ (24-25). Dit
onderscheid is alleen plausibel voor wie gelooft in een absolute, transcendente
tweedeling tussen literaire (esthetische) en ethische werken - tussen het schone
en het goede. De loskoppeling van beide functies lijkt mij echter lang niet evident,
en zeker niet in tijden waarin zogenaamde volksopvoedende poëtica's hoogtij vieren.
Eén van de drie criteria om het corpus af te bakenen ten slotte luidt: ‘Tot de Drentse
literatuur worden ook gerekend de werken die duidelijk de geest van deze regio
ademen’ (15). Niet dat een boek de geest van een regio uitademt, maar hoe het dat
precies doet, is wat mij interesseert. Een dergelijke vage verwoording komt trouwens
wel vaker voor wanneer mensen zich - in lexica, literatuurgeschiedenissen of elders
- aan een omschrijving wagen van wat streekliteratuur nu precies is. En ook de diep
van het bestaan van canons en essentialistische waarden doordrongen opvatting
van Nijkeuter over het genre als een literatuur die doorgaans ‘geen al te diepgravend
karakter heeft’, die slechts ‘ongecompliceerd werk’ en ‘geen juweeltjes van literaire
kunst’ oplevert en beoefend wordt door ‘“naïeve” kunstenaars’ en ‘Schrijvers van
het tweede plan’ (13), is klassiek.
Doch, zoals gezegd, deze studie blijft alleszins de moeite waard. Zij vervult
bijvoorbeeld, vooral op het vlak van poëzie, een duidelijke archief-functie doordat
het moeilijk of niet vindbare gedichten in extenso of zelfs geheel citeert. Ook biedt
zij een aantal boeiende correcties op gevestigde opvattingen. Een daarvan stelt
zelfs de nationale literatuurgeschiedenis, zoals de gezaghebbende Knuvelder die
schetst, bij: het genre van de dorpsnovelle begint in Noord-Nederland niet bij J.J.
Cremer, maar wel in Drente (80 en volgende). Men zou willen dat er zich in elke
provincie iemand bereid toonde om zijn pen aan zijn eigen dierbare grond te wijden.

Tom Sintobin

‘Door lezen wijder horizont’: het Haags damesleesmuseum / Lizet
Duyvendak. - [Nijmegen]: Vantilt, cop. 2003. - 407 p., [16] p. pl.: ill.; 24
cm. isbn 90-75697-95-3 Prijs: € 24,90
‘Een damesleesmuseum - kun je daar tegenwoordig ook al op promoveren?’ Aldus
de macho-reactie van een vriend van schrijver dezes bij het zien van bovengenoemd
proefschrift, waarmee Lizet Duyvendak op 7 mei 2003 te Utrecht de doctorsgraad
verwierf. Zijn vraag kan positief beantwoord worden.
Een ‘leesmuseum’ is geen museum in de huidige betekenis van het woord, maar
een leeszaal annex bibliotheek van een leesgenootschap. Dergelijke
genootschappen, typische producten van de Verlichting, ontstonden vanuit de
behoefte aan zelfonderricht en kennisverrijking en werden in de achttiende eeuw
overal in West-Europa opgericht. De leden waren vrijwel uitsluitend mannen uit de
hogere kringen. Halverwege de negentiende eeuw was de bloei van deze
genootschappen voorbij, maar juist toen werden er leesgezelschappen voor vrouwen
opgericht. In de jaren 1860 ontstonden de eerste van deze gezelschappen in
Stockholm en Kopenhagen, en in Nederland kregen onder andere Amsterdam
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(1877) en Den Haag (1894) een vrouwenleesmuseum. De leden waren meestal
afkomstig uit de hogere kringen en werden op basis van ballotage toegelaten. Algauw
beschikten de leesmusea over een eigen pand en een collectie van duizenden
boeken.
Het doel van het Haags Damesleesmuseum luidde: ‘aan de leden gelegenheid
te geven dagelijks de pas uitgekomen tijdschriften, waaronder ook interessante
werken over kunst, brochures en boeken, ter lezing te vinden.’ Het unieke van dit
Haags Damesleesmuseum is dat het tot op de dag van vandaag bestaat. Reeds in
1994 publiceerde Lizet Duyvendak een jubileumboek naar aanleiding van het
honderdjarig bestaan. Daarbij ontdekte zij in het archief te midden van notulen en
catalogi ook vele duizenden gemotiveerde aanschafadviezen van het zogenaamde
leescomité. Dit uit enkele DLM-leden bestaande comité gaf van elke publicatie een
omschreven oordeel, op basis waarvan al dan niet tot aanschaf werd overgegaan.
Deze archivalia boden Lizet Duyvendak gelegenheid om voor haar proefschrift
het leesgedrag van de leden gedetailleerd en diachronisch te onderzoeken, en de
resultaten van dat onderzoek te confronteren met uitspraken en studies over het
algemene leesgedrag van vrouwen. Daartoe zocht ze naar antwoord op vragen als:
waarom werd het Damesleesmuseum opgericht;
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wie waren de leden; waarom werden zij lid; wat was het maatschappelijke en ideële
kader; in hoeverre komt de boekselectie overeen met die van contemporaine critici;
en welke criteria worden bij de boekaanschaf gehanteerd?
Het ontstaan van aparte damesleesmusea aan het eind van de negentiende eeuw
hing mede samen met de eerste feministische golf. Intellectueel begaafde vrouwen
uit de hogere kringen, voor wie betaald werk was uitgesloten, hadden behoefte aan
een zinvolle vrijetijdsbesteding, een eigen ontmoetingspunt en aan toegang tot
actuele kranten, tijdschriften en literatuur. Tot wetenschappelijke bibliotheken hadden
zij geen toegang en openbare bibliotheken bestonden nog niet. In een latere fase,
toen de openbare bibliotheken opkwamen, bleven naast het sociale motief de
omvang van de buitenlandse collectie en de aanschafsnelheid belangrijke redenen
voor het lidmaatschap.
Voor een onderzoek naar constanten en ontwikkelingen in het aanschafbeleid
heeft Lizet Duyvendak vier periodes nader onderzocht: 1894-1902, 1928-1937,
1954-1965 en 1989-1994. Uit het onderzoek blijkt dat het leescomité in alle vier de
perioden heeft gestreefd naar een zeer brede collectie. Aanvankelijk was het criterium
‘het beste op literair gebied’, maar in de jaren twintig werd dit aangevuld met
‘voldoende belangstelling bij de leden’. Deze criteria worden tot op de dag van
vandaag gehanteerd. Als boeken een omstreden inhoud hebben, gaat de literaire
waarde echter vóór de eventuele beperkte belangstelling. ‘Ieder is vrij om zijn keus
uit onze bibliotheek te doen, maar de keuze moet er wezen, zo volledig mogelijk’,
aldus het bestuur in 1936. De ‘zwaarte’ van de collectie gedurende het hele bestaan
van het Damesleesmuseum laat zien dat de leden steeds achter dit beleid staan.
Zo werd bijvoorbeeld in 1888 Een liefde van Van Deyssel gewoon aangeschaft,
evenals Meneer Visscher's hellevaart van Vestdijk in 1936 en Serpentina's petticoat
van Wolkers in 1964. De boekaanschaf volgt de actualiteit op de voet, en er wordt
veel buitenlandse literatuur in de oorspronkelijke taal gekocht - ongeveer tweederde
van de aanschaf. Vanaf het begin werden veel boeken van vrouwelijke auteurs
aangeschaft. In de beginjaren waren dat vooral feministische romans, in de jaren
dertig de bekende ‘damesromans’. In de jongste tijd is bijna een derde van de
auteurs een vrouw.
In alle onderzochte perioden klaagt de officiële kritiek over het gebrek aan niveau
van vrouwelijke auteurs en over de lectuur van het vrouwelijk publiek. Hierbij maakt
Lizet Duyvendak twee kanttekeningen. Ten eerste is in elk geval voor de laatste
periode de waardering van de critici voor vrouwelijke auteurs als De Moor,
Noordervliet, Mutsaers en Haasse heel positief. Ten tweede toont de collectie van
het DLM dat men hier niet kiest voor één type literatuur: zowel de publiekssuccessen
als de op een ‘kennerspubliek’ gerichte werken zijn aanwezig. Tegenover deze
constanten staan ook verschuivingen: de Engelse collectie wordt in de loop van de
tijd steeds groter, en de aanschaf richt zich steeds minder op tijdschriften en non-fictie
en steeds meer op literatuur.
Een enquête onder de huidige leden maakt het mogelijk om lijnen te trekken
tussen heden en verleden van het DLM en om theorieën over cultuurparticipatie te
confronteren met de praktijk in het DLM. De samenstelling van het ledenbestand is
in de loop der tijden in diverse opzichten gewijzigd: van meestal ongehuwde 20-30
jarigen in de beginperiode tot voornamelijk gehuwde vrouwen van 50 jaar en ouder
in het heden. Daarentegen is het aantal geleende boeken vrijwel constant gebleven:
de overal geconstateerde ‘ontlezing’ gaat tot nu toe niet op voor het DLM.
Wat leesmotieven betreft, is een aanvankelijk verschil tussen een groep met een
cognitief motief en een groep met hedonistische motieven verdwenen: meer dan
80 procent van de huidige leden leest vanuit beide motieven. Op grond van de soort
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gelezen boeken kan geconcludeerd worden dat de DLM-leden tot de hogere culturele
statusgroep behoren. Ze hebben niet alleen oog voor de traditionele canon, maar
ook voor experimenten en avant-garde, en ze zijn ook actief op culturele gebieden
buiten het DLM. Het motto van het leesmuseum, Door lezen wijder horizont, blijkt
in de hele DLM-geschiedenis een constante.
Met deze studie op basis van een indrukwekkende hoeveelheid materiaal heeft
Lizet Duyvendak op overtuigende wijze bepaalde clichés over het leesgedrag van
vrouwen weerlegd, zoals dat deze alleen flutboeken en damesromans zouden lezen,
dat ze experimentele boeken niet zouden kunnen begrijpen, en dat ze inhoudelijk
omstreden boeken links zouden laten liggen. De dissertatie is overzichtelijk ingedeeld
en goed geschreven, al is het vanwege het vele cijfermateriaal en de
literatuursociologische onderbouwing uiteraard wat minder een ‘leesboek’ dan haar
eerdergenoemde jubileumpublicatie.
Een paar kanttekeningen. Het unieke karakter van een 110-jarige instelling, die
als enige in zijn soort nog bestaat, is zowel een sterkte als een zwakte. De sterkte
is dat men ermee kan aantonen dat alternatief leesgedrag mogelijk is; de zwakte is
het mogelijke gebrek aan representati-
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viteit. ‘Door lezen wij der horizont’ bewijst dat er veel vrouwen zijn die omstreden
en avant-gardistische boeken lezen, en ik ben er zonder meer van overtuigd dat er
buiten het Damesleesmuseum nog veel meer vrouwen zijn die dat ook doen. Maar
om wat voor percentages het in verleden en heden gaat, daarop hebben we nog
steeds geen antwoord. Ik vrees dat het gebrek aan dat antwoord de bovenstaande
clichés nog wel een tijdje in leven zal houden. Dit wordt nog versterkt door het feit
dat er naast het DLM maar weinig andere damesleesmusea geweest zijn: er waren
er in Amsterdam en Nijmegen en waarschijnlijk ook in Leeuwarden en Arnhem,
maar alleen over dat van Amsterdam zijn nog gegevens te vinden, dus de andere
drie zullen geen belangrijke rol hebben gespeeld.
De exclusiviteit van het ledenbestand van het DLM werd en wordt bevorderd door
ballotage. Een nadere uiteenzetting van deze ballotage ontbreekt echter. Hierdoor
blijft de lezer met diverse vragen zitten. Hoe werkt die ballotage precies? Welke
criteria worden gehanteerd? Welke effecten heeft het ballotagesysteem?
In de introductie maakt Lizet Duyvendak duidelijk dat de oprichters van het DLM
contact hadden met vergelijkbare instellingen in Scandinavië. Ook wijst ze op het
omvangrijke bezit aan oorspronkelijke Scandinavische boeken. Ze noemt in dat
verband een van de pioniers van het DLM, de feministe en vertaalster
Scandinavische talen Margaretha Meyboom, en verwijst naar de populariteit van
Scandinavische literatuur in Nederland rond 1900. Ik mis hier echter een breder
kader. In ons land werd Scandinavië in deze periode namelijk niet alleen op literair
gebied als lichtend voorbeeld gezien, maar ook op maatschappelijk gebieden als
sociale zorg, vrouwenemancipatie, coöperatieve beweging, volksopvoeding,
volksgezondheid, natuurbescherming, kunstnijverheid, monumentenbescherming,
enzovoort. Talloze publicaties, onder andere van Margaretha Meyboom, getuigen
hiervan. Met name feministische en educatieve motieven hebben zeker een rol
gespeeld bij de oprichters van het DLM. Zo vindt men onder andere de boeken van
de Noorse Nobelprijswinnaar en ethisch feminist en volksopvoeder Bjørnstjerne
Bjørnson in de collectie.
Deze paar kritische opmerkingen nemen niet weg dat Lizet Duyvendak met deze
studie een belangrijke en inspirerende bijdrage heeft geleverd aan het
literatuursociologisch onderzoek naar het leesgedrag van vrouwen en aan de
geschiedschrijving van de Nederlandse leescultuur.

Diederik Grit

De huid vanzelfsprekend bewonen: literair existentialisme en mystiek
bij Ellen Warmond / Trudy van Wijk. - Maastricht: Universitaire Pers
Maastricht, 2003. - 279 p.; 24 cm. Proefschrift Universiteit Maastricht.
isbn 90-5278-387-X. Prijs niet opgegeven
Trudy van Wijk onderzoekt ‘op welke wijze Ellen Warmonds affiniteit met
existentialistische ideeën zowel inhoudelijk als formeel tot uiting komt in haar werk’,
wat haar bijdrage aan het literair existentialisme is en of ‘enkele mystiek aandoende’
gedichten ‘een breuk impliceren’ in dit oeuvre. Zij beoogt daarmee noch een
literair-historische situering, noch een invloedenstudie, maar een verheldering van
betekenissen en samenhang in het literaire werk door middel van het inzetten van
enkele filosofische noties. Als hermeneutisch interpretatiekader kiest zij voor de
existentialistische fenomenologie, in aansluiting op Van Stralen 1996, van wie ze
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de thema's en motieven overneemt, evenals zijn opvatting van engagement, en de
onderscheiding van het literair existentialisme in een ethische en esthetische variant.
In aanvulling op Van Stralen geeft ze een schets van het literair existentialisme in
Nederland, een overzicht van existentialistische literaire technieken aan de hand
van Kern 1970, en commentaar op de ‘mannelijke’, ‘eenzijdige’ Sartre met behulp
van Fenomenologie van de waarneming van Merleau-Ponty. Ze wil uitdrukkelijk niet
alleen aan de neerslag van filosofische ideeën, maar ook aan de literaire verwerking
aandacht besteden, en ze wil de poëzie toevoegen aan het gebied waarin naar
existentialistische literaire teksten gezocht kan worden. Sterke uitgangspunten dus,
die het Nederlands debat over het literair existentialisme een nieuwe impuls geven.
Ze begint met een bespreking van Warmonds enige roman, helaas aan de hand
van een gescheiden en puntsgewijze behandeling van m.i onlosmakelijk verbonden
kenmerken. In hoofdstuk 3 komen de literaire technieken aan bod aan de hand van
Kern 1970; de existentiële thematiek komt in hoofdstuk 4 aan de orde aan de hand
van ‘de grenssituatie’ en ‘de ander als katalysator’ en in hoofdstuk 5 aan de hand
van ‘engagement’ en de overige aan Van Stralen ontleende motieven. De existentiële
grenssituatie komt er glashelder uit tevoorschijn; de keuzeproblematiek (die centraal
staat in deze roman, p. 49) en de rol van de ander (die de hoofdpersoon tot een
keuze dwingt, p. 69) niet. De keuzes die genoemd worden zijn: ‘de keuze tussen
leven en dood, tussen erotiek en vriendschap, tussen terugvallen in alledaagse
zekerheden of opnieuw vormgeven aan
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je leven’ (p. 49), ‘tussen anti-lichamelijkheid en erotiek’ (p. 59) en ‘tussen
Lebensbejahung en Lebensverneinung’ (p. 111). Op p. 87 blijkt dat hoofdpersoon
Hans twee hiermee niet genoemde keuzes heeft gemaakt. De eerste is een keus
voor een bestaan als reclametekenaar in plaats van als kunstschilder. De ‘ander’
is hier vriend en leermeester Bert die hem als kunstenaar wil blijven zien. Volgens
Van Wijk acht Hans zijn integriteit als kunstenaar niet in het geding bij zijn werk om
den brode; dit zou betekenen dat hij niet heeft gekozen. Op p. 70 heeft ze echter,
met behulp van citaat en m.i terecht, gesteld dat Hans niet langer in zijn
kunstenaarschap gelooft. Hans' tweede keuze is zich meer te richten op het doen
dan op het denken. Waarschijnlijk verwijst Van Wijk hier naar het moment dat op
p. 82 wordt geciteerd (n.b: het citaat loopt tot onderaan de bladzijde). Het inzicht
dat tot deze keuze leidt is volgens Van Wijk Merleau-Pontiaans, maar zo, in zijn
algemeenheid gesteld, wijst de beslissing naar tal van existentialisten, niet in de
laatste plaats naar Sartre. Deze bracht immers het strenge axioma ‘de mens is wat
hij doet’ naar voren in zijn geruchtmakende, al in 1952 in het Nederlands vertaalde
‘L'existentialisme est un humanisme’.
Van Wijks conclusie dat Hans kiest voor een positieve aanvaarding (Van Stralens
tweede vorm van engagement) gaat strikt genomen buiten de roman, die begint en
eindigt met de existentiële ervaring van de grenssituatie en het echec. Toch ben ik
geneigd dit met haar eens te zijn, vanwege de twee op p. 87 beschreven ‘keuzes’.
Vanwege de positieve aanvaarding behoort de roman tot het esthetisch
existentialisme.
Volgens Van Wijk zijn zowel het ‘conflictmodel’ van Sartre als het
‘ambiguïteitsmodel’ van Merleau-Ponty nodig voor de verheldering van de roman,
omdat in de protagonist een spanningsveld bestaat tussen vervreemding en
prereflexieve ervaring van eenheid, en omdat het model van Merleau-Ponty meer
diepgang en reliëf verleent (p. 111). Is het op zich al opvallend dat iemand beide
modellen tegelijk kan aanhangen, in het geval van de roman wordt niet aannemelijk
gemaakt dat Merleau-Ponty van toepassing is. Het is een en al vervreemding wat
de klok slaat (o.a. p. 83) en de eenheidservaring in de erotiek wordt bereikt door
voor de verstorende invloed van de blik van de ander (o.a. p. 78) en de rationaliteit
(p. 82) bewust en met opzet de ogen te sluiten. Er is dus geen sprake van verzoening
tussen mens en wereld met inbegrip van de ander, of van het communicatieve
element in blik en aanraking waarover Merleau-Ponty het in Van Wijks eigen woorden
(p. 66, 78) heeft.
Het onderzoek van de roman wordt afgesloten met een bespreking van zijn
receptie, waarbij niet alle toenmalige recensies worden betrokken. Van Wijk
constateert dat geen van de recensenten naar het existentialisme verwijst (Rubinstein
doet dit volgens mij wel) maar vraagt zich niet af hoe dat komt. De vraag naar de
invloed van genderspecifieke argumentatie bij de beoordeling wordt gesteld, maar
niet beantwoord.
Hoofdstuk 6 bekijkt het existentialisme in Warmonds poëzie en eerdere studies
over dit laatste. Dat de belangrijke existentiële thema's in de gedichten worden
aangetroffen is af te leiden uit Van Wijks behandeling van het spiegelmotief
(verhelderd door middel van niet-existentiële denkers als Lacan en La Belle), waarbij
de grenssituatie, de ander en de keuze terloops tevoorschijn komen. Van Wijk zet
door een zorgvuldige analyse van de gebruikte metaforen ook hier de deur naar het
ambiguïteitsmodel open na die van het conflictmodel. Behalve aan bovengenoemde
thema's wordt in de paragraaf over het spiegelmotief veel aandacht besteed aan
de lichaamsbeleving, die ook aan bod komt bij de ‘gesloten ruimtes’ en in een eigen
paragraaf. In de laatste wordt gewezen op de poëtische middelen voor de
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prereflexieve eenheidservaring: infinitiefconstructies, synesthesie, beelden voor
preverbaliteit en signaalwoorden.
In hoofdstuk 7 wijst Van Wijk op ‘abstrahe-ringstechnieken’ bij Warmond, zoals
een voorkeur voor de hij-vorm. Haar eerste voorbeeld is ‘Dichter’ uit Proeftuin; de
mogelijkheid dat dit gedicht (over Achterberg?), evenals ‘Carrière I’, een portret van
een bepaalde mannelijke auteur zou kunnen zijn, wordt niet overwogen. De strekking
van het hoofdstuk is dat ‘de abstracte Warmond’ aan gendercodering ontsnapt; de
conclusie is dat ze daarmee de invulling van het existentialistisch vrijheidsthema
verruimt.
Hoofdstuk 8 bespreekt Sartres opvattingen over poëzie en wijst een politiek
engagement aan in enkele gedichten en interviews. Het bewijs voor de
existentialistische signatuur ervan berust voornamelijk op de interviews, en is nogal
mager.
Hoofdstuk 9, 10 en 11 behandelen het ‘mystiek aandoende’ werk van Warmond.
Vanuit het verlangen naar unificerende ervaringen en ontsnapping aan de rationaliteit
stapt Van Wijk van Merleau-Ponty over naar de non-dualistische beleving van het
zijn in de mystiek. Of de religieuze en niet-religieuze ‘zachte’ varianten van het
existentialisme hier iets te bieden hebben wordt niet nagegaan. Van Wijk sluit vooral
aan bij Van de Watering 1979, nadat ze ook diens ‘conflictmodel’ geamendeerd
heeft, en bespreekt War-
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monds bijdrage aan het mystieke lexicon.
Dit boek bevat rustige, elkaar kruisende rondwandelingen, met mooie doorkijkjes
en vergezichten. Zorgvuldige besprekingen en interpretaties van primaire en
secundaire literatuur maken het mogelijk in debat te gaan, en nader onderzoek te
verrichten naar overeenkomsten en verschillen met contemporaine dichters. Het is
zeer te prijzen dat iemand een breed perspectief hanteert bij de
literatuurbeschouwing, zeker als het literaire werk er springlevend uit tevoorschijn
komt, zoals hier het geval is. Toch verheldert het ingezette begrippenapparaat het
werk m.i minder dan een gewone close reading. Het concept ‘literair existentialisme’
wint niet aan operationele kracht, noch zijn er nu twee ‘soorten’: een dialectisch
literair existentialisme naar Merleau-Ponty naast een dualistisch naar Sartre. Voor
bewering-bewijszoekers is het boek een doolhof. Van Wijk mist kansen op schoten
voor open doel: waarom niet tonen dat dichten een existentiële daad is voor Ellen
Warmond? Waarom wel ingaan op de taal- en poëzieopvattingen van Sartre, maar
niet op die van Merleau-Ponty? Waarom de relatie tussen existentialisme en poëzie
niet beter funderen? Nu bestaat de voornaamste tactiek uit het relativeren van de
evidente voorkeur van het existentialisme voor roman en toneel (deze bestaat
‘volgens van Stralen’, Van Wijk kan daar ‘enigszins in meegaan’ p. 116, 121, 178)
en het voor de grote existentiële thema's uitwijken naar verhalende gedichten. De
thema's die zij belangrijk vindt, prereflexiviteit en lichamelijkheid, spelen per definitie
niet op het niveau van het maken van een taalkunstwerk, maar kunnen wel veel
beter worden vormgegeven in poëzie dan in proza of toneel.

Ineke Bulte

Eindnoten:
1 Hans Kienhorst, Mikel Kors: ‘De chronologie van Ruusbroecs werken volgens de Groenendaalse
codex’. In: Ons Geestelijk Erf 75 (2001), p. 69-101 (effectief verschenen medio 2002).
2 Voor meer bijbelse voorbeelden van familiaire aansprekingen tussen christenen, zie bv. Rom.
16.
3 Michel de Certeau: La fable mystique. Parijs, 1982. Zie ook Jeroen Deploige: Hagiografische
strategieën en tactieken tegen de achtergrond van kerkelijke en maatschappelijke
vernieuwingstendensen. Diss. Universiteit Gent, 2002.
4 Bernard McGinn: The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, vol. II: The
Growth of Mysticism. Londen, 1994, p. 1 e.v.
1 ‘Delft, 25 december 1630. De klopjes van het Bagijnhof zingen kerstliederen eondom het sterfbed
van pastoor Stapart van der Wiele. Zang als geestelijk wapen van de contrareformatie’. In: Een
muziekgeschiedenis der Nederlanden. Onder hoofdredactike van Louis Peter Grijp. 2001, p.
232-238.
2 Zingende zwanen. Heiligenliederen uit de Gouden Eeuw. Globe GLO 6053.
3 http://www.meertens.knaw.nl/bol/
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Signalementen
‘Daer moet maer naerstig gelezen worden.’ Brieven over taalkunde
(1708-1709) / Adriaen Verwer; ingel. en bez. door Igor van de Bilt.
Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Muenster: Nodus, 2002. - LIII
+ 95 p. (Cahiers voor taalkunde 20). isbn 90-72365-75-5 / 3-89323-526-4
Prijs: € 16,50.
Aan het begin van de achttiende eeuw publiceerde de koopman-jurist Adriaen Verwer
(ca. 1655-1717) enkele belangrijke taalkundige werken. Met name zijn in het Latijn
gestelde grammatica van het Nederlands Linguae Belgicae idea grammatica, poetica,
rhetorica uit 1707 springt in het oog; een editie en vertaling door Jan Knol e.a. eigenlijk van de tweede editie uit 1783 - verscheen in 1996. Vervolgens bezorgden
Igor van de Bilt en Jan Noordegraaf in 2000 de niet eerder gepubliceerde vertaling
die Adriaen Kluit al in de achttiende eeuw van Verwers Idea maakte. Maar Verwer
schreef ook open brieven over taalkunde. De uitgave daarvan door Van de Bilt
completeert nu de ontsluiting van Verwers taalkundige nalatenschap. De
brievenbundel bevat bovendien ‘voor de volledigheid’ (p. ix) Verwers ‘Afscheidt-rede’
uit zijn Nederlants See-rechten (1711), waarin ook taalkundige kwesties aan de
orde zijn.
Het belang van Verwers brieven kan op ten minste twee manieren geduid worden.
Ten eerste schreef hij twee open brieven aan David van Hoogstraten (1658-1724)
in de Boekzaal van 1708, waarin hij zijn in het voorgaande jaar verschenen Idea
toelicht. Van de Bilt noemt deze ‘de algemene brieven: brieven waarin Verwer zijn
taalkundige opvattingen over een bepaald onderwerp uiteenzet of toelicht’ (p. xiv).
Ten tweede zijn er uit de jaren 1708-1709 ‘de polemische brieven, brieven waarin
Verwer en andere taalkundigen de discussie aangaan over hun werk’ (p. xiv). Die
andere taalkundigen zijn Willem Séwel (1654-1720) en Arnold Moonen (1644-1711).
Van beiden is de brief waarin ze reageren op Verwer - terecht - opgenomen; de
aanduiding van Verwer als auteur van deze gebundelde brieven is daarmee wel
enigszins misleidend.
De brieven lijken gereproduceerd met behulp van een tekstverwerkingsprogramma.
De enige ingreep in de tekst bestaat in het aangeven van de oorspronkelijke
paginering binnen rechte haken. Er is geen notenapparaat, geen commentaar. Dat
heeft onmiskenbaar het voordeel dat de lezer wordt geconfronteerd met een uitgave
die behoorlijk vrij is van interpretatie; men krijgt de kale tekst. Het is wel erg jammer
dat een register ontbreekt.
Aan de brieven gaan veertig bladzijden inleiding vooraf. Het grootste deel van de
inleiding (ongeveer dertig bladzijden) is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen
over de precieze epistolaire situatie, de protagonisten bio-bibliografisch te
introduceren en de ingenomen standpunten bondig samen te vatten. Het karakter
van bronnenpublicatie, waarop ook de kale presentatie van de teksten wees, wordt
daarmee versterkt. De inleiding wordt besloten met passages over Verwers methode
en de receptie van zijn werk, met name door Bilderdijk. Deze zullen wel vooruit
lopen op de ‘aparte studie’ waarin Van de Bilt aan de ‘inhoudelijke aspecten van de
discussie’ ‘uitgebreid aandacht’ (p. ix) hoopt te besteden.
Met de publicatie van de taalkundige brieven van Verwer, Séwel en Moonen
voorziet Van de Bilt in een belangrijke leemte in de geschiedenis van de Nederlandse
taalkunde. Het is namelijk in deze brieven dat een deel van de
vroeg-achttiende-eeuwse taalkundige polemiek haast tastbaar aanwezig lijkt uitgekiend materiaal voor historici dus.
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Gijsbert Rutten

Verlicht Amsterdam / André Hanou. - Leuth: Astraea, cop. 2003. - 34 p.:
ill.; 21 cm. - (Marollenreeks; no. 2). isbn 90-75179-23-5 Prijs: € 10,00
Bij gelegenheid van zijn afscheid als docent aan de Universiteit van Amsterdam
hield André Hanou, jarenlang Amsterdammer, op 24 januari 2003 een college onder
de titel ‘Verlicht Amsterdam’. Het onderwerp is ‘de stad Amsterdam, of elementen
van Amsterdam, als decor van literatuur tijdens de Verlichting’ (p. 8) - hier opgevat
als de periode van ca. 1665-1800. Anders dan in het moderne clichébeeld was
Amsterdam, in de ogen van de tijdgenoten, bij uitstek de stad waar het geld verdiend
werd, de bron van 's lands welvaart. Ook was het (meer in lijn met het moderne
imago) de stad ‘waar het allemaal gebeurde’ en in elk geval ook moest gebeuren.
Justus van Effen, zelf geen Amsterdammer, kiest dan ook
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steeds de situatie in Amsterdam als vertrekpunt voor zijn beschouwingen. Den Haag,
de ‘verfranste’ hofstad, is hopeloos decadent en een verloren zaak: in Amsterdam
moet de discussie plaatsvinden over de nieuwe mens van de Verlichting. Een
soortgelijke positie werd, aldus Hanou, al eerder ingenomen door Jacob Campo
Weyerman: in Amsterdam speelt de geschiedenis van het ‘koffiehuisnichtje’ zich af
(1727), dat was het toneel waar de strijd tegen het zedenbederf gestreden moest
worden. Een halve eeuw later namen Wolft en Deken niet voor niets ook juist
Amsterdam als decor voor hun opvoedkundige romans: daar woonden de
‘Burgerharts’ die de Republiek moesten dragen - en daar kon het ook mis gaan. En
zo laat Hanou ons Amsterdam zien in vele gedaanten: niet alleen de ordelijke,
geïdealiseerde stad zoals afgebeeld op de bekende aquarel van H.P. Schouten van
de Keizersgracht uit ca. 1775 (hier op p. 5 en nog eens in kleur op de omslag
gereproduceerd), maar ook het Amsterdam van het uit Focquenbroch bekende
Papenbrugse kakhuis, eindstation voor het werk van schrijvers zonder succes, en
van de Plantage, toneel van een ondeugende Julia-parodie (1787), waar de huizen
wemelden van de willige ‘dienstmeisjes’. Ook het Amsterdam dat het mikpunt was
van een politieke satire van Romein de Hooghe (1690). En tenslotte het Amsterdam
dat bij Johannes Kinker, bij de aanvang van de negentiende eeuw, van onder een
‘onbewolkte zon der verlichting’ (moet men een beetje Utrechter zijn om hier aan
Maleachi 4:2 te denken?) wordt aangesproken door de Mensheid, met een
uitdrukkelijk aan haar gerichte oproep om gans Europa mee te voeren op het pad
der Verlichting. Hanou's beknopte, maar aanstekelijke vlootschouw over het
Amsterdamse Verlichtings-onderzoek van de laatste decennia laat zien dat men
daar intussen niet stil gezeten heeft.

Ton van Strien

‘Eene onafgewerkte teekening’ van P.C. Hooft: de drost en zijn slot /
Gerrold van der Stroom; [enkele onderdelen in samenwerking met P.
Tuynman]. - Muiden: Stichting Rijksmuseum Muiderslot, cop. 2002. - 82
p.: ill.; 24 cm. Geen isbn Prijs: € 18,00
In een van Hoofts ‘rijmkladboeken’ op de Universiteitsbibliotheek Amsterdam bevindt
zich een schetsje van het Muiderslot, vermoedelijk de oudste bestaande afbeelding
van dat gebouw. Het is al gesignaleerd door Leendertz, in zijn Hooft-editie uit 1871,
maar pas afgedrukt in de uitgave Tuynman-van der Stroom uit 1994 en verder nog
nooit onderzocht. In deze studie laat Van der Stroom overtuigend zien dat het gaat
om een tekening door Hooft zelf; en wel - geen detail blijft onbenut om de conclusie
te ondersteunen - in de tijd dat die in spanning zat over de sollicitatie die hem tot
heer van het kasteel moest maken. Het was in het late najaar van 1608, begin
november om precies te zijn. ‘Daar kom ik te wonen,’ moet Hooft gedacht hebben,
‘of misschien ook wel niet...’
De oudst bekende tekening van het Muiderslot is gemaakt door zijn bekendste
bewoner, dat staat nu wel vast. Dat resultaat is niet het enige wat dit boekje te bieden
heeft. Aan de orde komt ook de vraag wat voor tekenonderwijs Hooft en zijn
generatiegenoten in de betere kringen genoten, of althans hebben kunnen genieten,
en verder (we raken dan wel een eind van de oorspronkelijke vraagstelling vandaan)
de geschiedenis van het Muiderslot zelf en zijn militaire betekenis door de eeuwen
heen, van de eerste aanleg (waarschijnlijk niet zo oud als vroeger wel gedacht werd)
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tot en met de restauraties in de negentiende en twintigste eeuw en de huidige
situatie. Ook Hoofts eigen toevoegingen aan het gebouw, en zijn af en toe hectische
bestaan aldaar passeren uiteraard de revue. Zo is deze, volgens Leendertz
‘onafgewerkte tekening’ kapstok geworden voor een mooi boekje over ‘de drost en
zijn slot’. Het bevat bovendien waardevolle informatie over Hoofts omgang met zijn
handschriften.

Ton van Strien

Lessen in literatuur / F.W. Korsten. - Nijmegen: Vantilt, 2002. - 350 p.;
23 cm. isbn 90-75697-81-3 Prijs: € 24,90
De Leidse literatuurwetenschapper Frans Willem Korsten heeft in zijn boek Lessen
in Literatuur het ambitieuze plan opgevat de bespreking van representatieve literaire
werken te combineren met die van concepten uit de moderne literatuurwetenschap.
De teksten en bijbehorende hoofdstukken zijn chronologisch geordend, van Euripides'
Elektra via Dante's Divina Commedia en Mary Shelleys Frankenstein naar Derek
Walcotts Omeros. De analyse vormt steeds de afsluiting van een hoofdstuk waarin
een toepasselijk literair thema en een relevante benaderingswijze worden besproken:
voor de genoemde vier titels zijn dat respectievelijk: ‘werking’ en speech-act-theone,
‘betekenistoekenning’ en retorica-hermeneutiek’, ‘het sublieme’ en
cultuurgeschiedenis en psychoanalyse, ‘hybriditeit’ +
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cultural studies, cultuuranalyse. Zo zijn er twaalf hoofdstukken. In de marge van de
bladzijden worden sleutelbegrippen cursief herhaald, zodat de lezer kan zien waar
op de pagina ironie of bewustzijn aan de orde is (p. 189). Het boek wordt afgesloten
met een hoofdstuk ‘Literatuursuggesties’, waarin een beredeneerde en beknopte
opgave van belangrijke handboeken etc. wordt gepresenteerd, gevolgd door een
literatuurlijst en twee registers: een index op begrippen en een op namen. De
inhoudsopgave staat achterin het boek en dat is even wennen.
In de Inleiding presenteert de auteur zijn boek als een tocht door de literaire
periodes, langs representatieve teksten en ideeën over literatuur, en wenst hij zijn
lezers ‘Een goede reis’. Hij is een bekwaam en erudiet reisleider die zijn publiek
heel wat aan te wijzen en te vertellen heeft. Het boek is een aanwinst, zeker ook
voor het titeratuur(wetenschap)onderwijs.
Frank Brandsma
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Ontvangen boeken
Conformisten en rebellen: rederijkerscultuur in de Nederlanden
(1400-1650) / Bart Ramakers (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press,
2004. - 336 p.; 24 cm
ISBN 90-5356-618-X Prijs: € 29,50
Hendrik Conscience, De leeuw van Vlaanderen / Edward Vanhoutte (ed.).
Warnsveld: Terra Lannoo, 2003. -...p.;...cm
ISBN 90-2094-452-5 Prijs:€ 39,95
Dutch Romances III: Five romances from the Lancelot Compilation / David
F. Johnson and Geert H.M. Claassens (eds.). Cambridge: D.S. Brewer, 2003.
- 761 p.; 24 cm (Arthurian Archives Volume 10)
ISBN 0 85991 605 7. Prijs: £60.00
Spiegels: Nederland in 1001 zinnetjes / Aernoud Witteveen. Utrecht: Het
Spectrum, 2003. - 96 p.; 20 cm
ISBN 90-274-9053-8 Prijs: € 7,95
Emilie Fijnje-Luzac, Myne beslommerde Boedel: brieven in ballingschap
1787-7788 / Jacques J.M. Baartmans (ed.). Nijmegen: Vantilt, 2003. - 288
p.; 20 cm
ISBN 90-77503-01-3 Prijs: € 18,80
Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke
Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw / Jan Bloemendal.
Hilversum: Verloren, 2003. - 96 p.; 20 cm (ZPR 22)
ISBN 90-65 50-751-5 Prijs: € 13, ‘Goed op koers’: INL-projecten lopen volgens planning: Jaarverslag 2002
/ Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden: 2003. - 40 p.
Geen ISBN, geen prijs.
Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental
Techniques / Peter Ladefoged. Oxford: Blackwell, 2003.
ISBN 06-3123-269-9 (HB) Prijs: £69.95
ISBN 06-3123-270-2 (PB) Prijs: £34.95
Van seven trappen. De septem gradibus amoris / Jan van Ruusbroec; R.
Faesen (ed.); transl. into English by H. Rolfson; transl. into Latin by L. Surius
(1552). - Turnhout: Brepols, 2003. - 276 p.; 25 cm. - (Opera omnia / Jan van
Ruusbroec; 9) (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis; 109)
ISBN 2-503-04091-8 Prijs: € 125, Taal kundig geregeld: een verzameling artikelen over Nederlandse
grammatica's en grammatici uit de zestiende, de zeventiende en de
achttiende eeuw / G.RW. Dibbets. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU;
Münster: Nodus Publikationen, 2003. - 242 p.; 24 cm
ISBN 3-89323-449-7
ISBN 90-726355-76-3 Prijs: € 23, -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

Zuurvrij: Berichten uit het AMVC-Letterenhuis / nummer 4, juni 2003
Geen ISSN, geen prijs.
De ene leeuw is de andere niet: zeven maal De Leeuw van Vlaenderen
herlezen / Edward Vanhoutte (red.). Antwerpen: AMVC-Letterenhuis, 2002.
- 173 p.; 24 cm (AMVC-publicaties 5).
ISBN 90-76785-05-8 Prijs niet opgegeven
Stokebrand Janus 1787: opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws
satirisch politiek-literair weekblad / Pieter van Wissing. Nijmegen: Vantilt,
2003. - 600 p.; 25 cm
ISBN 90-75697-99-6 Prijs: € 34,90
Een leven in woorden: J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris taalkundige / Lo van Driel. Zutphen: Walburg Pers, 2003. - 448 p.; ills.
ISBN 90-5730-257-8 Prijs: € 29,50
Struktur und Wandel vormodemer Schreibsprachen / Michael Elmentaler.
Berlijn, New York: Walter de Gruyter, 2003. - 380 p. (Studia Linguistica
Germanica: 71)
ISBN 3-11-017853-2 Prijs: € 108, -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

97

Henk Duits
‘O deuchdgeurighe roos’
*

Machtelt van Velsen: een integere en karaktervolle melancholica

Abstract - In this article the character of Machtelt van Velsen in Hooft's tragedy
Geeraerdt van Velsen is seen as a melancholic. Until now she was mostly regarded
as a hysteric. But her moving opening-monologue, as well as her further rôle
throughout the play, shows that she suffers mentally, after having been raped by
Count Floris. Her sufferings drag her through all the depths of melancholy, terrible
visions included. At the same time we see that she has started a process of
self-recovery from her mental disorder. In her guiltlessness and integrity she is the
one true victim of fate in the play.

1 Inleiding
Het heeft Hoofts treurspel Geeraerdt van Velsen vooral de laatste decennia niet
aan belangstelling ontbroken. Veelvuldig hebben literatuurhistorici zich met alle
mogelijke aspecten van het stuk bezig gehouden en aandacht besteed aan de
verschillende personages, in het bijzonder aan Geeraerdt van Velsen en graaf Floris,
de twee voornaamste tegenstanders tussen wie het conflict zich afspeelt. Ook in
het personage Gijsbert van Aemstel was men geïnteresseerd, omdat hij vooral
Hoofts eigen inzichten zou vertolken. Relatief weinig aandacht was er daarentegen
voor het vrouwelijk personage, Machtelt van Velsen, de echtgenote van Geeraerdt.
Wat daarvan de oorzaak is, is niet helemaal duidelijk, maar het zal wel te maken
hebben met de sterke concentratie op de controverse Floris-Geeraerdt en de daaruit
voortvloeiende vraag wie het tragisch personage is in het stuk. Machtelts persoon
en optreden, als slachtoffer van Floris, werd altijd te veel gezien binnen dat kader,
waardoor zij als personage onderbelicht bleef. Onderzoekers hadden geen oog voor
de vraag wat er nu echt met haar aan de hand was en misschien nog minder begrip.
Zij vonden het waarschijnlijk moeilijk zich in te leven in Machtelts gemoedstoestand,
1
die toch wat ‘larmoyant’ over kwam.
Daarmee is het personage Machtelt ernstig te kort gedaan. Zij speelt een
belangrijke rol in het stuk en roept de nodige vragen op. Zij is het enige personage
dat in elk bedrijf optreedt, in het eerste en vijfde zelfs heel prominent. Met haar lange
monoloog opent het treurspel en als zij in het vijfde bedrijf het toneel verlaat, eindigt
daarmee de feitelijke handeling. Al deze feiten wijzen er op dat haar rol van meer
belang moet zijn dan tot nu toe is gedacht. Over die rol en over Machtelts specifieke
2
gedragspatroon handelt dit artikel.

*

1
2

Ik dank An Duits en Lia van Gemert voor hun kritisch commentaar bij een eerdere versie van
dit artikel. Zij zullen zelf kunnen vaststellen in hoeverre ik hun op- en aanmerkingen heb
verwerkt.
Vgl. Veenstra 1968a, Lenselink 1975, De Waard 1981, Duits 1982, Maljaars 1999.
Veenstra kondigde al in 1968 een studie aan over Machtelt van Velsen, maar deze is nooit
verschenen. Ook onder zijn nagelaten papieren heb ik hierover niets aangetroffen. Zie:
Veenstra 1968b: 111, n. 16.
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2 De voorgeschiedenis volgens de ‘Rey van Aemstellandsche Jofferen’,
vss. 265-336
Hoewel het eerste bedrijf begint met de monoloog van Machtelt, gevolgd door het
optreden van de allegorische figuren Twist, Gheweldt en Bedroch en van de Rey
van Aemstellandsche Jofferen die afsluit met het vertellen van de voorgeschiedenis,
begin ik, ter wille van de overzichtelijkheid, met het verhaal van de rei. Eerst wil ik
er nog even op wijzen dat Hooft er bij het schrijven van Geeraerdt van Velsen vanuit
kon gaan dat het publiek op de hoogte was van het feit dat Machtelt door graaf Floris
zou zijn verkracht. De populariteit van bronnen als de Divisie-kroniek en de
bekendheid van het historielied over het conflict tussen de graaf van Holland en zijn
3
leenman zullen daar borg voor hebben gestaan. Op de historiciteit van het
verkrachtingsverhaal ga ik verder niet in, ik ga uit van het aanbod van de feiten in
4
het treurspel.
Maar nu terug naar de rei om nog eens precies te vernemen wat er in het verleden
5
is gebeurd tussen Geeraerdt, Floris en Machtelt en de aanleiding daartoe. Die lag
in Geeraerdts smadelijke weigering om Floris' minnares te trouwen met de woorden:
‘Uw slete schoen myn voet niet passen’ (vs. 292). Toen Geeraerdt kort daarop met
Machtelt was getrouwd, zou de graaf, ook op instigatie van zijn diep gekwetste
minnares, wraak nemen voor de aangedane belediging. Hij zond Geeraerdt enige
tijd later als gezant naar Henegouwen om daar Floris' zaken te behartigen. Dat moet
vrij kort na het huwelijk van Machtelt en Geeraerdt zijn geweest, want de rei heeft
6
het over zijn ‘nieuwe bruydt’ (vs. 275) en het ‘soete slaepen alle nachten’ (vs. 274).
Floris maakte van Velsens afwezigheid gebruik om naar diens kasteel te rijden en
Machtelt te verkrachten. Toen zij niets vermoedend van Floris' komst vernam,
7
‘staeckte Vrouw Machtelt [...] haer naeldwerck knap’ (vs. 313) en ontving Floris
hoffelijk. Met het smoesje dat hij nieuws had over haar man die weer snel thuis zou
komen, vroeg hij haar hem naar een kamer te brengen ‘daer 't is om spreecken vry’
(vs. 319). Vol vertrouwen bracht zij hem in haar vertrek, waar zij tot haar ontzetting
achter zijn ware bedoelingen kwam. Toch bleef zij, zelfs op het moment van haar
overweldiging, de graaf respect betonen, terwijl zij hem in voorzichtige woorden
erop wees hoezeer Floris in zijn gedrag moreel tegenover haar te kort schoot:
Wat maeckt ghy mijn edele Landesheere?
Waer daer een man op my ghestelt,
Ghy soudt hem met uw swaerdt afkeeren. (vss. 326-328)

3
4
5

6
7

Vgl. Lenselink 1975: 170-171, Van Gemert 1990: 276 n. 26.
De discussie over de historiciteit en de beeldvorming omtrent Floris V en de echtgenote van
Gerard van Velzen is samengevat in Van Anrooy 2002: 22-35.
Over de keuze van een groep ‘Aemstellandsche Jofferen’: Van Gemert 1990: 194. Overigens
moet het eerste optreden van de rei het publiek een schok der herkenning hebben gegeven,
want hij brengt het verhaal op de melodie van het bekende historielied en met enkele strofen
erin die vrijwel ongewijzigd zijn overgenomen uit het lied. Vgl. Grijp 1987: 86-89.
Ik citeer naar de editie 1613 in: Hooft 1972. De regeltelling berust op de editie De Witte: Hooft
z.j.
Veenstra heeft erop gewezen dat het feit dat de rei specifiek vermeldt dat Machtelt zat te
borduren toen Floris arriveerde, haar kuisheid accentueert. Als kuise vrouw geeft zij zich niet
over aan de ledigheid, die haar op verkeerde gedachten zou kunnen brengen. Vgl. Veenstra
1968a: 74-75.
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Maar hoe zij ook kermde en smeekte, Floris liet zich niet afremmen en ging door
tot zijn ‘Heylloose lust was sat’ (vs. 331). Met de constatering ‘En gaf zyn hart den
wroeghinghe’ over’ (vs. 332), accentueert de rei nog wel dat Floris misschien niet
totaal verdorven was. Maar de vraag of die wroeging zijn daad betrof of veroorzaakt
werd door het feit dat de graaf zich misschien onmiddellijk na afloop realiseerde dat
hij zich grote problemen op de hals had gehaald, laat de rei onbesproken. Dat neemt
niet weg dat de jofferen wel aan iedereen duidelijk hebben gemaakt dat Machtelt
in de hele zaak geen enkele blaam trof.

3 Machtelts monoloog, vss. 1-39
Het spel begint in de avond. Machtelt bevindt zich op het Muiderslot, het kasteel
8
dat Gysbert van Aemstel van de graaf van Holland in leen had, en is in afwachting
van de komst van haar echtgenoot. Zij zal daar in gezelschap zijn geweest van
enkele op het Muiderslot aanwezige hofdames, ‘Aemstellandsche Jofferen’, die
9
haar stilzwijgend zullen hebben aangehoord. Zij begint haar lange monoloog met
een drieledige vraag:
Wie soud ghelooven, dat de gloory overvloedich
Des heugelijcken Sons; wie, dat den schencker goedich
Van 't aenghename licht ter wereld, ('t welck ghewis
De soetste suster des ghewilden levens is)
Wie, dat de schoonste der gheschaepene verveelde
Een schepsel, daer oft siel oft siels ghelijck in speelde? (vss. 1-6)

Een wat ingewikkeld en duister begin dat ongeveer als volgt kan worden
geparafraseerd: Wie zou geloven dat de rijke schittering van de vriendelijke zon,
wie (zou geloven) dat de milde schenker van het lieflijke licht op aarde [...], wie (zou
geloven) dat de schoonste van al het geschapene (nl. de zon) weerzin zou opwekken
bij enig mens of dier? De vraag is over wie Machtelt het hier heeft. Wie heeft zo'n
afkeer van zon en licht? Het antwoord volgt meteen:
Ghekomen ist soo ver, (helaes!) met my, wien (in
Het bloeyen van mijn jeuchdt, en 't weder*, dat mijn min** [*seizoen; **liefde]
Soo minnelijck toeloech, al hadd het min ghedraghen*) [*alsof het zelf liefde droeg]
De blixem schielijck heeft en onvoorsiens gheslaghen,
Versengt, verdort, en neerghesmeeten in het slick,
Tot een uytveechsel snoodt, op eenen ooghenblick! (vss. 7-12)

8
9

Van Gemert 1990: 193.
We beschikken nauwelijks over gegevens die ons inzicht geven in de feitelijke situatie op het
toneel tijdens het uitspreken van een monoloog in het vroege renaissancedrama. Er is een
enkele opmerking van Samuel Coster in het voorbericht van Isabella (1618) waarin hij
monologen van ‘byzinnigen [redelijke mensen] die tegens hare schaduwen schynen te spreken’
afwijst. Het ziet er naar uit dat Coster hier een vroege waarschijnlijkheidseis formuleert. Vgl.
Smits-Veldt 1986: 238, 239. Daaruit zouden we kunnen afleiden dat het bij veel uitvoeringen
gewoon zal zijn geweest dat er tijdens een monoloog zwijgende personages op het toneel
aanwezig waren. Bovendien zal in de optiek van Hooft een dame als Machtelt niet alleen zijn
geweest. Een extra argument voor de aanwezigheid van hofdames op het toneel is het feit
dat iemand met het ziektebeeld van Machtelt, volgens de heersende medische opvattingen,
nooit alleen mocht worden gelaten.
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Machtelt heeft het over zichzelf: haar leven blijkt van het ene moment op het andere
verwoest en zij zelf tot een nietswaardig mens gereduceerd, in de bloei van haar
jeugd en in de bloeitijd van het jaar, de lente.
Vanuit retorisch oogpunt vormen deze twaalf regels een sterk begin, want Machtelt
vestigt hiermee de volle aandacht van het publiek op haar deerniswekkende toestand
en zal daarmee het mededogen van haar gehoor hebben gewekt. En tegelijkertijd
weet zij iedereen nieuwsgierig te maken naar wat zij nog meer te vertellen heeft.
Die nieuwsgierigheid zal echter niet onmiddellijk worden bevredigd, want Machtelt
past als het ware een soort vertragingstactiek toe door niet meteen te gaan vertellen,
maar eerst de zon, als bron van het licht, toe te spreken. Zij draagt de zon op om
in de oceaan te zinken en daar langdurig te blijven (vss. 13-16). En als hij de morele
verdorvenheid van de mensen verafschuwt, kan hij maar beter blijven waar hij is
en zich niet haasten om, elke dag opnieuw, op de goddeloze mensheid neer te zien
(vss. 17-20). Met een repetitio beveelt zij de zon nogmaals om onder te gaan, want
zelfs de duisternis en een flonkerende ster zijn haar al te veel, zozeer staat het licht
haar tegen (vss. 21-25). Het liefst zou ze zien dat de hemel een dichte regen van
nachten over de aarde zou uitstorten, zodat haar ‘benauwt ghemoedt’ verlichting
zou vinden in de duisternis (vss. 26-28). Of dat zij, dit ‘levend’ lijck’, voor de rest van
haar leven zou worden ingemetseld in een donkere grafkelder (vss 29-32). Machtelt
kan niet verdragen dat mensen haar aankijken, want elke blik roept de herinnering
op aan haar ‘eerlijcke’ huwelijcx schandlijcke’ ontheyliging’ (vs. 36). Ze is er van
overtuigd dat iedereen die haar ziet onmiddellijk zal denken:
...dit's eene van de vrouwen
Die 's Roomschen Konincx soon...(vss. 38b-39a)

Dan wordt het haar te veel, ze kan niet verder spreken en breekt uit in jammerende
exclamaties: ‘o smart! o droefheyt! ach!’ (vs. 39b). Het idee dat iemand zou denken
dat zij één van de vrouwen zou zijn, die door graaf Floris, hij is namelijk de zoon
10
van Rooms-Koning Willem, is ‘onteerd’ of ‘verkracht’, roept zulke emoties bij haar
op, dat zij die beladen woorden niet over haar lippen kan krijgen en in tranen
11
uitbarst.
Het zal een ieder duidelijk zijn dat hier een hevig geëmotioneerde, geheel ver-

10

11

Hooft kan de suggestie dat Machtelt van Velzen een van de vele vrouwen was die door Floris
‘onteerd’ waren, hebben ontleend aan Pontanus' in 1611 verschenen Rerum et urbis
Amstelodamensium historia, een van zijn bronnen. Ik citeer de betreffende passage uit de
Nederlandstalige editie van deze stadgeschiedenis: ‘[...] is hy [Floris] daerna door zijne eygen
gebreken allenskens overwonnen geweest. Voornamelic onmatich (somen meent) in hoererijen,
heeft voorspel [sic] gehouden niet alleene boelen beneffens zijne huysvrouwe te hebben,
maer oock de bedden van andere met overspelen te bevlecken, ende niet alleene vanden
slechten volcke, maer oock edele dochters ende vrouwen, met wille of tegen wille tot
oneerbaerheyt te locken’ (Pontanus 1614, fol. B2r). Over Pontanus als bron van Hooft: Van
Wel 1941: 357-360.
Over deze regels en over de gehele passus 40-62: Veenstra 1968a: 33-36. Veenstra betoogt
dat Machtelt door het uitspreken van de woorden ‘s Roomschen Konincx soon’, waarbij de
twee adjectivische bepalingen ‘de dragers zijn van de gedachte aan een excessief hoge
deugd’, overweldigd wordt door het tekort schieten van de zoon tegenover de vader in deugden,
zodat zij in jammerklachten uitbarst. Het zal duidelijk zijn dat ik in mijn interpretatie van vss.
38b-39a afwijk van die van Veenstra.
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twijfelde en - in onze ogen - zwaar getraumatiseerde jonge vrouw aan het woord is.
De vraag is natuurlijk hoe zij op een zeventiende-eeuws publiek zal zijn overgekomen
en welke bijzondere signalen dit zal hebben opgevangen om haar situatie goed in
te kunnen schatten. Uit alles wat zij tot nu toe heeft gezegd blijkt dat Machtelts
innerlijk evenwicht ernstig is verstoord. Zij reageert allergisch op licht en zon en
prefereert het duister van de nacht. Haar geprangd gemoed verlangt naar de dood
en het graf. Zij heeft angst voor mensen. Veel zeventiende-eeuwers zullen deze
12
verschijnselen hebben herkend als symptomen van melancholie, de vaak
voorkomende vorm van depressiviteit waarover in de renaissance zoveel is
13
geschreven, en waaraan zowel mannen als vrouwen konden lijden. Hoewel
melancholie in principe in iemands constitutie lag besloten, ging men er ook van uit
14
dat allerlei externe factoren aanvallen van zwartgalligheid konden veroorzaken.
Zulke externe factoren konden heftige emoties zijn als schrik, angst, verdriet en
15
schaamte. Het zijn juist dit soort emoties waaraan Machtelt is blootgesteld vanaf
het moment dat Floris haar verkrachtte en haar wereld instortte. Het begon met
heftige schrik en de rest volgde vanzelf. Zoveel is wel duidelijk: Floris' wandaad
16
heeft haar in de melancholie gedreven. Alle symptomen wijzen daar op, in het
17
bijzonder de afkeer van het licht en de voorliefde voor duisternis en afzondering.
Maar ook feiten als het niet kunnen verdragen dat mensen naar haar kijken en de
vaste overtuiging dat ieder die haar ziet onmiddellijk zal denken aan wat haar is
overkomen. En tenslotte het feit dat zij in tranen uitbarst op het moment dat zij
woorden als ‘onteerd’ of ‘verkracht’ in de mond wil nemen, want die rakelen het
18
gebeuren zo direct op dat de melancholica het niet kan verdragen.

4 Machtelds monoloog vervolgd: vss. 40-136
Nu we hebben vastgesteld wat er precies met Machtelt aan de hand is, keren we
terug naar haar monoloog. Nadat zij, zoals we hebben gezien, in vers 39 uitbrak in
jammerklachten, gooit Machtelt het over een andere boeg, want zij wil Floris'
schanddaad per se zelf onder woorden brengen. Men krijgt de indruk dat zij on-

12

13

14

15
16

17
18

Babb betoogt dat de toeschouwer in het Globe theatre in Londen Hamlet zonder meer zou
hebben herkend als een melancholicus. Volgens hem waren de Engelsen uit de tijd van
Elizabeth I zo met melancholie vertrouwd dat zij die al gauw verwachtten bij iemand die leed
aan verdriet of frustratie. Vgl. Babb 1965: 108. Ik neem aan dat het onder intellectuelen en
kunstenaars in de Republiek niet zoveel anders zal zijn geweest.
Over voorbeelden van vrouwen die aan melancholie leden: Burton 1978: passim. Vanuit
genderoogpunt is Burtons visie op melancholische vrouwen behandeld in: Schiesari 1992:
243-256.
Van Stipriaan 1996: 25. Over de zeventiende-eeuwse visie op melancholie zie: Blok 1976:
21-28. Een vlot toegankelijke eerste kennismaking met het verschijnsel in de zeventiende
eeuw biedt Lia van Gemert in haar Griffioen-boekje De schat der gezondheid, een bloemlezing
uit het werk van de Dordtse arts Johan van Beverwijck: Van Beverwijck 1992: 111-118.
Burton 1978: 259-264, 335-339.
Veenstra heeft als eerste opgemerkt dat Machtelt melancholisch was, zonder daar verder op
in te gaan. Maar haar melancholie zou wel het onderwerp zijn van de nooit verschenen
publicatie die hij aankondigde. Vgl. noot 2.
Babb schrijft zelfs dat melancholici een ‘morbid love of darkness and seclusion’ hebben. Vgl.
Babb 1965: 37.
Babb 1965: 30, 40.
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bewust een soort zelf-therapie toepast door zichzelf te dwingen het schokkende feit
van de verkrachting te benoemen. Om toch emotioneel iets meer afstand te kunnen
nemen, past ze een retorische kunstgreep toe door eerst Floris rechtstreeks aan te
spreken en deze vervolgens in haar verbeelding te confronteren met zijn vader, de
19
Rooms-Koning Willem, ‘op de wijze van een prosopopeia.’ Ze vraagt Floris wat
zijn vader, vervuld van verdriet en schaamte, tegen hem zou zeggen als hij hem nu
eens vanuit zijn graf zou kunnen zien. Naar haar oordeel zou Willem beginnen met
een keiharde morele veroordeling:
Hoe ondiep schiep in 't bloedt
De Deuchd haer wortel! Soon, gheen soone nae 't ghemoedt;
Maer die my na den vleesch alleen bestaet, niet naeder,
En in het beste deel verloochent uwen Vaeder; (vss. 43-46)

Floris mag dan biologisch Willems zoon zijn, in ethisch opzicht is hij dat volstrekt
niet. Vervolgens laat ze Willem erop wijzen hoe anders dat bij hemzelf lag, toen hij,
20
dankzij zijn reputatie, tot Rooms-Koning werd verkozen. En dan laat ze Willem tot
de kern van de zaak komen, waarbij deze eerst nog de indruk wekt verzachtende
omstandigheden aan te voeren voor Floris' optreden tegen Machtelt als hij zegt:
Gheeft seecker 't jeuchlijck bloedt, en 't hoochste luck* wat toe; [*gunstige
omstandigheden]
Men besicht inde ploech gheen Spaensch ghenet*; (vss. 51-52)
[*krijgsros]
Ze laat Willem zeggen dat hij eventueel bereid zou zijn geweest een jeugdige misstap
enigszins te vergoelijken. Maar aan deze conditie voldoet het geval natuurlijk niet,
want Floris is geen jonge man meer, maar een begin-veertiger, dus in de kracht van
21
zijn leven en tot de jaren des onderscheids gekomen. Daarmee keert Willems (en
Machtelts) ogenschijnlijke verontschuldiging zich tegen Floris. Meteen hierop laat
Machtelt Floris' vader nog een keer een harde veroordeling uitspreken via een reeks
vragen. En nu krijgt zij voor het eerst het beladen woord Verkrachten' wel over haar
lippen:
maer hoe?
Vercrachten? een ghehuwde? een welghebooren vrouwe?
Een dochter van zijn vriendt? een lief van zijn ghetrouwe?
Uyt minnes dulheyt niet, maer om de raeuwe smaeck
Van een gulhartich woordt? en dat een boel te wraeck? (vss 52b-56)

Het, retorisch gezien, slimme is dat zij het woord in de mond legt van degene die
en als vader én vanwege zijn reputatie het meest gerechtigd is Floris ter
19
20

21

Maljaars 1999: 107.
Verkaiks veronderstelling dat Hooft met de confrontatie tussen koning Willem en graaf Floris
in wezen refereerde aan de verhouding tussen keizer Karel V en koning Filips II lijkt me,
gezien de emotionele situatie waarin Machtelt verkeert, weinig zinvol. Zelfs als we ervan
uitgaan dat een geschoold zeventiende-eeuws publiek al snel zou denken in historische
analogieën en parallellieën lijkt het me onwaarschijnlijk dat men aan deze twee vorsten zou
hebben gedacht. Alleen al het feit dat beiden verantwoordelijk zijn geweest voor de vervolging
en executie van talloze ketters en andere dissidenten in de Nederlanden, zou zo'n morele
confrontatie al onmogelijk maken. Vgl. Verkaik 1996: 72-73.
Floris V werd in juli 12 54 geboren. Vgl. Hugenholtz 1966: 117. Hij werd vermoordop 27 Juni
1296.
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Machtelt Willem een hiërarchisch oplopende reeks in de mond legt die steeds dichter
Floris' directe omgeving nadert. De reeks is zodanig opgebouwd dat het publiek het
zal ervaren alsof Floris' misdaad bij elke volgende categorie in zwaarte toeneemt:
een gehuwde vrouw, een adellijke vrouw, de dochter van een vriend, de echtgenote
22
van een vertrouweling. En dat terwijl verkrachting, als misdaad tegen de vrijheid,
23
als zodanig al gold als de hoogste smaad die men iemand kon aandoen. Willem
wijst er bovendien op dat de misdaad niet eens het gevolg was van brandende
hartstocht, maar van verbittering over een onbedachtzame uitspraak en uit wraak
voor de gekwetste gevoelens van een minnares. Dat maakt de zaak nog erger, want
het impliceert dat Floris weloverwogen te werk is gegaan, met voorbedachten rade.
24
Daarmee is het oordeel absoluut vernietigend.
Machtelt richt zich nu weer zelf tot Floris en vraagt hem hoe hij zijn vader hierop
zou moeten antwoorden, anders dan door van hem weg te vluchten en zij voegt er
aan toe:
Ghelijck ghy seecker souwdt, ten zy ghy onberaên,
En eer en schaemt ghelijck ten aerden hebt ghedaen,
Op de' ongheluckighe' uyr, die bitter te vernuwen
Den grondt leyde' om al mijn ellenden op te stuwen. (vss. 59-62)

Zij stelt dus dat Floris zijn vader zeker uit de weg zou zijn gegaan, tenzij hij op dat
rampzalige moment waaraan alleen al de herinnering bij haar alles weer boven
haalt, zowel zijn eer als zijn schaamte had verloren. Van dat laatste is zij blijkbaar
niet zeker. Men kan stellen dat zij hier voor het eerst Floris enigszins het voordeel
van de twijfel geeft en de mogelijkheid open houdt dat haar belager misschien niet
25
totaal verdorven is.
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De editie De Witte geeft als annotatie van ‘ghetrouwe’, in navolging van eerdere uitgaven van
Stoett, ‘leenman’, (Hooft z.j.: 43). Dat lijkt mij in deze context niet nauwkeurig genoeg, zeker
gezien Willems oplopende reeks; na ‘vriend’ moet ‘ghetrouwe’ ook een meer persoonlijke
betekenis hebben. Het WNT geeft onder het lemma ‘getrouw’: ‘als znw., meestal in het mv.
Iemands getrouwen, zijne getrouwe dienaren, inzonderheid van vorsten’ (WNT IV, kol. 1856).
Ook deze verklaring is mij, geplaatst in de context van Willems woorden, nog te afstandelijk.
We beschikken echter over meer gegevens om tot een betere interpretatie te komen: Zo
schrijft Pontanus, Hoofts meest recente bron zoals we hebben gezien, dat Geeraerdt van
Velsen dikwijls aan Floris' hof kwam (Pontanus 1614, fol. B2r). De Divisie-kroniek vertelt dat
Floris Van Velsen ‘in verren landen, in commissie van sekere nootlicke saken [had gezonden],
also hy zijne heymelicke Raet ende Secretarius was.’ Geciteerd via Lenselink 1975: 169. De
Rey van Aemstellandsche Jofferen vertelt in haar verslag van het gebeurde, (vss. 269-272),
hoe Geeraerdt door de graaf als gezant naar Henegouwen was gezonden om daar de zaken
van Floris te behartigen. We weten dat in zulke gevallen de gezanten gewoonlijk
vertrouwelingen van de vorst waren. Op grond van deze verschillende gegevens kies ik ervoor
‘ghetrouwe’ te interpreteren als vertrouweling.
De Groot 1965: 307-310.
Ik ben het dan ook niet eens met Maljaars die betoogt dat Floris' vader geen absolute
veroordeling uitspreekt, maar de daad als daad in zekere zin relativeert. Vgl. Maljaars 1999:
107-108.
Ik deel in dit geval de mening van Maljaars (Maljaars 1999: 108). Veenstra's veronderstelling
dat het toneelpubliek in 1613 op Machtelts claus gereageerd zou hebben op grond van
eventuele kennis van het historielied van Gerard van Velsen in Jacob Duyms Oudt Batavien
van 1606 waarin we lezen: ‘Den Graeff heeft op zijn tij gevist // En heeft schaemt met eere
doen scheyden’, is nauwelijks hard te maken. De context van Machtelts claus biedt daar mijns
inziens geen mogelijkheden voor. Vgl. Veenstra 1968a: 71-72. De tekst van Duyms ‘Liedeken
van Gerard’ geeft Verkaik 1996: 66-68. Hooft kan zijn gebruik van de woorden ‘eer’ en
‘schaemte’ aan Duyms tekst ontleend hebben; hij verbindt de woorden echter niet, maar zet
ze in een conditionele bijzin naast elkaar.
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Machtelt heeft zich nu in zoverre hersteld dat zij weer in staat is over haar eigen
situatie te spreken. Eerst barst zij nog uit in exclamaties over de menselijke zwakheid
en over de onherstelbare gevolgen van onberaden daden (vss. 63-66). Zij vreest
de verschrikkelijke gevolgen die Floris' misdaad zal hebben, omdat haar man en
haar familie de herinnering aan de aangedane smaad niet zullen kunnen vergeten
en op wraak zinnen en zelfs bereid zijn die met hun leven te bekopen. Floris zal er
nog wel achter komen:
Dier sal, Hollandsche Vorst, u uwen hoomoed staen;
En voorbood is my 't hart van schrickelijcke quaên: (vss. 75-76)

Over de vreselijke rampen die zij voorziet mag zij zich van haar omgeving niet
uitlaten. Evenmin mag zij haar verdriet en wanhoop tonen, zij moet daarentegen
opgewektheid veinzen ‘met dit aenschijn 'twelck door verdriet en vreesen, // in
treurens kreucken nu al moest bestorven wesen’ (vss. 81-82). Maar zodra zij alleen
is, verandert alles voor haar:
Dan ist, dat eensaemheyt de sluysen open set
Voor mynen vollen moedt; dan komt met grooter krachten
De droefheyt barsten uyt aen troosteloose klachten,
Aen suchten al te diep, aen tranen siedend heet,
Dan sijgh ick t'eenemael, en smelt ick in mijn leedt. (vss. 84-88)

In eenzaamheid vertoont zij weer alle symptomen van de melancholica die zich
overgeeft aan haar verdriet. Om zoiets te voorkomen moet een melancholicus dan
26
ook nooit alleen worden gelaten, want dan begint hij onmiddellijk weer te tobben.
In dat verband moeten we ook Machtelts klachten zien dat zij van haar omgeving
geen sombere kleding mag dragen en zich ook niet mag onttrekken aan de
bezigheden en genoegens van de jonge mensen waarmee zij verkeert (vss. 89-95).
Haar woorden zouden de indruk kunnen wekken dat de mensen om haar heen
weinig begrip voor haar hebben, maar dat hoeft niet zo te zijn, omdat zulke verboden
bedoeld kunnen zijn om haar uit haar lethargie te halen en haar geest af te leiden.
Opgewektheid, vrolijkheid, gezelschap en sociaal verkeer dienen allemaal hetzelfde
doel: het genezen van de melancholie. Het hoogst genoteerd staat vrolijkheid,
volgens Burton is niets zo effectief als ‘a cup of strong drink, mirth, musick, and
27
merry company’.
Vervolgens richt Machtelt zich rechtstreeks tot Geeraerdt, die zij aanspreekt met
‘myn Bruydegoom, myn uytverkooren schat, myn uytverkooren Heer’ (vss. 95-96).
Haar woordkeus met twee keer het adjectief ‘uytverkooren’ benadrukt haar liefde
voor en trouw aan Geeraerdt. Zij vreest dat Geeraerdt haar verbiedt nu rouwkleding
te dragen, omdat zij die binnenkort wel zal moeten dragen uit rouw over zijn dood.
Zij weet niet hoe ze haar echtgenoot zal terugzien, want dat heeft de hemel voor
haar verborgen (vss. 95-104). Daarom vraagt zij God, die alles ziet en weet, om
met medelijden neer te zien
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Babb 1965: 39.
Geciteerd naar Babb 1965: 39.
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Op dese' ellendighe gheschende' onteerde vrouwe,
Die t'eenemael, helaes! ghedompelt leydt in rouwe,
Dien ramp volcht als haer schim, dien aenhangt eenen klis
Van swaericheên, daer gheen doorredden aen en is. (vss. 113-116)

Zij smeekt te mogen sterven en verlost te worden van ‘Des levens leyde licht van
alte stercken dach, // En al den druck, daer ick niet teghens op en mach’ (vs.
123-124). Ook doodsverlangen behoort specifiek tot de kenmerken van
28
zwartgalligheid. Maar, gaat zij verder, aangezien de dood misschien wel een te
belangrijke gast is om haar, ‘verfoeyde’ (vs. 126), een bezoek te brengen, smeekt
zij de ‘sorchsachtende’ (vs. 128) slaap om haar tijdelijk vergetelheid te schenken.
Alleen een diepe slaap kan haar geest beschermen tegen de ‘beelden ijsselijck’ (vs.
135), die haar 's nachts bespringen als gevolg van de angsten die zij overdag heeft
moeten doorstaan. Melancholici verlangen gewoonlijk naar de diepte van de slaap,
omdat zij continu worden geplaagd door allerlei vormen van slapeloosheid, waardoor
29
hun lijden nog groter wordt. En zodra het hun tenslotte gelukt om enigszins in te
sluimeren, wordt hun geest bestormd door visioenen, geestverschijningen, demonen
30
en droombeelden, die weer tot gevolg hebben dat hun angsten nog meer toenemen.
Machtelt is uitgesproken. Gelet op alles wat zij heeft gezegd is het aannemelijk
31
dat zij sinds haar verkrachting, die enkele maanden zal zijn geleden, al vaker
afschrikwekkende verschijningen heeft gehad. Daarmee komt een uitspraak als het
eerder geciteerde ‘En voorbood is my 't hart van schrickelijcke quaên’ (vs. 76) meteen
in een ander licht te staan, want die droombeelden zullen weinig goeds hebben
voorspeld. Niet voor niets mocht zij er van haar omgeving niet over praten.
Hoe angstaanjagend de visioenen kunnen zijn zal blijken in de volgende scène
van het stuk. De toeschouwers kunnen meteen vaststellen dat Machtelt de troost
van de diepe slaap waar zij om heeft gesmeekt, niet wordt vergund. Want onmiddellijk
na het beëindigen van haar monoloog wordt het toneel bestormd door de allegorische
personages Twist, Gheweldt en Bedroch die nogal hevig tekeer gaan en Machtelt
de stuipen op het lijf jagen met hun bedreigingen. Gezien alles wat we nu weten
over Machtelts ontreddering mogen we het optreden van de allegorische figuren
beschouwen als de visualisering van de angstwekkende verschijningen waar Machtelt
zo voor vreesde. Structureel gezien levert dat een sterke samenhang op tussen de
eerste twee scènes, omdat de tweede scène dan direct voortvloeit uit de eerste en
32
niet ernaast staat; de handeling wordt dus niet onderbroken.
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Burton 1978: I, 390.
Burton wijst erop dat melancholici soms wel perioden van een maand tot een jaar doorbrengen
in een toestand van slapeloosheid. Laurentius kent voorbeelden van mensen die drie maanden
achter elkaar niet hebben geslapen. Vgl. hierover Babb 1965: 31.
Ibidem. Andreas Laurentius (André du Laurens) geeft daarvan eenprachtige beschrijving in
zijn Discours de la conservation de la veue, des maladies mélancholiques, des catarrhes et
de la vieillesse (1597). Ik citeer uit de Engelse vertaling van dit werk: A Discourse of the
Preservation of Sight: of Melancholike Diseases; of Rheumes, and of Old Age [...]. Translated
by Richard Surphlet. London, 1599: ‘he [the melancholic] is alwaies disquieted both in bodie
and spirit, he is subject to watchfulness, which doth consume him on the one side: for if he
think to make truce with his passions by taking some rest, behold so soone as hee would
shut his eyelids, hee is assayled with a thousand vaine visions, and hideous buggards
[spookbeelden], with fantasticall inventions, and dreadfull dreames [...]’ Geciteerd naar Lyons
1971: 13.
Lenselink 1975: 171.
Vgl. hierover De Witte in de inleiding van zijn editie: Hooft z.j.: 26. Eveneens: Konst 1997: 21
en Maljaars 1999: 133.
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Als we dit alles overzien moeten we concluderen dat Hooft Machtelt van Velsen in
haar openingsmonoloog nadrukkelijk presenteert als een melancholica. We vernemen
niet of Machtelt in aanleg al zwartgallig was - niets wijst daar op -, maar de
depressieve toestand waarin zij verkeert vertoont alle kenmerken van melancholie:
zij voelt continu verdriet en angst, zij lijdt aan ernstige slapeloosheid met
angstaanjagende hallucinaties als gevolg, zij verlangt naar de dood, naar
33
eenzaamheid en prefereert duisternis boven licht.
De vraag is in hoeverre Machtelt kan genezen. Burton is daar vrij duidelijk over
34
en stelt dat als de ziekte niet erfelijk is er bepaald goede hoop is op genezing.
Maar die moet in de eerste plaats komen van de lijder zelf die zich moet verzetten
tegen zijn of haar angsten en verdriet en naar middelen moet zoeken om geestelijk
weer wat in evenwicht te komen. Bijzonder belangrijk is dat men zichzelf ertoe dwingt
te praten over de oorzaak en de gevolgen, bij voorkeur met een goede vriend of
35
vriendin. Burton beschouwt dat zelfs als de beste remedie. Daarnaast zijn er nog
allerlei andere vormen van geestelijke en lichamelijke ontspanning die kunnen
bijdragen tot genezing.
Hoewel Machtelt in haar monoloog niet tegen een vertrouwde spreekt, mogen
we er wel van uitgaan dat de op het toneel aanwezige Aemstellandsche Jofferen
die functie hebben. Aan hen vertelt Machtelt op een bijzonder indringende manier
wat haar is overkomen. Op die manier laat Hooft haar beginnen met tot zichzelf te
komen en weer controle over zichzelf te krijgen. Dat gebeurt op het moment dat zij
echt over de verkrachting wil beginnen, ze niet verder kan en uitbreekt in
jammerklachten die een therapeutische werking hebben, omdat zij als het ware de
36
weg vrij maken voor haar om haar verhaal te durven vertellen. Daarmee is het
proces van genezing in principe begonnen. Hoe dat zich verder zal ontwikkelen zal
het vervolg van de geschiedenis duidelijk maken.

5 Machtelts verdere optreden
Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre Machtelts handelen bepaald
blijft door haar melancholie, moeten we haar blijven volgen in de rest van het stuk.
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Het verschijnsel melancholie is veelomvattend. Degenen die er in de zestiende en zeventiende
eeuw over hebben geschreven, hebben allemaal moeite met de afbakening van het terrein
van de ziekte. In het algemeen laat men er alle mogelijke mentale aandoeningen onder vallen.
Symptomen die we bij Machtelt aantreffen zoals hevig verdriet, angsten, lethargie, hallucinaties,
doodsverlangen, verlangen naar eenzaamheid, voorliefde voor het duister etc. komen zowel
voor bij mensen die van nature melancholisch zijn als bij mensen die door externe factoren
tijdelijk aan de ziekte lijden. Vgl. Babb 1965: 37.
Burton 1978: I, 429.
Burton 1978: II, 104-109.
Hooft kan dit ontleend hebben aan Montaigne die in zijn essay ‘De la Tristesse’ vertelt hoe
Niobe, na het verlies van zeven zoons en zeven dochters, overweldigd door haar smart,
versteent omdat zij niet in staat is uitdrukking te geven aan haar smart. Montaigne geeft dan
als commentaar: ‘De vray, l'effort d'un desplaisir, pour estre extreme, doit estonner toute
l'ame, et lui empescher la liberté de ses actions: comme il nous advient à la chaude alarme
d'une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, transis, et comme perclus de tous
mouvemens, de façon que l'ame se relaschant après aux larmes et aux plaintes, semble se
desprendre, se demesler et se mettre plus au large, et à son aise, Et via vix tandem voci
laxata dolore est' [En eindelijk maakt de smart met veel moeite de weg vrij voor haar stem
(Vergilius, Aeneis, XI, 151)]. Vgl. Montaigne 1962: I, 8-9.
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In de tweede scène van het tweede bedrijf (vss. 350-386) treft de zojuist op het
Muiderslot teruggekeerde Geeraerdt zijn vrouw sluimerend in een stoel aan. Machtelt
schrikt wakker - nog onder de indruk van het optreden van Twist, Gheweldt en
Bedroch - en vraagt Geeraerdt waarom hij door de nacht komt gereden, waarop de
wedervraag volgt waarom zij niet in bed ligt. Machtelt reageert emotioneel dat zij
Geeraerdts afwezigheid nergens sterker voelt dan in bed en dat niets haar meer
naar hem doet verlangen dan het bed. En daar komt nog iets bij: ‘wat kan meer
indachtich maecken // My mynen droeven val, als 't bedde sonder u?’ (vss 358b-359).
Met andere woorden, niets herinnert haar meer aan haar ongeluksdag dan het lege
echtelijke bed. Geeraerdt gaat daar niet op in, maar overvalt haar met de opmerking
dat ‘de Vrouwenschender’ gevangen is genomen. Machtelt is direct bezorgd: ‘Van
hoe veel quaets, helaes sal ick al oorsaeck wesen!’ (vs. 362), daarbij ten onrechte,
maar wel typerend voor een melancholicus, schuld bij zichzelf leggend. Zij realiseert
zich onmiddellijk dat de rampen die zij al eerder voorzag, nu werkelijkheid gaan
worden. Geeraerdt tilt niet zo zwaar aan haar woorden en veronderstelt dat er
misschien wel iets goeds kan voortkomen uit Floris' gevangenname, want hieruit
kunnen trotse vorsten leren dat niemand boven de wet staat. Wraakzuchtig zegt hij
dat de dwingeland er nu achter zal komen wiens eer hij heeft geschonden. Laat
Machtelt maar naar het raam komen om Floris' aankomst te zien, dan kan zij ‘met
wraeck den gheest’ (vs. 371) verzadigen.
Er ontwikkelt zich een kort gesprek waarin Machtelt op allerlei manieren probeert
Geeraerdt tot matiging te bewegen en niet al te sterk toe te geven aan zijn
wraakzucht ten opzichte van Floris, omdat ‘wraeck geen schennis en geneest’ (vs.
372b). Haar pogingen hebben geen enkel effect. Het lijkt wel een gesprek tussen
twee doven omdat Geeraerdt alleen maar aan zijn wraak kan denken terwijl Machtelt
daar niet van wil horen. Als Geeraerdt haar opnieuw naar het raam probeert te
krijgen, weert zij af:
Ach! neen gheen grooter schrick en weet ick voor mijn ooghen:
Die, om hem noyt ghehadt te hebben in 't ghesicht,
Soo gaeren souden, (laes!) verwenschen 't lieve licht,
Kunnen, in gheenen schijn, hem aensien met vernoeghen. (vss. 382-385)

Haar reactie is kenmerkend voor een melancholicus: zij wil op geen enkele manier
opnieuw geconfronteerd worden met haar belager. Iedereen die iets weet over de
werking van de zwartgalligheid zal zo'n confrontatie dan ook te allen tijde willen
37
vermijden. Uit Geeraerdts gedrag op dit moment valt af te leiden dat hij of nauwelijks
beseft wat er precies met haar aan de hand is, of dat hij daar geen rekening mee
wenst te houden. Dat laatste lijkt me overigens het meest waarschijnlijk. Zoveel
wordt wel duidelijk: Machtelts belangen zijn ondergeschikt aan Geeraerdts
persoonlijke wraaklust, waarvoor alles moet wijken. Haar weigering om naar de
aankomst van de gevangen graaf te kijken, houdt haar man niet tegen. Zodra deze
het slot wordt binnengebracht, snelt hij er heen, terwijl Machtelt hem naroept dat
‘Godt gheve dat ghy u ten besten moocht beraên’ (vs. 387). Een laatste beroep op
haar man om tot bezinning te komen.

37

Babb merkt in verband met de behandeling van de melancholicus op: ‘If fear or sorrow has
been the cause of his malady, he should by no means be allowed to see or hear anything
which might remind him of his fear or sorrow.’ Vgl. Babb 1965: 40.
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Het is zonder meer duidelijk dat Machtelts handelen in deze scène nog bepaald
wordt door haar ziekte. Dat kan op dit moment ook niet anders omdat haar
overweldiger zich vrijwel binnen haar gezichtsveld bevindt. Maar we zien ook
duidelijke symptomen van genezing in haar afwijzing van wraakzucht en haar oproep
tot bezinning.
Een aantal ontwikkelingen verder, in de tweede scène van het derde bedrijf (vss.
805-832), stapt Geeraerdt opnieuw haar vertrek binnen, mopperend over de houding
van medecomplotteur Gysbert van Aemstel. Tegen Machtelt zegt hij dat Gysbert er
voor pleit clementie te betrachten met de graaf, een voorstel waar zij onmiddellijk
op inhaakt, getuige haar woorden:
Indien een vrouw betaemt te segghen haer ghevoelen,
Soo bid ick laet den brandt van onse smart bekoelen,
Soo veel, dat onse leedt, en de besondren haet,
Niet boven liefde van 't ghemeene best en gaet. (vss.813-816)

Op dit pleidooi om het algemeen belang te laten prevaleren boven de persoonlijke
gevoelens, reageert Geeraerdt helemaal niet. Hij is zozeer vervuld van zijn eigen
plannen met Floris, dat hij zich laat ontvallen dat hij met grote spanning uitziet naar
de terugkomst van zijn schildknaap, die hij naar Muiderberg heeft gestuurd om
Timon ‘tooveraer’ te raadplegen over de uitkomst van de onderneming. Hevig
geschrokken doordat zij zich meteen realiseert dat de zaken hiermee een nog veel
38
kwader keer dreigen te nemen, merkt Machtelt voorzichtig op: ‘Wat quaeder
raetsman, lief, daer ghy mee gaet te raede!’ (vs. 822). Geeraerdt legt haar uit dat
hij die stap heeft gezet, omdat hij koste wat kost wil weten, hoe de zaak zal aflopen
en of hij juist heeft gehandeld. Haar emotionele reactie weert hij af met ‘Soo niet
mijn troost, mijn siele, spaert u traenen’ (vs. 829). Hierop gaan zij slapen.
Deze scène geeft een duidelijke indicatie dat Machtelt nu snel tot zichzelf begint
39
te komen. Haar gezond verstand functioneert weer, een zeker teken van genezing.
Daardoor ziet zij feilloos in dat de belangen van de staat moeten prevaleren boven
de persoonlijke wrok over de aangedane smaad en beseft ze haarscherp welke
gevaarlijke weg Geeraerdt, ook voor zichzelf persoonlijk, is ingeslagen, omdat hij,
door contact op te nemen met de tovenaar, het gevaar loopt zijn ziel te verkopen
aan de duivel.
In de volgende scène waarin we Machtelt en Geeraerdt samen aantreffen, de
negende van het vierde bedrijf (vss. 1214b-1239), is de actuele situatie volledig
veranderd. De dag is aangebroken en alles in rep en roer, want er zijn overal vijanden
gesignaleerd die optrekken naar het Muiderslot om de graaf te bevrijden. Geeraerdt
komt zeggen dat hij er met zijn medesamenzweerders en de gevangen graaf
40
onmiddellijk van door gaat en dat de vrouwen niet mee kunnen. Op Machtelts
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Machtelt weet dat tovenaars tot de wereld van de duivel behoren en zij beseft dat Geeraerdt,
door met Timon de tovenaar in contact te treden, een door de kerk en het christelijk geloof
verboden grens is overgestoken, die alleen maar tot onheil kan leiden. Vgl. Veenstra 1968a:
97-98, Veenstra 1981: 166-168.
Babb 1965: 17.
Opvallend is dat Te Winkel zich in zijn weergave van de gebeurtenissen vergist als hij schrijft:
‘Machtelt wordt van het Muiderslot onder goed geleide weggezonden’, Te Winkel 1922-1927:
3, 135. Ook Lenselink heeft Te Winkels vergissing geconstateerd, vgl. Lenselink 1975: 175.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

109
vraag wat er dan van haar moet worden, houdt hij een slap verhaal over het
woedende volk dat eerst moet uitrazen. Met de wens ‘Dus hoopt ten besten, Godt
zy met u lief’ (vs. 1228) wil hij zich uit de voeten maken. Als Machtelt nog wanhopig
verzucht dat zij nu is overgeleverd aan de genade van het volk en zich afvraagt ‘wat
overlast [haar] sal [...] al staen te lyen!’ (vs. 1230), volgt Geeraerdts dooddoener:
‘De vrouwelijcke staet sal u ghenoech bevryen’ (vs. 1231). En anders zullen de
vijanden wel medelijden met haar hebben, omdat zij al zoveel smartelijks heeft
meegemaakt. Hij maakt zich er wel erg gemakkelijk vanaf, hoewel hij zich kan
realiseren dat zijn uitspraken volstrekt ongeloofwaardig zijn, omdat hij natuurlijk
even goed als ieder ander weet dat de ‘vrouwelijcke staet’ in zulke gevaarlijke
situaties nooit beschermt en meestal grof geweld uitlokt. Deze scène gunt ons een
blik op Geeraerdts egoïsme en zijn totale verblinding: hij laat op een essentieel
moment zijn wraakzucht en eigenbelang prevaleren boven zijn plicht als ridder om
de weerloze vrouwen te beschermen. Het is het morele dieptepunt in zijn optreden
41
op het toneel. Toch laat Machtelt haar echtgenoot niet vallen, zij wenst hem, zij't
met de nodige bitterheid, Gods zegen toe:
De Godt ghedencke' aen u, die 't schijnt dat my vergheet;
En wil u, beter wech, dan 't hart my tuycht, gheleyden. (vss. 1237-1238)

Geeraerdt blijft tegen beter weten in optimistisch als hij hoopt dat God hun ‘Een blijd
versaemen jon [...] nae 't droevich scheyden’ (vs. 1239). Dan snelt hij weg, Machtelt
in wanhoop achterlatend.
In de derde scène van het vijfde bedrijf, (vss. 1370-1419), verneemt Machtelt van
de teruggekeerde trompetter hoe Floris door Geeraerdt werd gedood toen de
samenzweerders met hun gevangene bij Muiderberg op een groep Naarders stuitten
en hoe haar man daarna is gevlucht. Alleen achtergebleven vraagt zij zich wanhopig
af welk lot haar nu staat te wachten. Zij vreest dat nog voor de avond de ‘oneedel’
handen' van het wrede volk zich zullen wassen in haar ‘eedel bloedt’ (vs. 1405). Als
de Rey van Aemstellandsche Jofferen haar voorhoudt dat het volk dikwijls blijk geeft
van mededogen en redelijkheid, zegt ze dat nu de wraakzucht overal regeert en dat
daarom de dood misschien maar het beste is, want ‘sterven vrees ick niet: alleene
vrees ick hoe’ (vs. 1411). Zij is wel bang om voor haar dood door de een of andere
domme woesteling mishandeld of verminkt te worden:
Ach! dat, op dese ruy*, gheen woestaert onverstandel, [*dit oproer]
Uyt vuyle bitterheyt, dit lichaem en mishandel:
Oft spotter, en voltooy, uyt dartelheden snoodt,
Mijn leelijck ongheval, met een mismaeckte doodt!
O Godt, wat knellen 't hart my toeghewronghen schroeven! (vss. 1412-1416)

Zo er nog sprake zou zijn van de continue angst van de melancholicus, dan valt die
nu samen met de reële angst van de onbeschermd achtergelaten edelvrouwe, die
weet wat haar kan staan te wachten. Meteen hierna gaat Machtelt naar binnen om
het enige te doen dat haar overblijft: bidden om uitkomst en zich voorbereiden op
de dood. Zo verlaat zij het toneel.
De rei betreurt het lot dat Machtelt op zo jeugdige leeftijd heeft getroffen en be-
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zingt haar als een ‘deuchdgeurighe roos’ (vs. 1420), een toonbeeld van de hoogste
deugden: zij is een ‘claeren spieghel van ghetrouwicheyt en zeên’ (vs. 1424) en de
‘eere des gheslachts der vrouwen’ (vs. 1426). Met grote nadruk betoogt de rei nog
eens Machtelts volstrekte schuldeloosheid aan alle rampen die haar hebben
getroffen:
O wel ghebooren vrouw, beschreyelijck voorwaer,
Voorwaer beclaechlijck zijn soo veel ellenden swaer,
Die uw verwonnen borst met droefheyt opghevuldt
Bedrucken altesaem, en gheene tot uw schuldt! (vss. 1428-1431)

6 Tot slot
Voor een zeventiende-eeuws publiek komt Machtelt uit haar lange monoloog
onmiskenbaar naar voren als een melancholica. Hooft moet zich grondig hebben
verdiept in de vele aspecten van de zwartgalligheid om in staat te kunnen zijn het
typische gedragspatroon van zo'n getourmenteerd wezen zo overtuigend uit te
beelden. Hij doet dat zorgvuldig en subtiel en weet zowel de vertwijfeling en wanhoop
van Machtelt op te roepen, als haar intelligentie en genuanceerd karakter te
demonstreren. Hij doet dat zo levensecht dat het publiek zich al tijdens de monoloog
zal realiseren welke desastreuze gevolgen Floris' misdaad voor deze jonge vrouw
heeft gehad en dat de graaf niet alleen haar lichaam heeft gemaltraiteerd, maar in
essentie nog veel meer haar geest. Als we de monoloog beschouwen als niet meer
42
dan een ‘klaaglitanie’, doen we Machtelt ernstig te kort; zij geeft een getuigenis uit
de hel waarin zij leeft sinds die fatale dag waarop Floris op het kasteel te Velsen
verscheen. Tegelijkertijd laat Hooft zien dat Machtelt vitaliteit genoeg bezit om door
middel van het praten over haar ervaringen te proberen zichzelf weer in de hand te
krijgen en dat daarmee het proces van genezing is begonnen.
Dat herstel zien we zich doorzetten in het tweede en derde bedrijf al zijn er nog
steeds duidelijke signalen van haar ziekte. Vanaf het vierde bedrijf verdwijnt de
melancholie bij Machtelt uit beeld, omdat er dan reële gevaren opdoemen die zo
direct bedreigend zijn dat zij alles overheersen.
Uit de confrontaties met Geeraerdt komt zij in de eerste plaats naar voren als een
liefhebbende en trouwe echtgenote, die haar man nooit laat vallen, zelfs niet op het
moment dat hij haar willens en wetens in de steek laat. Zij staat kritisch ten opzichte
van Geeraerdts plannen en daden, die zij soms ronduit afkeurt, en zij probeert hem
te temperen. Zij toont zich, als het er op aan komt, vergevingsgezind tegenover
Floris, omdat zij ervan overtuigd is dat het algemeen belang moet prevaleren boven
de persoonlijke gevoelens. Uit alles blijkt dat zij niets heeft geweten van de
samenzwering. Als ik haar gehele optreden overzie, moet ik concluderen dat Hooft
met Machtelt van Velsen een van zijn meest overtuigende en gave vrouwenfiguren
heeft gecreëerd.
Het beeld van Geeraerdt dat we krijgen uit hun ontmoetingen is dat van iemand
die zo totaal verblind is door zijn persoonlijke vete en zijn wraakzucht, dat hij
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zelfs het lot van zijn echtgenote daaraan ondergeschikt maakt. Als hij al inziet hoe
het met Machtelt is gesteld, dan toont hij geen begrip voor haar situatie en geen
enkele bereidheid naar haar te luisteren als ze hem op andere gedachten probeert
te brengen. Op emotionele uitbarstingen van haar kant reageert hij bot of hij maakt
zich er vanaf met een dooddoener.
Hoofts genuanceerde portret van Machtelt kan niet los worden gezien van de
ontwikkeling van de twee tegenstanders Floris en Geeraerdt. Doordat Hooft aan de
gemoedsgesteldheid van Machtelt zo evident het effect demonstreert van Floris'
misdaad, versterkt hij bij het publiek het inzicht in de morele afgrond waarin de graaf
zich bevindt als het stuk begint. Door Geeraerdts noodlottige verblinding indringend
af te zetten tegen Machtelts integriteit en karakter accentueert de dichter Geeraerdts
redeloosheid die leidt tot tomeloze wraakzucht en maakt hij de toeschouwers diens
morele ondergang diep bewust. Hoofts overtuigende uitbeelding van een zwaar
melancholische Machtelt, die zichzelf toch uit haar depressiviteit probeert te worstelen
en haar integriteit en zuiver oordeel niet verliest, maakt haar tot de enige werkelijk
43
tragische figuur in het treurspel. De toeschouwers zullen met schrik moeten
vaststellen dat Floris en Geeraerdt door hun redeloosheid hun val zelf over zich
hebben afgeroepen. Maar als Machtelt het toneel in wanhoop verlaat, niet wetend
welk lot haar wacht, zal het publiek haar met mededogen zien gaan en van harte
instemmen met de rei als die in vs. 1423 vol erbarmen constateert: ‘Wat valt' er
onghenaed des Hemels op u neêr!’

Bibliografie
Van Anrooij 2002 - Wim van Anrooij e.a.: Floris V door de edelen vermoord.
Beeldvorming sedert 1296. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse
Universiteitsbibliotheek, 19 december 2002-26 januari 2003. Leiden, 2002.
Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Nr. 51.
Babb 1965 - Lawrence Babb: The Elizabethan Malady. A Study of Melancholia
in English Literature from 1580 to 1642. East Lansing, Michigan-State University
Press, 1965.
Van Beverwijck 1992 - Joh. van Beverwijck: De schat der gezondheid. Met
gedichten van Jacob Cats. Samenstelling: Lia van Gemert. Amsterdam, 1992.
Griffioen.
Blok 1976 - F.F. Blok: Caspar Barlaeus. From the correspondence of a
melancholic. Assen / Amsterdam, 1976. Respublica Literaria Neerlandica 2.
Burton 1978 - Robert Burton: The Anatomy of Melancholy. Edited with an
Introduction by Holbrook Jackson. London etc., 1978.
Duits 1982 - H. Duits: ‘“O Velser Ridder vleyt ghy u met sulcken wraeck”. Enkele
overwegingen omtrent het tragisch personage in Hoofts Geeraerdt van Velsen’.
In: Voortgang van het onderzoek 3 (1982), p. 27-39.
Van Gemert 1990 - E.M.P. van Gemert: Tussen de bedrijven door? De functie
van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625. Deventer, 1990. Diss. RUU.
Deventer Studiën 11.
Grijp 1987 - Louis Peter Grijp: ‘Op zoek naar de reien van Geeraerdt van
Velsen’. In: De zeventiende eeuw 3 (1987), p. 85-97.
De Groot 1965 - Hugo de Groot: Inleidinge tot de Hollandsche
rechts-geleerdheid. Met de te Lund teruggevonden verbeteringen, aanvullingen
43

Vgl. Lenselink 1975: 171

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

en opmerkingen van den schrijver en met verwijzingen naar zijn andere
geschriften uitgegeven en van aantekeningen en bijlagen voorzien door F.
Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. Meijers. Tweede uitgave. Leiden, 1965.
Hooft 1972 - Pieter Corneliszoon Hooft: Alle de gedrukte werken 1611-1738.
Onder redactie van W. Hellinga en P. Tuynman. 9 dln. Amsterdam, 1972.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

112
Hooft z.j. - P.C. Hoofts Geeraerdt van Velsen. Treurspel. Met aantekeningen
van F.A. Stoett. Herzien en van een inleiding voorzien door A.J.J. de Witte.
Zutphen, z.j. KLP 138-139.
Hugenholtz 1966 - F.W.N. Hugenholtz: Floris V. Bussum, 1966. Fibulareeks
20.
Konst 1997 - Jan Konst: ‘“Ick had wat in den zin”. Het handelingsinitiatief in de
ernstige spelen van Pieter Cornelisz Hooft’. In: Jeroen Jansen (red.): Zeven
maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 35oste sterfdag van P.C. Hooft,
uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel
op 21 mei 1997. Amsterdam, 1997, p. 13-33.
Lenselink 1975 - S.J. Lenselink: ‘Een en ander over Hoofts treurspel Geeraerdt
van Velsen’. In: Studies voor Zaalberg. Leiden, 1975, p. 159-175.
Lyons 1971 - Bridget Gellert Lyons: Voices of Melancholy. Studies in literary
treatments of melancholy in Renaissance England. London, 1971.
Maljaars 1999 - A. Maljaars, ‘“Den jammerlijcken val der eedelinghen dwaes”.
Kritische kanttekeningen bij de gebruikelijke interpretatie van de Geeraerdt van
Velsen’. In: Spiegel der Letteren 41 (1999) P. 103-144.
Montaigne 1962 - Montaigne: Essais. Edition conforme au texte de l'exemplaire
de Bordeaux avec les additions de l'édition posthume, les principales variantes,
une introduction, des notes et un index par Maurice Rat. 2 tomes. Paris, 1962.
Classiques Garnier.
Pontanus 1614 - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt
Amsterdam. [...], Eerst int Latijn ghestelt ende beschreven door Ioh. Isacivm
Pontanvm. Ende by den selven oock naderhandt neerstich oversien ende op
veel plaetsen vermeerdert ende verbetert. Ende nu wt des Autheurs laetste
Copije in Nederduyts overgheset door Petrvm Montanvm. Amsterdam, Jodocus
Hondius, 1614.
Rens 1972 - Lieven Rens: ‘“Geeraerdt van Velsen” als klassiek treurspel’. In:
Raam 81 (febr. 1972), p. 32-42.
Smits-Veldt 1986 - M.B. Smits-Veldt: ‘De Isabella van Hooft en Coster: modern
of modieus?’ In: G.van Eemeren & F. Willaert (red.): 't Ondersoeck leert. Studies
over middeleeuwse en 17de-eeuw-se literatuur ter nagedachtenis van prof. dr.
L. Rens. Amsterdam, 1986, p. 233-244.
Schiesari 1992 - Juliana Schiesari, The Gendering of Melancholia. Feminism,
Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature. Ithaca
/ London, 1992.
Van Stipriaan 1996 - R. van Stipriaan: Leugens en vermaak. Boccaccio's
novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance. Amsterdam,
1996.
Veenstra 1968a - Fokke Veenstra: ‘Aristocratische moraal. Een facet van de
Geeraerdt van Velsen’. In Fokke Veenstra: Ethiek en moraal. Twee studies in
renaissancistische levensidealen. Zwolle, 1968, p. 9-101.
Veenstra 1968b - Fokke Veenstra: ‘De mens en zijn wereld in het goddelijk
plan. Een interpretatie van Dankbaar Genoegens’. In: Veenstra 1968a, p.
103-208.
Veenstra 1981 - F. Veenstra: ‘De schildknaep en de tooveraer in Hoofts
Geeraerdt van Velsen’. In: E.K. Grootes e.a. (red.): Uyt Liefde geschreven.
Studies over Hooft 1581. 16 maart.1981. Groningen, 1981, p. 163-182.
Verkaik 1996 - Jan Willem Verkaik: De moord op graaf Floris V. Hilversum,
1996. Middeleeuwse studies en bronnen XLVII.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

De Waard 1981 - G.C. de Waard: ‘Nog eens Geeraerdt van Velsen’. In: E.F.T.
Stakenburg-Mees e.a.: Van en over P.C. Hooft. Rotterdam, 1981. Plus
Erratum-Bijlage, p. 17-23.
Van Wei 1941 - W.H.N. van Wei: ‘Hooft's Geeraerdt van Velsen’. In De Nieuwe
Taalgids 35 (1941), p. 351-366.
Te Winkel 1922-1927 - J. te Winkel: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde. Tweede druk. 7 dln. Haarlem, 1922-1927.

Adres van de auteur:
Elzenlaan 39, NL-1214 KK Hilversum

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

113

Anna de Haas
Venus en Neptunus, of Het scheeps leven (1714) van Cornelis van
*
der Gon
Abstract - In 1714, Cornelis van der Gon, a very minor poet, published Het scheeps
leven [The naval life], a comedy that was never performed, but made it to at least
five editions. Van der Gon, who claims that the play is true to life, paints a lively
picture of stealing, swearing, fighting, drinking and loose sex. The play is full of
sexually ambiguous (and not so ambiguous) language, but, uncharacteristically for
that time, lacks a moral. To contemporary readers, it probably was simply a juicy
text with an attractive amount of (amoral) realism, whose possibly serieus message
could be ignored: the once glorieus Dutch fleet is going under in booze and
debauchery.

1 Inleiding
Achttiende-eeuwse toneelstukken zijn, op enkele uitzonderingen na, nauwelijks
onderzocht. Waar de treurspelen van Balthazar Huydecoper, Lukas Rotgans en
Lukas Schermer in allerhande onderzoek steeds weer dienen als prototypen van
classicistisch ernstig toneel en de blijspelen van Pieter Langendijk diezelfde functie
vervullen voor het komisch toneel van die tijd, blijft de rest van de toenmalige
toneelproductie ernstig onderbelicht en dus onbekend. Nader onderzoek van één
zo'n tot op heden onbestudeerd toneelstuk, Het scheepsleven van Cornelis van der
Gon (1660-1731), leert dat er ook stukken geschreven zijn die niet keurig binnen
het classicistisch toneelstramien vallen.

2 De dichter
Cornelis van der Gon was een weinig succesvol treurspeldichter. Zijn eersteling,
1
Faramont, eerste koningh der France (1700) werd gedrukt in Schiedam en kreeg
het jaar daarop al een heruitgave in Amsterdam bij de erven Jacob Lescaille, drukker
voor de Schouwburg aldaar. Dat wat verbazingwekkende feit is waarschijnlijk daaraan
te danken dat de Amsterdamse Schouwburg in principe eiste dat stukken die op
2
haar speellijst kwamen onder haar privilege gedrukt werden.
Faramont beleefde zijn première op 13 juni 1701 in Amsterdam, als een van de
voorstellingen ter afsluiting van het seizoen. Die gelegenheid werd wel vaker te baat
genomen om het publiek een nieuw toneelstuk voor te zetten, wellicht als een soort
try-out. Op 16 juni kreeg Faramont een vervolgopvoering. Als gebruikelijk

*
1
2

Met dank aan Inger Leemans voor haar commentaar en suggesties, waar zij hier en daar de
sporen van zal terugvinden.
Faramont, eerste koningh der France. Treurspel. Door C. vander Gon. Schiedam, Laurens
van der Wiel, 1700.
Zie De Haas 2002, 3-5.
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werd er steeds na het treurspel nog een tweede spel gespeeld. Bij de eerste
voorstelling was dat De wanhebbelijke liefde (1678), bij de tweede De stiefmoer
(1684). Het eerste is een door het genootschap Nil Volentibus Arduum vertaald
blijspel van Philippe Quinault (La mère coquette, 1665), dat in Amsterdam zo'n
honderd jaar repertoire gehouden heeft. Ook De stiefmoer, een oorspronkelijke
klucht van Thomas Asselijn, was een zeer lang leven op de planken van de
schouwburg beschoren.
Had de première nog 283 gulden en negen stuivers in het laadje gebracht, voor
de vervolgopvoering was kennelijk aanzienlijk minder belangstelling: 177 gulden en
vijf stuivers. Geen groot succes, maar ook geen regelrechte flop. De
schouwburgregenten zetten het treurspel nog één keer op het programma: in
september - de maand waarin het toneelseizoen opende - kon het publiek op de
15de weer naar Faramont, ditmaal gevolgd door een klucht, De theezieke juffers
(1701), die eerder dat jaar, op 19 mei, in première was gegaan. Deze klucht,
verschenen onder de zinspreuk Door Yver Bloeid de Kunst, is mogelijk geschreven
door Enoch Krook, in die jaren acteur bij de Amsterdamse Schouwburg. Hoewel zij
niet bijzonder lang op het Amsterdamse repertoire heeft gestaan (tot 1717), heeft
De theezieke juffers het daar toch langer uitgehouden dan Faramont, dat nadien
nooit meer gespeeld is, al was de opbrengst van die laatste voorstelling heel
behoorlijk: ƒ292.
Of Cornelis van der Gon gebruik gemaakt heeft van de hem als auteur toekomende
vrijkaartjes om de voorstellingen van zijn treurspel bij te wonen, is onbekend. Hij
3
woonde op dat moment een eind weg, in Schiedam. In ieder geval lijkt het feit dat
zijn stuk op de meest prestigieuze schouwburg van het land werd opgevoerd hem
aangespoord te hebben zijn pen vrijwel meteen weer aan een treurspel te wagen.
Het werd Agelmond, eerste koning van Lombardije (1702), dat deze keer direct bij
de erven Lescaille werd uitgegeven. Ook dit treurspel kreeg zijn première bij
gelegenheid van de afsluiting van het Amsterdamse toneelseizoen, op 12 juni 1702,
met één vervolgvoorstelling drie dagen later. De recettes waren respectievelijk 118
en 182 gulden, heel wat minder dan de 401 gulden die bij de voorstelling in het
nieuwe seizoen - op 19 oktober van datzelfde jaar - in de kas vloeiden. Niettemin
4
is Agelmond daarna nooit meer opgevoerd.
Overigens is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de hoogte der
recettes. Om te beginnen kenden de toneelseizoenen - die doorgaans liepen van
september tot en met mei - een glijdende inkomstenschaal, waarbij de eerste
maanden (september-december) steevast het meest lucratief waren voor de
schouwburg. Zo waren de laatstgenoemde recettes van Agelmond op dat moment
niet uitzonderlijk. In september en oktober 1702 waren er tien voorstellingen, van
de in totaal twintig, die méér opleverden; Agelmond stond dus slechts op de elfde
plaats. Beperken we ons tot oktober, dan stond het treurspel in de rij van twaalf
voorstellingen op de achtste plaats. Bovendien kan het in sommige (veel?) geval-

3
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De lezer moet de hier en daar verstrekte informatie over Van der Gons leven voorlopig voor
lief nemen, in afwachting van zijn biografie waaraan schrijver dezes momenteel werkt.
Voor de opvoeringen, recettes enz. zie De Haas 2002. De drie opvoeringen van Agelmond
kregen als tweede spel respectievelijk mee: De ontrouwe voogd (1686) en Het studentenleven
(1684), beide oorspronkelijke kluchten van Pieter Bernagie, en De belachelijke hoofse juffers
(1685), een door Pieter de la Croix vertaald blijspel naar Molière's Les précieuses ridicules
(1659). Alledrie de stukken zijn zeer veel gespeeld.
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len zo zijn, dat de hoogte van de recettes niet toe te schrijven is aan de mate van
succes van het eerste spel, maar aan die van het tweede spel (doorgaans een
blijspel of klucht). Ten slotte kan ook het optreden of spel van een bepaalde acteur
of actrice een rol spelen in de opkomst van het publiek.
Helaas zijn er geen kritieken bekend, in welke vorm dan ook, waaruit zou kunnen
blijken waarom Van der Gons treurspelen van het repertoire afgevoerd zijn. De
recettes waren niet slecht - er waren toneelstukken die het slechter deden, maar
méér die het beter deden. Zo blijken Van der Gons treurspelen te behoren tot de
niet onaanzienlijke groep van toneelstukken die het niet verder dan twee, drie
5
voorstellingen brachten. Ingenomen, mogen we aannemen, met de opvoering van
Faramont, had Van der Gon het lot van zijn eersteling niet afgewacht en was meteen
aan Agelmond begonnen. Pas daarna moet het tot hem doorgedrongen zijn dat zijn
treurspelen het vaste schouwburgrepertoire niet zouden halen. Een nieuw treurspel
schrijven deed hij pas vele jaren later: in 1727 publiceerde hij Gustavus de Eerste,
6
hersteller van Zweeden. Ook dat stuk beleefde zijn Amsterdamse première aan
het eind van het seizoen: op 18 mei 1728, waarna het nieuwe seizoen geopend
werd met nog twee voorstellingen (op 9 en 12 september). Net als zijn eerste twee
treurspelen verdween vervolgens ook dit voor altijd van het repertoire.
Na de toch wel als mislukt te beschouwen pogingen, in 1701-1702 om door te
dringen tot de toneelwereld, probeerde Van der Gon - op een enkel los gedicht na
- jarenlang zijn pen niet meer. Pas in 1713 liet hij weer van zich horen, ditmaal via
zijn Schiedamse Saturnus (1713-1714), een mercuur die merendeels bestond uit
7
ironische nieuwscommentaren. Dit project, waar Van der Gon ongetwijfeld geld
mee had willen verdienen, mislukte eveneens: voorzover bekend verschenen er
slechts 21 afleveringen. Na dit echec moet hij zich vrijwel meteen weer aan het
schrijven gezet hebben, want nog in 1714 verscheen er een blijspel van zijn hand:
Het scheeps leven.
Zijn er na de opvoeringen in Amsterdam van de treurspelen (inclusief Gustavus)
geen herdrukken meer verschenen, van Het scheeps leven, dat bij mijn weten
nimmer is opgevoerd, verschenen ten minste vijf uitgaven. Dat is verwonderlijk veel
voor een ongespeeld blijspel. Wat is er zo bijzonder aan het stuk, dat uitgevers er
brood in zagen en zelfs, zo suggereert Van der Gon in de ‘Voorrede’, de moeite
8
namen er roofdrukken van te maken?

3 Het Scheeps leven in druk
De eerste druk van het Scheeps leven verscheen in 1714 bij Pieter van der Veer
(althans daar te ‘bekomen’). Deze Rotterdamse boekverkoper was eind 1713, begin
1714 ook de uitgever geweest van de laatste acht afleveringen van de Schiedamse

5
6
7
8

Zie in De Haas 2002 bijvoorbeeld Constantia et Labore, Regulus (1699): vijf voorstellingen;
Aegidius van Hoven, Sabinus (1702): drie; [E. du Pomare], Virginia (1704): twee.
In Amsterdam bij de schouwburgdrukker, de erven J. Lescailje en D. Rank.
Zie hierover De Haas 2003.
De drukgeschiedenis van het Scheeps leven zou apart, ook op eventuele roofdrukken,
onderzocht moeten worden. Behalve de door mij geraadpleegde exemplaren (zie n. 9 en 10),
geeft Ceneton, zonder bronvermelding, nog een 1744-uitgave, waarvan geen exemplaar
bekend is. (Ceneton, een digitale inventarisatie van toneel tot 1803 in Nederlandse bibliotheken,
is te vinden via www.leidenuniv.nl.)
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Saturnus. Eveneens in 1714 verscheen van het Scheeps leven een tweede druk,
‘van meer dan duizend fouten gezuiverd’, bij Pieter Brakman in Rotterdam en
Johannis de Raat in Schiedam. Deze tweede druk gaat vergezeld van een
‘Bygevoegde nareden’, waarin Van der Gon tekeer gaat tegen nadrukkers en tegen
drukkers die hun auteurs niet beschermen tegen spelfouten (als gemaakt in de
eerste druk): ‘men vind meer Auteuren die geen spelding verstaan, ten minsten
9
moet een Drukker zoo wys zyn, die het zyn fonctie is, en'er dagelyks meê omgaat’.
Vanuit deze drukken zijn er, op grond van de gebruikte spelling, twee lijnen te
trekken voor latere drukken: de Amsterdamse uitgave van 1731 is duidelijk gebaseerd
op de eerste druk, terwijl de ongedateerde Rotterdamse uitgaven van Bartholomeus
van der Spek en van Hendrik Maronier te herleiden zijn tot de gecorrigeerde tweede
10
druk. Inhoudelijk wijken de verschillende uitgaven niet van elkaar af. (Op een
11
bijzonderheid van de 1731-uitgave kom ik nog terug.)
Het eerste wat opvalt in sommige exemplaren van het Scheeps leven is de zeer
12
fraaie, ongedateerde en soms ongesigneerde titelprent. Onderin staat minutieus
een kleine vloot uitgebeeld, links geflankeerd door ‘Paphos koningin’, dat wil zeggen:
Aphrodite (Venus), godin van de liefde, en rechts de zeegod Neptunus. Op de
hoofdafbeelding zien we een vrolijk gezelschap dames en heren rond een tafel,
terwijl links een knecht de lege glazen staat bij te vullen. Rechts achter het vrolijke
gezelschap staat een man in de gordijnen over te geven en verder naar achter staat
er een te zingen. Er wordt een contradans gedanst op muziek van het orkestje op
de achtergrond. Weliswaar geeft de prent een episode uit het blijspel weer, maar
zij

9

10

11

12

Resp. Het scheeps leven. Bly-spel. Door C. vander Gon. Rotterdam, te bekomen by Pieter
vander Veer, 1714 (o.a. KB 846 E 27; deze niet in Ceneton); Het scheeps leven. Blyspel.
Door Kornelis vander Gon. De tweede druk, van meer dan duizend fouten gezuiverd.
Rotterdam, Pieter Brakman; Schiedam, Johannis de Raat, 1714 (UBA 2762 G 2). Hoewel
het lijkt of Van der Gon van drukker-uitgever veranderd was vanwege de slechte eerste druk,
is dat maar de vraag. Volgens boekhistorici is Brakman een pseudoniem van, onder anderen.
Van der Veer (zie bijv. Gruys 1997), die voorts te boek staat als uitgever, onder het pseudoniem
Pieter van der Goes, van het eerste deel der beruchte Keurdichten (1710). Bij diezelfde
boekhistorici staat De Raat slechts vermeld als werkzaam in Schiedam in 1707-1708. Ton
Jongenelen bereidt een artikel voor waarin hij betoogt dat Van der Veer = Brakman = De Raat
(te verschijnen in de tweede aflevering van 2004 van de Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman). Ten slotte: onduidelijk is of de ‘Bygevoegde nareden’ van het Scheeps
leven inderdaad van Van der Gon is - de formulering ervan zou kunnen wijzen op de hand
van de uitgever. Is dat laatste het geval, dan hebben we mogelijk te maken met een van
Pieter van der Veers zo geliefde mystificerende spelletjes.
Resp. Het scheeps leven. Blyspel. Door C. vander Gon. Vermeerderd met gezangen.
Amsterdam, Samuel Lamsveld en Jan Karstens, 1731 (o.a. KB 51 C 15); Het scheeps leven.
Blyspel. Door Kornelis vander Gon. Rotterdam, Bartholomeus vander Spek, z.j. (KB 2117 E
33); ibidem, Rotterdam, Hendrik Maronier, z.j. (UBA 2774 G 19). De uitgave van Van der
Spek wordt in Ceneton gedateerd c. 1720 en abusievelijk als eerste druk opgegeven.
Maronier's uitgave wordt in Ceneton gedateerd c. 1750 en opgegeven als titeluitgave van de
tweede druk van Brakman en De Raat.
Geraadpleegde exemplaren: KB 846 E 27 (print van microfilm van eerste druk), UBA 2762
G 2 (tweede druk; de laatste pagina's ontbreken, maar het is het enige Nederlandse
bibliotheekexemplaar), KB 31 C 15 (uitgave 1731). Tenzij anders vermeld, wordt hier geciteerd
uit genoemd exemplaar van de tweede druk. Verwijzingen zijn naar bedrijf en scène (I.1 enz.).
Titelprent en bijbehorende uitleg ontbreken in de door mij geraadpleegde tweede druk (hiervoor
is gebruik gemaakt van het in n. 11 genoemde exemplaar van de eerste druk). Wat de signering
betreft: op de prent in het exemplaar KB 846 E 27 ontbreekt de ondertekening, ‘F. Bleyswyck
delin. Fecit’, die wel op de prenten in exemplaren van bijv. de UBL (1096 G 24 [1731-uitgave],
1091 E 12 [1714-uitgave van eerste druk]) staat.
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Titelprent van Het scheeps leven (in ex. UBA 694 H 86:1, de eerste druk van 1714).
Linksonder houden de scheepsjongens Daan en Kees zich met de drank bezig, achter hen
dansen de matrozen Jan en Jaap met hun vrouwen Kaat en Tryn. Rechtsachter staat de
‘france’ zangmeester uit volle borst te zingen. Geheel rechts staat een ‘gast’ over te geven.
Aan de tafel zullen in ieder geval de twee luitenants en de kapitein zitten. Wellicht moet het
kussende stel rechts Heindriette en Guiljelmus verbeelden. (Fotodienst UBA.)

is ook te zien als de verbeelding van het interieur van een nogal chique ‘speelhuis’
13
of ‘hoerhuis’. De combinatie van vrolijkheid, dronkenschap, dansen, fraai geklede
jongedames en het orkestje zal de tijdgenoot genoeg gezegd hebben.

4 De ‘Voorreden’
In de tijd waarin Cornelis van der Gon dit blijspel schreef was het openbare toneel
- dat wil zeggen, alle in principe voor iedereen toegankelijke voorstellingen onderworpen aan allerlei fatsoenseisen, decorumregels. Alles wat als opruiend,
goddeloos, beledigend of onzedelijk opgevat kon worden, diende van het toneel
ge-

13

Zie de beschrijvingen in Van de Pol 1996: 276-278.
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weerd te worden. Dat heeft Van der Gon beslist geweten. Toch is het niet de
mogelijke onzedelijkheid van zijn blijspel, maar ‘de verkeerde sparing [zuinigheid]’
van de schouwburg die hem doet vermoeden dat men ‘dit werk niet veel zal
vertoonen’ (‘Voorreden’, * 5v). Vervolgens dringt hij er op aan zijn waarschuwing
tegen ‘de grynzende nyt, de gepluimde hoovaerdy, en de schrapende eygenbaat’
ter harte te nemen, want die ‘door de ondervinding’ te leren kennen is ‘te duivels
schadelyk’ (*[6]r). Doelt hij hier wellicht op het feit dat zijn vroegere treurspelen,
Faramont en Agelmond, nooit meer op het repertoire van de Amsterdamse
schouwburg waren gezet?
Van der Gon gaat er prat op dat het onderwerp van zijn blijspel geheel nieuw is:
‘Het is een vreemde kost, nooit by de menschen onder de Drukpers of op een
Tooneel geweest’, het is ‘wat nieuws’ en ‘nieuwe kleederen zyn behaagchelyk, al
zyn ze juist de schoonste niet. Ik dis je dit maar voor een versnapering op. Altyd
een en dezelve kost te eeten [...] doet de maag walgen’, betoogt hij in de ‘Voorreden’
(* 2r-v). Voorzover ik weet is deze nieuwheidsclaim terecht. J.A. Worp meende dat
het Scheeps leven, ‘in weerwil [??] van al de ruwheid, toch wel vertaald [kan] zijn’.
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, al was het maar omdat het onderwerp zo uitgesproken
14
Hollands is.
Zoals elke toneeldichter wilde Van der Gon de kritiek - ‘Dreuilooren, en
schynschoone Bedilallen, Achterklappers, en Kakelaars’ (*3v) - voor zijn. Zijn blijspel
is zoals het is, zo betoogt hij, omdat hij het ‘zonder eenige verçieringen [bedenksels],
recht op zyn scheeps, zoo als het daar somtyds gespeeld word’ heeft willen laten
zien. Hij heeft ‘geen andere taal uit de monden van dat volkje konnen voortbrengen,
als se by hunne Vaartjes, en hare Moertjes geleerd hadden’ (*3v-*4r). Van de
gebruikelijke eerbied voor de klassieken en hun exegeten heeft Van der Gon niet
bepaald last. Horatius, wiens Ars poetica de bijbel der classicistische toneeldichters
is, maakt hij uit voor een ‘pimpernikkeltje’ en ook andere vereerde mannen uit de
15
Oudheid (Cicero, Cato) maakt hij uit voor drinkebroers (*5r-v).
Van der Gons beroep op waarheid of werkelijkheid is echter niet zonder problemen.
In de ‘Voorreden’ vinden we dan ook de waarschuwing (die trouwens in de voorredes
van vele blijspelen en kluchten te vinden is), dat wie zichzelf of een tijdgenoot in het
stuk meent te herkennen het helemaal mis heeft. Als de lezer ‘eenige gelykenisse’
wil maken en ‘buiten dit stuk, hier of daar, eenige menschen opzoeken, die de
Vertoonders [personages] zoude konnen verbeelden: zoo zeg ik je rond uit, dat je
groot abuis begaan zult, en ik se [...] zelfs niet ken: doch zoo je het evenwel doen
wilt, ik kan het niet gebeteren’ (*4r). Bij die laatste woorden bekruipt de lezer

14

15

Worp z.j.: 196. Een Frans origineel ligt vanwege het onderwerp al niet voor de hand. Bovendien
zou het een wel erg levendige vertaling zijn (men leest er het eventueel vertaalde zeker niet
aan af). Als het al zou zijn vertaald of bewerkt naar een buitenlands voorbeeld, dan zou dat
Engels moeten zijn. In het stuk komen enkele al of niet verbasterde Engelse woorden en
uitdrukkingen voor, waarvan sommige echter blijkens het WNT deel uitmaken van de
toenmalige Nederlandse taalschat (bijv. ‘monni’ in II.26; zie ook onder: n. 27 en 28). Ze kunnen
ook heel goed gehoord hebben bij de taal van scheepslui die toch over de hele wereld
zwierven. De door mij gebruikte uitgave van het WNT is die op CD-rom (2000). Overigens
moet opgemerkt worden dat, hoewel het Scheeps leven voor het WNT is gedepouilleerd,
geen van Van der Gons dubbelzinnigheden en scabreuze uitdrukkingen daarin terecht is
gekomen. Dat mag opmerkelijk heten, want het stuk is in dat opzicht een onuitputtelijke bron.
Uit de context is op te maken dat ‘pimpernikkel’ iemand aanduidt die graag drinkt (en eet),
een betekenis die niet in het WNT te vinden is.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

119
toch enig wantrouwen. Zijn betuigingen dat in het blijspel alles op waarheid berust,
zijn wat dat betreft ambigu. Ik lieg niet, schrijft hij, ik ‘verhaal’ geen dingen over het
scheepsleven ‘die niet waar zyn, of niet waar konnen worden’ (*2v), ik heb zelf ‘myne
huishouding mede voor eenige tyd in die winkel gehad’ (*3r). Zeker dat laatste
argument - de eigen waarneming - is een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds
moet het de geloofwaardigheid van zijn stuk garanderen, anderzijds vergroot dat
waarheidsgehalte het risico dat lezers gaan denken dat het toch over bestaande
mensen zou kunnen gaan. Dat besefte Van der Gon ook: ‘als ik daar wat veel van
vertelde [van zijn ‘huishouding’], zoo zouden der sommige licht roode kaken krygen,
en denken, dat ik van haar schreef: dit is myn meenin [bedoeling] niet, al schoon
der genoeg onder zyn, die wel verdiende, dat ik se met een quispeling aan de
Weereld vertoonden’ (*3r-v). Kennis van het scheepsleven had Van der Gon
16
overigens inderdaad uit eigen ervaring: hij heeft - hoe lang is niet bekend - gediend
bij de Admiraliteit op de Maze. Bovendien waren verscheidene van zijn mannelijke
familieleden beroepshalve bekend met het scheepsleven en ook van hen kan Van
der Gon informatie hebben gekregen: ‘ik vertel je wat ik gezien heb, de rest doe ik
daar by van hooren zeggen’, vertrouwt hij de lezer toe (*4v).

5 De handeling
Het Scheeps leven is verdeeld in drie bedrijven - een gangbaar aantal voor een
blijspel. In principe waren blijspelen van drie bedrijven geschikt als eerste of als
tweede spel, terwijl blijspelen van vijf bedrijven altijd als eerste spel opgevoerd
werden. Maar anders dan veel blijspelen behelst het Scheeps leven geen
noemenswaardige handeling. Het speelt zich af ‘op het Halfdek van het Schip, daar
't op de Ree legt’ ([*8]v). Er zijn scheepslui aan boord die zo wat ‘scheeps’ met
elkaar redekavelen. Zo nu en dan voert een sloep wat nieuwe personages aan,
vooral vrouwen. Aan het eind verlaten de vrouwen het schip. Van een dramatische
ontwikkeling is geen sprake, eerder van een aaneenrijging van scènes die
verschillende kanten van het scheepsleven laten zien: diefstal, bedrog,
dronkenschap, practical jokes, scheepsjongens die slaag krijgen, slechte discipline,
grof taalgebruik, en zo voorts. De enige ‘dramatiek’ had kunnen zijn dat aan het
eind twee meisjes zwanger zijn, ware het niet dat het ten eerste twijfelachtig is of
ze als maagd aan boord kwamen, dat ten tweede die zwangerschappen meteen
‘opgelost’ worden door een huwelijk (of althans een trouwbelofte), en dat ten derde
de betrokkenen uiteindelijk zeer lakoniek reageren.
De reconstructie van de gebeurtenissen aan boord is geen simpele zaak. Om
een gedegen liaison des scènes - toch een vereiste in het toenmalige toneel - heeft
Van der Gon zich niet bekommerd. Voor zo'n verbinding van scènes zijn er twee
vuistregels: (1) van de personages die in de ene scène op het toneel staan, moet
er ten minste één ook tot in de volgende scène daar blijven en (2) personages
mogen niet opkomen of afgaan zonder reden- of kennisgeving. In het Scheeps leven
is echter vaak volstrekt onduidelijk wie wanneer waarom het toneel verlaat of juist
niet. Het gebrek aan handeling en de compositorische slordigheid, niet gecorrigeerd
in de

16

In ieder geval een periode (waarschijnlijk enige jaren) tussen 1702/03 en 1713/14.
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tweede druk, doen vermoeden dat het Cornelis van der Gon niet in de eerste plaats
om het spel of een opvoerbaar stuk te doen was, maar om een verhaal in dialogen.

6 Schelden en stelen
Al in het begin van het eerste bedrijf wordt verteld hoe de scheepslui, van hoog tot
laag, de boel bedriegen en bestelen. Guiljelmus Hooghart, de eerste luitenant, vraagt
schipper Evert Krabber om voor hem koper, linnen en touw achterover te drukken.
Als Evert tegensputtert - de kapitein en zijn vrouw zullen straks ook wat willen, zegt
hij, en ik ‘ken je zeker, op 's Lands kosten, altemaal niet voen [voeden]’ - stelt
Guiljelmus hem voor het blok: ‘meen je alleenig te krabben [stelen]?’ Evert gaat
voorwaardelijk door de knieën (I.1):
Maar Heer, je zult als ik dan een trosje slieren [een stuk touw stelen] wil, zoo naauw
niet toekyken.
GUILJELMUS:
17
Neen, neen, dat weet je wel van ouds: myn beleeftheit zal voor de uwe niet wyken.

Leen Vingerschaal, de bottelier, is de man die het scheepsvolk moet voorzien van
hun rantsoen sterke drank, maar er zijn er die hem ervan verdenken de hand te
lichten met het afmeten daarvan. Vingerschaal is beledigd (I.16):
Hy [= Daan, de luitenantsjongen] komt met zyn vinger geduurig wyzen,
Puur of ik de schaal van 't gewicht deê naar om hoog ryzen:
En dat doen ik niet myn Heer, ik geef elk zyn zuivre rantsoen

De constapel, Piet Kruithoorn, wordt beschuldigd van diefstal van kruit (II.19, 20).
Ook de kapitein is niet boven verdenking: hij wordt uitgemaakt voor ‘een butteren
kaas-dief’ (II.19) en terecht, zoals uit een later gesprek valt op te maken (II.27).
Het is vooral het lagere scheepspersoneel dat uitgescholden wordt. Het zijn
‘hoornbeesten’, ‘hoerenzoons’ en ‘hondekinderen’. Daan, de luitenantsjongen, wordt
voornamelijk aangesproken als ‘schoft’, ‘beest’, ‘schurk’, ‘gauwdief’, ‘reu’ (lummel)
en zo voort. Ook de schippersjongen Kees en de matrozen Jan de Plug en Jaap
Houwjebek krijgen zulke woorden naar het hoofd geslingerd. Zij worden ook steeds
met slaag gedreigd of krijgen werkelijk klappen.
De scènes waarin gescholden, geslagen of gestolen wordt zijn te beschouwen
als schets van het ruwe leven aan boord, maar dienen tegelijkertijd als achtergrond
(context zo men wil) voor de scènes waarin de vrouwen een rol spelen en waarin
schelden plaats maakt voor het debiteren van seksuele dubbelzinnigheden.

7 Vrouwen in het spel
Zijn stelen, schelden en slaan min of meer normale elementen in een blijspel, de
scènes waarin de vrouwen een rol spelen zijn ongebruikelijker. De belangrijkste

17

‘Beleefdheid’ lijkt hier naast de betekenis van ‘inschikkelijkheid’, ‘welwillendheid’ (WNT) de
bijbetekenis van ‘discretie’ te hebben.
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personages hierin zijn Kaat de Brakkin, Tryn Krullebol, eerste luitenant Guiljelmus
Hooghart, tweede luitenant Hendricus Kortwiek, ‘schryver’ (secretaris) David
Ruimpen, juffrouw Heindriette, de kamenierster Klaartje Bruinpoort, en Hein
Lekkerbek, de hofmeester. Commentaar wordt veelal geleverd door Daan, die,
brutaal en nieuwsgierig als hij is, te pas en te onpas opduikt. Hoewel kapitein Don
Frederico op een gegeven moment een welwillend oog laat vallen op Tryn (‘'t is een
hondje, bequaam om je hart te stelen’, II.27) heeft dat geen verdere consequenties,
evenmin als het feit dat Daan gecharmeerd is van Klaartje (‘De drommel jonge! dat
Klaartje, dat ziet’ er zoo smakelyk uit’, II.17).

Eerste bedrijf
Zoals gezegd arriveren de dames gaande het spel per sloep. De aankomst van de
eerste sloep met daarin David Ruimpen, Kaat de Brakkin en Tryn Krullebol, ontlokt
luitenant Hendricus een plastisch commentaar: ‘Daar zit vee in maat, nu hoevenwe
18
niet langer braak te leggen’ (I.2). Wie weet dat ‘brakkin’ een vrouw van lichte zeden
aanduidt en krullen gemeenlijk horen bij evenzeer lichte meisjes, hoeft zich het
hoofd niet te breken over de strekking van Hendricus' woorden.
Het zijn de eerste en de tweede luitenant, Guiljelmus en Hendricus, bij wie Kaat
en Tryn op bezoek zullen gaan, wat minder vanzelfsprekend is dan het lijkt. Kaat
19
en Tryn zijn namelijk getrouwd, de eerste met Jan de Plug, de tweede met Jaap
Houwjebek, beiden matroos op het schip. Niettemin, Kaat en Tryn gaan de hut van
de luitenants binnen, waar ze getracteerd zullen worden op koffie (later is er ook
20
sprake van eten en drank). Schipper Evert monkelt (I.4):
Wat zeg je van die twee smoddermuiltjes, zyn ze niet mooi?
21
Wenste je jou zelve niet wel elk met zoo een vogeltje in de kooi.
18

19

20

21

‘Braak liggen’ zal wel geassocieerd moeten worden met ‘akker’, een gangbaar woord voor
het vrouwelijk schaamdeel; zie Heestermans e.a. 1977: lemma akker; WNT: lemma akker
(Supp.): ‘den vrouwelijken schoot’; zie ook onder: n. 24.
‘Plug’ betekent onder meer: hoerenjager, ruwe kerel, schurk. Er bestaat een klucht, De vryagie
van Jan de Plug en Caat de Brakkin (z.p., z.u., z.j.; een andere uitgave onder de titel: Een
aardige en vermakelyke vryagie van Jan de Plug en Kaat de Brakkin, z.p., z.u., 1730; beide
in UBA). Of Van der Gon hierop terugwijst, is onzeker. In de Vryagie wil Jan trouwen met
Kaat en met haar een speelhuis opzetten, ‘want jou smoel is goelyk/ dat zou wel lukke’. Kaat
wil, tegen de wil van haar moeder en ‘Claes-oom’, wel met Jan trouwen, want zij is al twee
maanden zwanger van een ander en rekent erop dat Jan er niet de man naar is om moeilijk
te doen over ‘zijn’ zevenmaandskindje. Bij Van der Gon zijn ze inderdaad getrouwd, maar is
Jan matroos en van een kind is geen sprake. In de Vryagie komt ook een dialoog voor over
Balthazar Bekker en het al of niet bestaan van de duivel, waardoor de klucht een ‘filosofisch’
tintje krijgt, dat ten enenmale ontbreekt in het Scheeps leven. Daar zijn mennisten slechts
voorwerp van spot (een ‘Gemeente zoo fijn als gehekelde poppestront’, II.2) en wordt de
scheepsziekentrooster, Willem Schynschoon, voor ‘labadist’ uitgemaakt omdat hij uit Friesland
komt (III.12). Wellicht zijn Jan de Plug en Kaat de Brakkin, gezien ook de connotaties van
hun namen, meer een soort generieke blijspel- of kluchtnamen: vgl. bijv. Bernagie 1739 [1689]:
II.8, p. 52: ‘NOTARIS. Myn Heer, jou naam diende ik te weet[e]n. FLINK. Jantje de Plug word
ik in de wandeling geheeten’.
‘Luitenant’ betekent letterlijk en oorspronkelijk: plaatsvervanger (lieu-tenant) en wordt hier
ongetwijfeld ook gebruikt in die betekenis, ‘minnaar naast de echtgenoot’ (zie De
Amsterdamsche lichtmis: 42, n. bij r. 24).
Het lijkt of Evert tegen Guiljelmus en Hendricus spreekt, maar aangezien die luitenants juist
de gastheren van Kaat en Tryn zijn, vermoed ik dat hij tegen de andere mannelijke aanwezigen
spreekt: Dirk Wysneus (de opperstuurman), David Ruimpen en Daan. Uitvoerig over vogels
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Guiljelmus en Hendricus verdwijnen aan het eind van de volgende scène eveneens
naar de hut. Ondertussen worden Jan en Jaap, de echtgenoten van Kaat en Tryn,
dronken gevoerd, maar niet dronken genoeg (I.7):
JAN.
Maar Daan, wat doet me wyf daar by de Luitenants, weet je dat niet?
DAAN.
Wel meen je dat de Luitenants iets doen by je wyf dat [zodat] het Daan ziet?
Weg, weg, wel ze doen der niemendal by, als neute kraken:
Die zyn rechtevoort goed, om een dubbelde dorst in het lyf te maken.

Dit antwoord van de luitenantsjongen kan Jan nauwelijks gerust gesteld hebben,
want ‘noten kraken’ betekent ‘de liefde bedrijven’ en die dorst is niet alleen dubbel
22
maar zonder twijfel ook dubbelzinnig. Wanneer dan Jaap zich eveneens ongerust
maakt, foetert schipper Evert: ‘Wat maakt jou hier ongerust denk ik? reekel, reu,
hoornbeest’ en antwoordt Jaap: ‘Dat leste’ (I.7). Het gaat Jan en Jaap niets aan dat
hun vrouwen bij de luitenants zitten, voegt bootsman Klaas eraan toe, ‘kan jou dat
deren? tut, tut,/ Laat'er daar blyven: en luyster jy maar naar 't commanderen’ en ze
worden aan het werk gezet (I.8). Ze zullen in de loop van het stuk nog verschillende
malen van hun jaloerse argwaan blijk geven, maar steeds op nogal groffe wijze voor
schut gezet worden door iedereen die drommels goed weet wat hun vrouwen
uitvoeren.
Dat Jan en Jaap gelijk hebben en dat de bezoeken van hun vrouwen aan de
luitenants niet onschuldig zijn, blijkt uit een dialoog tussen Kaat en Tryn, welke
laatste nieuw is in dit scheepsleven. Zij voelt zich nog wat ongemakkelijk over de
situatie en Kaat probeert haar gerust te stellen (I.17):
't Is jou eerste reis [keer] kind, of je de Luitenants wat quellen,
Je moet dat zoo wat inschikken, en denken, 't is scheeps manier;
Alle dingen (Tryntje) gaan hier zoo wat met een andere zwier.
TRYN.
Ja maar Kaatje, me man, me man, hoe zel ik het daar meê stellen?
KAAT.
23
Hoor! laat je man wat gras likken: dat moet je niet quellen:
Wel wat wouwen de mans zeggen? men doet 'er hun deugd, en eer meê:
Als wy by de Luitenants gaan, werken ze niet veel op de Ree;
Zy krygen de lik [drank], en wy, wat wy willen en begeren.
[...]
Dat je 't eens wist Tryntje, een gestole brokkie smaakt zoo zoet.

En, legt Kaat uit, ‘Als je tusschen deks komt, zie je zoo meenig brootje leenen’
(ofwel: slippertje maken; I.17).
Ondertussen is de tweede sloep in zicht gekomen (I.9). De nieuw aangevoerde
gast, de hofmeester Hein Lekkerbek, brengt de laatste berichten (I.11):

22
23

en kooitjes is De Jongh 1995 [1968/69]. ‘Kooi’ krijgt er in de scheepscontext natuurlijk de
extra betekenis van ‘bed’ bij.
Heestermans e.a. 1977: lemma dorst: ‘dorst hebben’, geil zijn (gezegd van vrouwen). Het
voorbeeld is echter 19de-eeuws.
Wat deze uitdrukking betekent, heb ik niet kunnen achterhalen. Aardig zal zij niet zijn,
dubbelzinnig waarschijnlijk wel. ‘Likken’ betekent onder meer: drinken; voor de erotische
betekenis, zie Heestermans e.a. 1977: lemma likken.
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Maar weet je [= Hendricus] wel dat je smoddermuiltje zel aan boord komen?
Gans bloed wat zel der nou een oly over den akker stroomen;
Nichje komt meê, de nikker [duivel] hoe zel 't'er weêr van gat [bil] gaan.
HENDRICUS.
24
Dunk je dat, wel de wyn in jou kelder, mach ook wel vast staan.

Hendricus' ‘smoddermuiltje’ (liefje) is Klaartje Bruinpoort, de kamenierster van de
kapiteinsvrouw. ‘Nichje’ is Juffrouw Heindriette, het nichtje van de kapitein en zijn
vrouw, op wie de eerste luitenant Guiljelmus zijn oog heeft laten vallen. Klaartje
wordt in het stuk meestal ‘het naaistertje’ genoemd, een benaming die, denk ik zo,
geen toelichting behoeft. De veel gebruikte aanduiding van Heindriette als ‘nichtje’
is evenmin onschuldig: ‘een licht meisje’ is de bedoelde bijbetekenis.

Tweede bedrijf
Heindriette en Klaartje arriveren in de derde sloep die het schip aandoet, samen
met de kapiteinsvrouw Dona Kristina. ‘Myn Heer, nou zel je Nichje krygen, ben je
niet wel te vreên?’, vraagt Hein aan Guiljelmus, ‘En Klaartje Bruinpoort, daar zel je
Maat [= Hendricus] dicht achter zitten’. Dat betwijfelt Guiljelmus (II.7-8):
Ik geloof dat hy niet veel in dien akker zal spitten:
Gy, en de Schryver, zynder de beste klanten wel by.
[...] [Hein vertrekt]
HENDRICUS.
25
Hoe! gaat Hein zijn piek schuuren?
GUILJELMUS.
Heeft hy geen gelijk? maar Maat, zie je dat Naaystertje wel in de Sloep?
HENDRICUS.
Tryn staat me beter aan als het Naaystertje Kameraat [...].

Het zijn niet wat je noemt nette praatjes. Maar - het zijn niet alleen de mannen die
zo praten. Zie bijvoorbeeld de dialoog tussen het nichtje en het naaistertje (II.14):
[HEINDRIETTE.]
Wat heb jy wel op en neêr gesprongen met Schryvers en Offiçieren.
KLAARTJE.
26
Ja, ja Juffrou, dat's goed voor 't scheurbuik, men moet al eens zwieren:
Als de Meisjes zoo eenzaam zitten, zoo worden ze zoo vaal,
Of ze de gele zucht hadden [...].

24

25
26

‘Olie over de akker stromen’: met ‘olie’ is sperma bedoeld en ‘akker’ (vrouwelijk schaamdeel)
is een van de meest gangbare ‘erotische motieven uit de agrarische sfeer’ (Heestermans e.a.
1977: lemma beploegen). ‘Wijn’: vgl. idem, lemmata bier en wijn: ‘verschaalde wijn tappen’
verwijst naar ‘het afnemen der seksuele vermogens’. ‘Kelder’ = vrouwelijk geslachtsdeel. De
strekking van ‘vast staan’ heb ik niet kunnen achterhalen.
‘Piek schuren’: de liefde bedrijven.
Scheurbuik ook in I.16, p. 34, waar de connotatie eveneens erotisch is: ‘Van zoo lang ouwe
kost te eeten, krijg je 't scheurbuik in je lyf:/ Een nieuwe Pekulharing is aangenaam’. Het WNT
heeft niets in die richting te melden. Ik vermoed dat de associatie is: buik = baarmoeder of
vagina (zie Heestermans e.a. 1977: lemma buik), hier gepreciseerd als ‘scheurbuik’ omdat
dat typisch bij het scheepsleven hoort. De Jongh 1995 [1968/69]: 50 citeert een bron uit 1715,
waarin ‘buik’ als aanstotelijk woord wordt gekarakteriseerd: beter was het bijv. ‘schoot’ te
gebruiken.
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Guiljelmus troont Heindriette mee naar zijn hut (‘Kom laten we wat achter in de hut
gaan, en daar wat praten’; II.15) en David Ruimpen overreedt Klaartje om mee te
gaan naar zijn kantoortje (‘laten we wat in me Kantoortje gaan praten’), want het is
‘onverstandig uit te stellen dat plaizierig is’ (II.16).
Wanneer David en Klaartje later weer tevoorschijn komen, maakt Daan ‘een grap
achter de Schryver die het ziet’ maar niet apprecieert: ‘Scheerje jou schoft’. Waarop
Daan zich hardop afvraagt: ‘Ben je altyd zoo knorrig Monsieur Schryver als je taak
af is;/ Want ik geloof dat je de schrijfpen gebruikt hebt’ (II.23). Tryn Krullebol
ondertussen beklaagt zich over de roddel over haar man: ‘Ze zeggen dat hy een
hoornbeest is’. Dat is ‘tot zen lof’, beweert Evert, daarmee zeggen ze ‘dat hy een
mooije vrouw heeft’, die ‘als het te pas komt, veel menschen vermaak doet’. Maar
hoezo zeggen ze dat? ‘Om dat ik by de Luitenants geweest ben’. En daar, zegt zij,
heb ik ‘niet [gedaan] als wat genaait....(maar wel te verstaan)/ [...] ik meen
linnenaaijen’ (II.24). Geen wonder dat David en Klaartje in lachen uitbarsten. De
kapitein en zijn vrouw ten slotte proberen Guiljelmus duidelijk te maken dat hun
nichtje Heindriette een aantrekkelijke partij is: ze ‘heeft al een schoone stuyver geld:
en is niet leelyk van smoel’. De eerste luitenant is niet ongevoelig voor het voorstel.

Derde bedrijf
Het derde en laatste bedrijf is voornamelijk gewijd aan voorbereidingen voor een
feestje van de kapitein en het feestje zelf. Het is hier dat we het tafereel van de
titelprent herkennen. Stoelen en tafels, ‘pypen, tabak, wyn’ worden aangedragen
(III.1), ‘Trompetters, Tamboer, Pluggedansers, met haar wyven’ en de dansmeester
moeten aantreden. Don Frederico wil ‘de begers blessint eens drinken gaan’. ‘Wat
is dat voor een gezondheit [dronk]’, vraagt zijn vrouw en de lezer met haar. Frederico
27
beweert dat het ‘een goeje gezondheit’ is, die hij haar later wel zal uitleggen (III.3).
Dan komt de muziek, de ‘france’ zangmeester zingt ‘een Italiaans air’, Paschier de
dansmeester danst, de trompetters blazen en de toeschouwers klappen. Jan, Jaap
en hun vrouwen dansen ‘een Pluggedans’ en daarna ‘word 'er weêr geklapt, en
28
getrompet’ (III.4). Vervolgens zet het gezelschap het op een drinken. Kaat zingt
een liedje. Succes. ‘Ja Kaptein’, zegt echtgenoot Jan, ‘ze ken noch wel wat meer:
maar die niet weet, die niet deerd’. Tryn kan, volgens haar man Jaap, niet zingen
maar ‘wel vry wat andere dingen’. Ze danst bijvoorbeeld ‘hageneveld [als de beste]
29
op de koord’, al houdt ze dat ‘voor schanden’ (III.4).
27

28

29

Ik vermoed dat ‘begers blessint’ een verbastering is van beggar's blessing, behalve dat ik die
uitdrukking (nog) nergens gevonden heb, laat staan een verklaring, ook niet in de 1811
dictionary of the vulgar tongue. Op Internet trof ik wel liedjes aan, zoals ‘All we wish, or The
beggar's blessing’ (www.colonialdancing.org).
De pluggendans is hier een contradans, als afgebeeld op de titelprent. Uit de tekst blijkt dat
Van der Gon op de hoogte was van de Engelse herkomst van het woord (country dance; zie
WNT: lemma contradans): ‘Contrey-dansies’ zijn ‘van de staarte kom of’ (III.4; ‘staart’ is een
scheldwoord voor Engelsen; zie WNT: lemma staart). Dat de matrozen en hun vrouwen op
dit kapiteinsfeestje een dansje uitvoerden was niet zo vreemd: vgl. Van de Pol 1996: 275:
‘Dansen was in de onderste lagen van de samenleving zeer belangrijk. [...] Voor de
Oostindiëvaarders was dansen onderdeel van hun specifieke cultuur’; idem: 278 (over
pluggendansen); zie ook 't Amsterdamsch hoerdom: 68-71.
‘Koorddansen’: vgl. de beschrijving van het optreden van een koorddanseres bij Weyerman
z.j.: 165 (nr. 20, d.d. 14.11.1729): ‘[...] zetten zich een tweede Juffer schrylings op de slappe
koord, en zy maakte zulke onstichtelyke prentverbeeldingen van Romeyn de Hooghe [d.w.z.
pornografische ‘prentverbeeldingen’, AdH] op dat hennippe ros, dat een zeker bejaart heer,
die nevens my zat my in het geheym toebeet, Dat hy niets lievers zou zien dan dat haar
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Het gezelschap raakt aangeschoten. Er staan zelfs drie gasten met Guiljelmus te
30
‘spouwen’. Het is maar ‘een watergalletje’, excuseert Guiljelmus. ‘Dat is niemendal’,
riposteert Frederico, ‘Al spoogje in Nichjes schoot’. Op deze toch nogal groffe
opmerking reageert het nichtje, Heindriette: ‘'k Wed ik daar nu wel zorg voor dragen
zal’ (III.4). Ook nichtje zelf is er dus op uit Guiljelmus te strikken. De inmiddels
aangeschoten Don Fredrico (hij ‘zwierd een weinig’) trekt zo zijn conclusies en wil
‘op de gezondheit van Hansje in de kelder [ongeboren kind]’ klinken, dat wil zeggen
op de aanstaande moeder (III.4).
Het is tijd voor een changement en dat gebeurt op dezelfde manier als eerder: er
komt een sloep in zicht, deze keer de commissarissloep met een bode als opvarende.
Hij brengt de ‘Ordre’ dat het schip moet uitvaren. Alle dames zullen dus het schip
moeten verlaten. Heindriette komt huilend op, maar durft niet te zeggen waarom ze
huilt, dus doet haar tante, de kapiteinsvrouw, het maar (III.24):
[KRISTINA.]
Me weet wel wat de jonge luy somtyds onder malkander bedryven;
En voornaamentlyk hier aan boord; Heintje [Heindriette] moet in de kraam.
[...]
Daar levender zoo veel, die gelyk onze Nichje, zwaar [zwanger] geweest zyn:
[...].
FREDERICO.
Wat doet 'er zoo veel peen by den hutspot? wie heeft 'er bestruift?
KRISTINA.
Wie, die daar zoo zuynig ziet, en met zyn tanden de nagels kluift:
31
Je Luitenant (Hartjelief) heeft dat koekje zoo mooy gebakken.

Gelukkig is luitenant Guiljelmus bereid haar te trouwen. Ze wisselen ringen uit (dus
trouwbeloften). Heindriette klaagt nog dat hij nu meteen op reis moet, maar tante
Kristina spreekt haar vermanend toe: ‘Die een Zeeman trouwt (myn schaap) moet
zich troosten in dit verdriet:/ Wel daar is meê noch vermaak aan de wal; of weet je
dat niet?’ (III.24).
Nog is alles niet rustig. Klaartje komt op haar beurt in tranen op. Er blijkt ‘zoo wat
gepasseert’ tussen haar en Hein Lekkerbek, de hofmeester: ‘Je kunt wel denken
32
wat’. Ook Hein is bereid te trouwen. Klaartje excuseert zich dat ze geklaagd heeft,
maar dat was ‘om myn eer’. ‘Wel’, merkt Frederico op, ‘dat kan ik wel denken Klaar’.
Kristina schenkt het paar honderd dukatons, tot genoegen van Hein: ‘Kom Smod-

30
31

32

zilverlakens broekje mogt afvallen, om een duydelyker inzigt te hebben in het betovert lustprieel
van haar bekoorlykheden’. Het koorddansen ook elders in Scheeps leven: ‘men moet alles
practizeeren,/ Om aan Scheepsboord, in vermaak, en vrolijkheyd, zijn tijd te passeeren;/ Ik
heb wel gevaaren, daar men op de Koord dansten’ (III.4). Voor diverse voorbeelden van het
onfatsoenlijke van koorddansen zie WNT: lemmata koorddansen, koorddansster.
De drie naamloze gasten staan niet vermeld in de lijst van ‘vertoners’, evenmin trouwens als
Paschier de dansmeester, ‘de france zangmeester’ en de muzikanten.
‘Peen in de hutspot’: voor peen = penis zie Heestermans e.a. 1977: lemma peen (en hutspot:
mannelijke delen); aldaar ook onder oven voor ‘koekjes bakken’: kinderen maken. Voor de
eerste uitdrukking vgl. ook De Amsterdamsche lichtmis: r. 361 (over ‘een brave leidze wortel’)
en r. 900 (over ‘huspot met lekkere wortelen’); met dank aan Inger Leemans voor deze
verwijzingen.
Dit is een wat verrassende ontknoping: de lezer weet niet beter dan dat Klaartje enige tijd
met David Ruimpen in diens kantoortje heeft doorgebracht. Wanneer Hein en Klaartje ‘je kunt
wel denken wat’ gedaan zouden hebben is onduidelijk.
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dermuiltje, dat verzoet het al te maal’ (III.26). Nu al die zaken geregeld zijn, moeten
ze echt vertrekken. Alle vrouwen worden in de sloep gezet en de mannen nemen
‘alle haar hoeden en mutsen af, wuyvende’. Ze roepen driemaal ‘Hou zee!’, er
worden zeven schoten gelost, het schip gaat onder zeil. Het laatste dubbelzinnige
woord is aan Dirk, de opperstuurman: ‘Og Luytenant! daar is al de vrolykheyd gedaan’
33
(III.30).

8 Liedjes
Er is een nog onvermeld gebleven element dat het onfatsoenlijke van het Scheeps
leven lijkt te onderstrepen. Tweemaal wordt er een liedje gezongen: één in het eerste
bedrijf, één in het derde. Merkwaardig is nu dat in alle uitgaven, behalve die van
1731, de plaats waar de tekst van die liedjes had moeten staan open gelaten is,
alsof er op het laatste moment gecensureerd is. Of de liedjes die in 1731 werden
toegevoegd ook de door Van der Gon beoogde teksten zijn, is onzeker: hij was juist
in januari van dat jaar overleden. Het lijkt beter er vooralsnog van uit te gaan, dat
de liedjes door de Amsterdamse uitgever zijn toegevoegd.
Bezitters van een andere dan de 1731-uitgave moesten het dus met suggestieve
34
leegtes in de toneeltekst doen. Of kenden ze het ‘liedje van Capricornis’, Kaat de
Brakkin nagezongen door Daan, misschien toch? Guiljelmus noemt het ‘een
straatliedje, dat ik al over lang heb hooren zingen’. Het luidt als volgt (op de wijs
van t'Amsterdam al op de Reê) (I.15):
Capricornus is gehuld
Met twee horentjes verheven,
Dog hy draagtse met geduld,
Wyl zyn vrouw z' hem heeft gegeven;
Treurt daarom niet goeden bloed,
Anderen dekkense met haar Hoed,
35
Gy mede het zelve doed.

Hoewel dit liedje niet echt ‘schuin’ is, is het toch wat ondeugender dan het liedje dat
Kaat zingt ter opluistering van het feestje van de kapitein. Ook hier staat in alle
genoemde uitgaven een blanco ruimte, maar de in 1731 daar afgedrukte tekst komt
36
de hedendaagse lezer geheel onschuldig voor. Of zou de melodie wellicht andere
connotaties gesuggereerd hebben (de ‘Vois’ van het tweede was: ‘'T sa Trommen
37
en Trompetten’)? Zeker hier kan men zich afvragen of dat wel het oorspronkelijke
bedoelde liedje is geweest: waarom een ruimte openlaten en daarmee iets
suggereren dat er niet is?

33
34
35
36

37

‘Vrolijkheid’ betekende ook: vrouwelijkheid; vgl. III.10, waar Klaartje Heindriette vertelt dat ze
haar ‘vrolykheid gezien’ heeft.
Voor Capricornus = hoorndrager: Leuker en Roodenburg 1988: 73. Vgl. Heestermans e.a.
1977: lemma deuntje: ‘het deuntje van Confloribus’ = coïtus.
Scheeps leven (Amsterdam, 1731) (n. 10): I.15.
Scheeps leven (Amsterdam, 1731) (n. 10): III.4: ‘Het vrolyke Scheeps leven/ Als wy benne
aan boord,/ Kan elk veel vreugde geven,/ Gelyk als het behoord,/ Men danst'er na de swier,/
Men drinkt'er met plaisier,/ Dansen, springen,/ Drinken, singen,/ Siet men Hier.’
Op één en dezelfde melodie werden vaak meerdere, soms gelijksoortige liedjes gemaakt;
zie hierover Grijp 1992: 347 (over ‘een melodie waarop vaker spotliederen werden gezongen’)
en 348.
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9 Scheepsmoraal
Het leven aan boord is anders dan aan de wal. Steeds weer wordt daar door de
personages op gewezen. Je krijgt er ‘wat meer kriewieweling door je leden’, vindt
schipper Evert (I.4), alles gaat ‘hier zoo wat met een andere zwier’, meent Kaat
(I.17), ‘het gaat immers hier heel anders als t'huis;/ Nieuwe dingen, maken nieuwe
beweging in je ingewanden’, beweert luitenant Hendricus, wat volmondig beaamd
38
wordt door Kaat: ‘'t Is waar Luitenant, dat doet me zomtyds watertanden’ (I.16).
Het verschil is dat waar aan land over geroddeld wordt, daarover zwijgt men aan
boord (I.17):
TRYN [legt uit waarom ze getrouwd is].
39
Het is gerust, een contfertyfje te maken, voor een vrouw.
Als je vryster bent, dan steekt 'er te veul gevaar in, Kaatje;
En het brengtje vliegens, als je wat doet, door de Stad op een praatje.
KAAT.
Dat is waar, de naam van man, wast al de kakelary of:
Het blyft onder zyn hoorns zitten, al maak je 't al wat grof:
Men is 't aan de Oorlogs Schepen toch gewent, daar wort 'er niet van gesproken;
40
Tut, tut, daar is hier zoo meenig hoentje aan het spit gestoken.

Bovendien, zo betoogt Kaat, wat ‘de Luitenants met ons bedryven’ dat doen kapiteins
met de vrouwen van de luitenants: ‘'t Is of je hier in het land woonde, van alle
goederen gemeen’ (I.17). Ongeveer op dezelfde manier als Kaat aan Tryn legt
Heindriette het scheepsleven uit aan Klaartje (II.14):
Ja Klaartje, wat zal ik zeggen, daar geschieden hier vreemde kluchten:
Het beste dat 'er af is, dat is, dat men hier wel zwygt,
En niets van al de plaiziertjes voor zyn rekening aan de wal krygt.

Alleen de ziekentrooster is geschokt door de grofheid van het scheepsleven (hoewel
hij netzomin als de anderen zuiver op de graat is: de hypocriet houdt bijvoorbeeld
wel van een slokje - hij heet niet voor niets Willem Schynschoon) (III.12):
Het woelt'er, raast'er, zuipt'er, vegt'er, en steelt'er van alle kanten:
En dan noch dat grouwelijke leven om malkanderen hoorns te planten,
Dat is niet om te verdragen [...].

Hij is echter de enige die er zo over denkt en wordt dan ook als ongewenst door de
kapitein terug naar de wal gestuurd. Tegen het eind verklaart Klaartje: ‘Het Scheeps
leven is te zoet’. Daar is Tryn het mee eens: ‘Claartie, dat heb je daar wel gevat’
(III.29).
Het bijzondere van het scheepsleven is dus het seksleven: overspel en
voorhuwelijkse geslachtsgemeenschap. Of beter: bijzonder daaraan is dat het door
iedereen als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd wordt. En jong geleerd
is

38
39
40

‘Kriewieweling’ (jeuk, kriebel) en ‘beweging in je ingewanden’: geil (worden); ‘ingewand’ =
penis; zie Heestermans e.a. 1977: lemmata. jeuk, ingewand.
‘Contfertyfje’ (confertiefje): akkefietje (WNT).
‘Spit’: penis; deze uitdrukking is waarschijnlijk een variant (wellicht ook wat ‘standje’ betreft)
van ‘een boutje aan het spit braden’; zie Heestermans e.a. 1977: lemmata spit, steken.
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oud gedaan, lijkt de strekking van een dialoog tussen de twee scheepsjongens,
Daan en Kees (II.17):
DAAN.
Wel hoe oud meen je dat ik ben?
KEES.
Hoe oud: wel dertien veertien jaren.
DAAN.
Dertien veertien! al zestien maat: 'k heb al negen jaar gevaren:
Me moer was maar vyftien jaar toen ze bestruift wier aan boord.
KEES.
En myn moer was zestien, heb ik wel van me vaar gehoord:
Maar hy houd z'er van daan, schoon z'er wel graag zou willen wezen.
DAAN.
En mijn moer komt 'er ook zoo veel niet meer als voor dezen:
41
Ze word te oud, haar penning is niet meer gangbaar in 't Schip.

Op de vraag van schipper Evert waarom zijn moeder nooit meer aan boord komt,
legt Kees uit dat zijn vader ‘'t niet [wou] hebben’. Waarom niet? ‘Z'en horens denk
ik: 'k geloof dat die hem wat te zwaar wegen’ (II.18).
De overspeligheid wordt ook een functie toegedicht, een soort moraal. Kaat de
Brakkin brengt die zonder omhaal onder woorden tegenover haar echtgenoot Jan
de Plug, als ze hem vertelt dat hij promotie kan maken: ‘Den eene word Offecier
door den degen, en de andere door de schee’ (III.5). ‘[H]oe het in de weereld al
toegaat, dat zei ik wel zwygen’, zegt Kaat verder tegen hem, om er vervolgens
allerminst het zwijgen toe te doen (III.5):
Daar zyn der die geholpen worden door haar wyfs, (myn lieve maat)
Daar jy, als j'er by bent, maar als een hondsfot by staat;
Ik heb wel Kapteins, Commandeurs, en Luitenants gekunnen,
Die door 'er Nichjes geholpen zyn.
[...]
Laatst heeft 'er noch een, een Kapteins plaats, door zen dochter gekregen:
Somtyds worden ze 't door de zuster; de vrouwen, dat's gemeen.
[...]
Ze worden 't ook wel door de moeders: maar zelden: want die zyn te oud:
En kunnen met geen vuur spreken: ze zyn in 'er woorden te koud
Och! daar zyn der veel met jou, die hier zitten, en loopen,
Die alle, door 'er vrouwtjes haar Officien hebben moeten koopen
JAN.
Op die manier kunnen ze ook wel hoorn beesten worden Kaat.
KAAT.
Wel, meen je Jan, dat dat juist hedendaags zoo leelyk staat?
't Is de mode, en 't maakt in 't schollisteren [= solliciteren] veel verzekertheden:
Hoor, hoor! die wel te paard wil stygen, die moet wel in de stygbeugel treden.

41

‘Zijn/haar penning is niet gangbaar’: hij/zij is niet gezien, niet in trek - aldus de brave
(verhullende?) uitleg in WNT: lemma penning. Vgl. echter De Amsterdamsche lichtmis: r.
508-510: over een ‘juffrouw, die alzo dikwils was gestempelt geweest dat zy haast niet voor
gangbare munt kon paszeren’, welke associatie me hier meer voor de hand lijkt te liggen.
‘Stempel’: penis (Heestermans e.a. 1977: lemma stempel).
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Heindriette krijgt van haar tante Kristina, de kapiteinsvrouw, een levensles van
gelijke strekking mee (III.25):
Die met een lief smoeltje, als gy, by de groote mach verkeeren,
Die kan zyn mans fortuin wel bearbeyden: ik heb myn dingen gedaan,
En myn Frederik bezorgt; nu laat ik het verdere aan u staan.

Het huwelijk is goed als dekmantel voor promiscuïteit: deze opvatting is ook in
42
pornografische romans te vinden. Het is niet bepaald een moraal die door de
beugel kon op een achttiende-eeuws openbaar toneel, waar juist huwelijkstrouw en
43
ware liefde gepropageerd werden. Het is het soort amorele losbandigheid waarvan
de voorman van het classicisme, Andries Pels, in 1681 schreef dat het ‘De Jeugd
in brand zét, én alzo van 't Schouwtooneel/ De dwaalwég régelrécht doet inslaan
44
na 't bordeel’. Dat de Amsterdamse - of enige andere - schouwburg geen
belangstelling toonde voor Van der Gons Scheeps leven hoeft daarom niet te
verbazen. Het is ook nauwelijks voorstelbaar dat Van der Gon ánders zou hebben
verwacht van een stuk dat elke zedeles ontbeert, al wil hij zijn lezers doen geloven,
dat hij het geschreven heeft ‘om je de gekheden, die aldaar [op schepen] gepleegt
worden te doen zien: de slechte huishoudinge onder dat volkje te vertoonen; en om
een aanprikkeling (voor hier namaals) te maken, tot een beter, rechtvaerdiger, en
45
zediger leven’. Een ‘aanprikkeling’ zal het stuk wel gegeven hebben, maar
vermoedelijk tot geheel andere zaken dan een ‘zediger leven’, vooral als de lezer
Van der Gons advies volgend onder het lezen er een goed glas wijn bij gedronken
heeft.

10 Toch een boodschap?
In de achttiende eeuw werd niet alleen het treurspel geacht serieuze (zede)lessen
te geven, maar ook het blijspel, dat verkeerde zeden van de burger bedoelde te
gispen. Misdragingen en wangedrag dienden erin bestraft te worden, goed gedrag
beloond. In het Scheeps leven is geen sprake van straf en beloning. Wanneer het
schip uitvaart zullen alle betrokkenen huns weegs gaan, hun geweten én hun eer
onbelast door wat zich op het schip heeft afgespeeld. Door het ontbreken van
zedelessen, door het ‘volkse’ en obscene taalgebruik en ook het gebrek aan een
dramatisch handelingsverloop wekt het Scheeps leven de indruk als blijspel eigenlijk
vooral een vehikel te zijn voor een weinig stichtelijke zedenschets.
Aan opvoeringen kan het Scheeps leven, zoals gezegd, zijn populariteit niet te
danken hebben gehad. En een zekere populariteit moet het toch genoten hebben,
anders hadden al die uitgevers geen brood gezien in heruitgaven. Dat er opmerkelijk
openhartig over seksuele aangelegenheden wordt gesproken, zal daar niet vreemd
aan zijn. Pornografisch is het stuk echter niet: echte seks-scènes komen er niet in
voor. Wel lijkt Van der Gon thuis te zijn geweest in de pornografische romans van
zijn tijd: zijn rijke woordenschat in het scabreuze zou daarop kunnen wijzen. Ook
sluit die woordenschat met zijn plastische beelden aan op de Neder-

42
43
44
45

Zie Leemans 2002: 125-127; en bijv. Amsterdamsch hoerdom: 67-68.
Zie De Haas 1998: 39-42.
Pels 1978 [1681]: v. 715-716.
Scheeps leven, ‘Voorreden’: *2v-*3r.
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landse pornografische traditie. Wellicht is de gekozen vorm, een toneelstuk,
eveneens geïnspireerd door die traditie: veel pornografische romans zijn in
dialoogvorm geschreven. Aan de vorm van toneeldialogen heeft het Scheeps leven
trouwens zijn leesbaarheid te danken. Van Van der Gons blijspel valt van alles te
zeggen, behalve dat de dialogen saai zijn. De gestileerde of geformaliseerde
braafheid die qua taal en moraal in het blijspel van die tijd gebruikelijk (of althans
vereist) was, is er ver te zoeken. Het Scheeps leven lijkt uit het echte leven gegrepen,
zowel wat woordgebruik als wat personages, handelingen en gebeurtenissen betreft.
Het is goed voorstelbaar dat dat onopgesmukte realisme, versterkt door de directe
levendigheid van de dialogen, de lezers aansprak, niet in de laatste plaats omdat
het ook pikant was.
Op zich is de connectie hoerhuis-scheepslui geen bijzondere. Dat veel scheepslui
naar de hoeren gingen als ze eindelijk weer eens aan wal kwamen, was (en is?)
47
bijna vanzelfsprekend. Ze behoren dan ook tot de vaste personages van
pornografische romans. Van der Gon verplaatst deze gewoonte echter van de wal
naar het schip, waar alles zich vervolgens afspeelt onder ‘insiders’ om het zo maar
eens te zeggen. Het gaat niet om professionele prostituees, maar om de echtgenotes
of liefjes van de scheepslui zelf. Dat zal niet zonder reden zijn en in dit verband blijkt
het zinvol terug te keren naar de titelprent en vooral naar de door Van der Gon
daarbij gegeven uitleg. Terwijl Venus vergenoegd lachend het vrolijke gezelschap
beziet, ‘bijt’, zo schrijft hij daar, ‘een norsse spijt, de rommel'nde ingewanden’ van
Neptunus. De oude ‘treurt,/ Wijl hy de wellust ziet op zijne Zee casteelen/
Hoogmoedig praalen’:
Die ed'le helden-deugd, die in haar pronk gewaat,
Ten schrik des Weerelds, en tot luyster van den Staat,
De zilte golven met haar glory plagt te çieren,
Is nu ontbloot van glans, van aanzien en laurieren:
48
Dies weent de Zee-god [...].

Als Van der Gon al iets heeft willen laten zien, dan moet dat de - althans door hem
waargenomen - neergang van Hollands glorie zijn: een vloot waar heldendeugd
plaats gemaakt heeft voor wellust, waar strijdbaarheid en eer verdrinken in de wijn,
waar de matrozen dansen ‘met hunne wyven,/ Om naar de Meesters lust meé
49
vreugden te bedryven’. Een aanklacht dus, maar dan wel een die erg makkelijk
ánders te lezen valt. Het is dan ook zeer de vraag of de lezers zich iets van deze
boodschap aangetrokken hebben.

46
47

48
49

Zie Leemans 2002: 112-113.
Amsterdamsch hoerdom bijv. bevat vele verwijzingen naar zeelui; zie ook Van de Pol 1996:
136-145. Uit laatstgenoemde studie, p. 147, blijkt tevens dat huwelijken tussen prostituees
of hoerenwaardinnen en zeevaarders niet ongebruikelijk waren.
‘Op de tytel-paat [sic]’, geciteerd naar de tekst in het exemplaar KB 846 E 27 (n. 11).
‘Op de tytel-paat [sic]’, geciteerd naar de tekst in het exemplaar KB 846 E 27 (n. 11).
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Henny Ruitenbeek
De Amsterdamse Schouwburg in de eerste helft van de
*
negentiende eeuw: egalitair of elitair?
Abstract - In the first half of the 19th century, the Amsterdam City Theatre was a
middle-class theatre. In the period 1811-1820, while being run commercially by
middle-class actors, its theatre culture could be characterised as egalitarian,
dominated bij entertainment. From 1820 tot 1841, however, an elite high culture
was predominant, with the City Theatre being run by a non-commercial board. The
board promoted a return to classicism and tried to keep out the modern,
non-classicistic toneelspel. This was mainly for political reasons. This genre was
said to challenge the existing social order. The board feared its consequences for
society, since it could incite audiences to rebellion or revolution. It therefore decided
on a restrictive policy with regard to the modern toneelspel, a policy which would
gradually extend to all of Amsterdam's theatre culture. An important aspect of the
bourgeois theatre culture was thus seriously restricted.

1 Inleiding
De Amsterdamse Schouwburg had in de eerste helft van de negentiende eeuw
onder geletterden de naam van een ‘egalitaire instelling’. Men trof er ‘onderscheidene
standen’ aan, ofschoon die door rangen gescheiden waren. Zo zag ‘Jan Kijk in de
Wereld’ er in 1846 de standen uit ‘de fatsoenlijke, nering doende buurten, [uit] het
prachtig gedeelte der stille doch statige Heeren- en Keizersgrachten [en uit] den
woeligen Jordaan’ (Jan Kijk in de Wereld 1846). Vanuit deze
sociaal-maatschappelijke optiek zouden zowel de grote burgerij, als de kleine burgerij
1
en de arbeidende klasse vertegenwoordigd zijn.
Veel toeschouwers uit de arbeidersstand kunnen er evenwel niet geweest zijn,
omdat een schouwburgkaartje van minstens dertig cent voor hen te duur was
(Ruitenbeek 2002: 125-141). De andere kant van het sociale spectrum was volgens
tijdgenoten evenmin goed vertegenwoordigd, omdat veel toneelliefhebbers uit de
hogere standen liever naar het deftige Théâtre Français op de Erwtenmarkt gingen
(Boom en Lesturgeon I:262). Vanuit sociaal-maatschappelijke optiek moet de
Amsterdamse Schouwburg in de eerste helft van de negentiende eeuw dan ook
*
1

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van mijn dissertatie (Ruitenbeek 2002), maar hier
op de ‘burgercultuur’ toegespitst.
De negentiende-eeuwse tijdgenoot onderscheidde drie groepen standen, elk onderverdeeld
in subgroepen. De indeling verschilt met de criteria, maar de volgende classificatie wordt door
verschillende historici op basis van negentiende-eeuwse uitspraken aangehouden.
grote burgerij:

aristocratie of aanzienlijken
gegoede of gezeten burgerij

kleine burgerij, burger- of
middenstand:

welgestelde of ontwikkelde
burgerstand
mingegoede burgerstand

arbeidende stand:

werklieden
arbeiders en dagloners
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kan de Schouwburg niet erg egalitair genoemd worden.
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Dit roept de vraag op, of het theater cultureel gezien wel egalitair was. Ik sluit hiermee
aan bij het onderzoek naar de achttiende- en negentiende-eeuwse burgercultuur
en met name bij het onderscheid van de Duitse historici Hein en Schulz tussen
egalitaire en elitaire burgercultuur. De burgerij werd in de negentiende eeuw in
allerlei subgroepen onderverdeeld, maar er was wel een sociale samenhang. Die
werd door de burgers zelf gevormd, doordat zij gedragsnormen en waarden
hanteerden, die alle burgerlijke groepen onderschreven. Dat wilde volgens Hein en
Schulz echter niet zeggen, dat de burgercultuur een open cultuur zonder onderscheid
was, die boven de sociale ongelijkheid uitsteeg. Er was volgens hen eerder sprake
van twee ontwikkelingen naast elkaar, van een egalitaire en een elitaire burgercultuur.
De egalitaire burgercultuur uitte zich in het theater in een breed aanbod van
amusement, waar esthetische normen er weinig toe deden. Deze cultuur was veel
meer gebaseerd op de middelmaat van een open kunst- en vormingsbegrip. Dit
vermaak sloot niemand uit en trok brede volkslagen aan. Kunstenaars en burgers
stonden sociaal en cultureel dicht bij elkaar; uit dezelfde sociale lagen afkomstig,
hielden zij er ook dezelfde culturele normen op na. De elitaire burgercultuur
daarentegen kenmerkte zich door een esthetisch bepaald theaterrepertoire waaruit
vermaaksstukken geweerd werden. Culturele vorming en kunstzin waren middelen
om de ingewijde kunstkenner uit de hogere burgerij te onderscheiden van het
eenvoudige publiek. Er ontstond een professionalisering onder de kunstbeoefenaars
en kunstbeschouwers, die zich van de toeschouwende kunstliefhebbers
onderscheidden (Hein en Schulz 1996: 13-14).
Als we de theatercultuur in de Amsterdamse Schouwburg eens nader bekijken,
hoe zag de toneelpraktijk er in de eerste helft van de negentiende eeuw dan uit?
De Schouwburg werd van 1811 tot 1820 verpacht aan enkele acteurs: Andries
Snoek (1766-1829), Theodorus J.R. Majofski (1771-1836) en, tot 1817, Joanna
Cornelia Ziesenis-Wattier (1762-1827). Zij exploiteerden de schouwburg voor eigen
rekening. Van 1820 tot 1841 kwam de leiding in handen van vier Commissarissen,
waarmee de schouwburg onder direct stedelijk bestuur viel (Worp 1920: 228).

2 De Amsterdamse Schouwburg 1811-1820
De acteurs die tot 1820 de leiding hadden, behoorden tot de best betaalde spelers
van de schouwburg en zijn te rangschikken onder het hogere segment van de kleine
burgerij. Daarmee stonden zij sociaal gezien op min of meer gelijke voet met het
burgerlijke publiek.
Zij brachten een gevarieerd repertoire op de planken, van treurspel, blijspel en
toneelspel, met doorgaans een ballet of een ballet-pantomime als nastuk. Dat had
succes, want ze eindigden elk seizoen met een batig saldo (GAA 5181/103/872,
z.d.) Er moeten weinig kosten gemaakt zijn of het aanbod moet afgestemd zijn op
de vraag van het publiek. Dit laatste was de mening van tijdgenoten, die soms zelfs
vonden dat het bestuur de oren te veel naar de theaterbezoekers liet hangen (De
Tooneelkijker: passim). Er was wel een overheidsinstantie die de programmering
naar ethische en esthetische maatstaven beoordeelde - de zogenaamde
Opperdirectie -, maar die was niet streng. ‘Slegte’ stukken werden toch op het toneel
toegelaten, omdat men de acteurs financieel niet te zeer wilde benadelen (GAA
5181/25/3232, 7-3-1816).
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Het grootste deel van het publiek ging naar de schouwburg voor vermaak. De meeste
toeschouwers hadden geen gerichte wensen, anders dan een avondje uit. Op
zaterdag ging men ter ontspanning naar de schouwburg en wat er op het programma
stond, was minder belangrijk, zo blijkt uit opvoeringsfrequenties en recettes. Een
deel van het publiek had wel wensen, voor een bepaald genre bijvoorbeeld, maar
ook dat moest onderhoudend zijn (Ruitenbeek 2002: 211-212). Dit was tenminste
de mening van de liberale toneelcriticus Anton Cramer (1785-1833), een vriend van
Snoek en in het dagelijks leven fabrikant en boekhandelaar. Het publiek werd volgens
hem niet meer vermaakt met oude, classicistische treuren blijspelen, maar wel met
eigentijdse treurspelen, moderne toneelspelen en balletten met een
maatschappij-kritische inslag; genres die het acteursbestuur programmeerde (Het
Tooneelklokje: 4). Zelf hield Cramer ook van onderhoudend toneel. Treurspelen
waardeerde hij niet om hun poëticale kenmerken, maar vanwege het spel van de
eerste acteurs. Hij was ook een groot liefhebber van toneelspelen en volgde daarmee
2
naar eigen zeggen de ‘mode’ (Het Tooneelklokje 17-18).
Het toneelspel was een betrekkelijk nieuwe toneelsoort, dat tussen het treur- en
blijspel in stond - niet voor niets werd het vaak als ‘middelding’ omschreven. Anders
dan het classicistische treurspel toonde dit moderne ernstige drama niet het
belangrijke in de geschiedenis, maar in het leven. Het ging om de menselijke
waardigheid, die niet per se door vorsten en historische helden, maar ook door
(hogere) burgers getoond kon worden. De held was een rechtschapen personage,
die liet zien dat hij zijn verantwoordelijkheden voor de medemens kende, waarmee
een sociaal-moreel burgerideaal naar voren gebracht werd. Emotionele identificatie
leidde tot roering; die kwam in plaats van het aloude opwekken van medelijden en
vrees. Het spel was minder gestileerd en de versvorm maakte plaats voor proza.
De eenheid van handeling werd vervangen door allerhande onverwachte wendingen
en gebeurtenissen (Kloek en Mijnhardt 2001: 506-508; Ruitenbeek 2002: 211-215,
271). Cramer beschouwde de karakterschets, de onwaarschijnlijke gebeurtenissen
en de rijke schilderingen als kenmerkende elementen die in de behoefte aan vermaak
voorzagen (De Arke Noach's 4 VII: 162-163; Idem 7 III: 80; Het Kritisch Lampje:
140; Het Tooneelklokje: 185-186).
Dit moderne toneel werd sinds het laatste kwart van de achttiende eeuw in de
Republiek op de planken gebracht, eerst buiten Amsterdam door Marten Corver
(1727-1793) en na 1795 ook in de Amsterdamse Schouwburg, toen Corvers leerling
Andries Snoek daar de scepter zwaaide (Kloek en Mijnhardt 2001: 512). Na 1811
werd het toneelspel onder leiding van Snoek, Ziesenis-Wattier en Majofski relatief
vaak opgevoerd (tussen dertig en vijftig procent van het aantal voorstellingen per
jaar (Ruitenbeek 2002: 452).
Cramer getuigde van zijn voorliefde voor dit soort onderhoudend toneel in een
groot aantal vermakelijke toneeltijdschriftjes - in hun soort zelf exponent van het
3
modieuze vermaak. Hij meende namens het ‘algemeen’, burgerlijk publiek te
schrijven. Ofschoon hij zijn tijdschriften schreef toen het acteursbestuur al ter ziele
was,

2
3

Vgl. met: Het graauwe mannetje I: 4.
Het graauwe mannetje, of de dwaasheden van den dag (1819-1820); Het kritisch lampje.
Lectuur voor alle standen (1822-1824); Het tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1826);
Pandora, in het bezit van het tooneelklokje (1825-1826); De echo, aan leering en gezellig
onderhoud gewijd (1826) (gedeeltelijk); De arke noach's (1827-1833).
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wierp hij zich op als postuum verdediger van de commerciële directie van Snoek
en de zijnen, omdat hun bestuursvorm raadpleging van het ‘algemeen’ publiek
waarborgde. Dit zag hij als de enige voorwaarde voor het ontstaan van een
zogenaamd ‘nationaal’ toneel. (Het Tooneelklokje: 3-4, 18; De Arke Noach's 5 IX:
318.)
De roep om een ‘nationaal’ toneel klonk in de negentiende eeuw al sinds de
4
Bataafs-Franse tijd, maar doorgaans met een andere betekenis dan Cramer eraan
gaf. De voorstanders wilden een ‘nationale’ schouwburg, waartoe liefst de
Amsterdamse moest dienen. Daar moest een aanbod van oorspronkelijk Nederlandse
stukken tot stand komen, die de Hollandse christelijke zeden en vaderlandse deugden
ten voorbeeld stelden, zoals spaarzaamheid en moed. Dit soort toneel zou een
5
algemene ‘volksdeugd’ moeten aankweken (De Tooneelkijker I: 291).
Deze opvatting werd onder meer onderschreven door een groep hoogopgeleide
mannen met een voorname maatschappelijke status, mensen uit ‘fatsoenlijke’
kringen, zoals Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845), Willem Bilderdijk
(1756-1831), Petrus van Limburg Brouwer, Matthijs Siegenbeek en de redactie van
het toneeltijdschrift De Tooneelkijker (1816-1819). Vanuit de nationaliteitsgedachte
6
waren zij fel gekant tegen het burgerlijke genre toneelspel. Hun kritiek was voor
een deel esthetisch; de ‘goede smaak’ vereiste toneelstukken waarin de ‘eeuwige’
kunstregels van Aristoteles, Horatius en de achttiende-eeuwse Boileau als leidraad
dienden en daaraan voldeed het toneelspel niet (De Tooneelkijker I: 293). Het
esthetische was echter niet de hoofdzaak. Doorgaans uit het Frans en Duits vertaald,
spoorde het genre niet met de gewenste nationaliteit. Het bracht niet de Nederlandse,
maar de Franse of Duitse ‘volksaard’ tot uitdrukking en overschreed zo met zijn
‘onzedelijke’ inhoud veruit de grenzen van het betamelijke. Er kwamen bijvoorbeeld
thema's als ontrouw, echtscheiding en goklust in voor. Dit vonden de critici geen
onderwerpen voor het toneel, omdat de ondeugden op het podium voor iedereen
zichtbaar waren en door jonge toeschouwers met ‘verhitte verbeeldingskracht’ en
mensen van lagere stand nagevolgd zouden kunnen worden (De Tooneelkijker I:
8-10, 184-186, 439, 506-507; II: 336-337; IV: 127).
De Tooneelkijker wees zijn lezers derhalve op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Het tijdschrift richtte zich tot de groep ‘fatsoenlijke’ burgers,
het ‘nadenkende’ deel der natie, waarvan velen een volledig ‘verfranste’ levensstijl
hadden (De Tooneelkijker I: 439; II: 274-275, III: 101, 104-110) - in de woorden van
Wiselius:
‘dien gants en al onthollandschten hoop, die zich bij uitnemendheid de
Groote of Fatsoenlijke Wereld noemt, en naar welke mindere standen
zich helaas! zoo gaarne vormen’ (Wiselius 1819: X).
Zij gaven de voorkeur aan het moderne toneel, maar hadden daarbij slechts hun
individuele genoegen voor ogen. De Tooneelkijker verweet hun daarmee hun
maatschappelijke burgerplicht te verzaken om een geordende maatschappij in stand
te houden.

4

5
6

Het ideaal van een nationale schouwburg ontstond hier te lande na 1795, toen naar Frans
voorbeeld de verlichte ideëen ten aanzien van de opvoedende taak van de schouwburg
officieel overheidsbeleid werden (Kloek en Mijnhardt 2001: 510).
Zie onder meer ook: Siegenbeek (1817) en Van Limburg Brouwer (1823).
Ik beperk me hier tot de schrijvers van De Tooneelkijker.
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Niet alleen cultureel-moreel, maar ook en vooral sociaal-maatschappelijk en
politiek-staatkundig was de orde in het geding. De critici zagen vooral in het Franse
toneelspel een onheuse bejegening van de hogere standen, hetzij in de
karakterisering van de personages, hetzij in de behandeling van de stof of in de
gebruikte taal. Een rechter als rokkenjager voor te stellen of een gemengd huwelijk
van mensen uit verschillende standen aanschouwelijk te maken, doorkruiste de
sociale orde (De Tooneelkijker I: 9-10, 273, 434; II: 337-338; III: 85-87, 121, 343-344).
Dat was bovendien politiek-staatkundig gevaarlijk. De Tooneelkijker zag het als een
reëel gevaar, dat de lagere (burger)standen door zulke stukken aangespoord zouden
worden zich boven hun stand te verheffen, wat tot opstand en revolutie aanleiding
zou geven. Tegen de achtergrond van deze dreiging was het van belang dat de
hogere burgers hun individuele belang lieten varen. Zij moesten zich verantwoordelijk
tonen. Het standsverschil moest bewaakt worden, opdat het ‘volk’ door zijn
meerderen geleid kon worden (De Tooneelkijker I: 100, 439; II: 31, 138-139,
274-275).
De Tooneelkijker bewees hierbij alvast zijn diensten, door onzedelijke en politiek
onwelgevallige stukken op een lijst met ‘prullaria’ te plaatsen. De meeste hiervan
waren toneelspelen, die op inhoudelijke gronden als ‘melodrama’ bestempeld werden.
De maatschappelijke orde zou alleen gewaarborgd zijn, als een directie met een
‘goede smaak’ en uit ‘hogere’ maatschappelijke kringen, de leiding van de
schouwburg kreeg (De Tooneelkijker II: 247-249). Een ideëel bestuur zou er op
toezien, dat het gevaarlijke ‘melodrama’ van het repertoire verdween.

3 De Amsterdamse Schouwburg 1820-1841
De kritiek op het moderne toneel had succes, want in 1820 werd de acteurs het
bestuur ontnomen en kwam de Schouwburg onder directe stedelijke
verantwoordelijkheid. De leiding kwam in handen van een comité van vier
onbezoldigde Commissarissen, inderdaad uit ‘beschaafde’ kringen. De Raad van
Amsterdam die de bestuurswisseling doorvoerde, was ook van mening, dat alleen
door middel van overheidsbemoeienis het ‘volks vermaak’ geregeld, de ‘volksgeest’
geleid en ‘alle verkeerde uiterstens’ voorkomen kon worden. De Commissarissen
kregen in de eerste plaats tot taak te waken voor ‘echte vaderlandsche taal, zeden
en gewoonten’ (GAA 5177/59/2523 F, 6-11-1822, 28-11-1822).
Zij voerden op diverse gebieden veranderingen door, waarmee de theatercultuur
in de Amsterdamse Schouwburg een heel ander karakter kreeg. Door een aantal
opmerkelijke repertoireveranderingen trachtten de Commissarissen de classicistische
‘goede smaak’ in te voeren. Vooral in de eerste jaren kwam een groot aantal
treurspelen over het voetlicht, waarmee de terugkeer naar het classicisme ingezet
werd. Het moderne toneel werd daarentegen zoveel mogelijk geweerd: het grootste
deel van de door De Tooneelkijker als ‘prullaria’ bestempelde stukken - voornamelijk
toneelspelen - kwam niet meer op het programma. Aanvankelijk waren de
Commissarissen nog wat voorzichtig met deze censurerende maatregelen, maar
van 1825-26 tot en met 1832-33 stond geen enkel ‘prulwerk’ meer op het repertoire
(Ruitenbeek 2002: 159). Omdat de Commissarissen van mening waren, dat het
publiek slechts langzaam aan de terugkeer naar het classicistische ‘schone’
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zou kunnen wennen, lieten zij in plaats van toneelspelen opera's opvoeren. Dit genre
kwam aan de wens van vermaak tegemoet, maar was volgens de Commissarissen
onschuldiger dan het gewraakte melodrama. Het onderhoudende van de opera lag
grotendeels in het aanschouwelijke; de meeste van deze voorstellingen werden
gespeeld tegen een nieuw, ‘romantisch’ decor van François Joseph Pfeiffer jr.
(1798-1835), die de Commissarissen in 1820 opnieuw als decorschilder aanstelden
(hij werkte ook van 1797 tot 1811 aan de Schouwburg). Zulke speciaal voor een
bepaalde voorstelling geschilderde decors waren een nieuw fenomeen, want eerder
maakte men voor iedere voorstelling gebruik van de vaste serie decors die de
schouwburg in voorraad had (Ruitenbeek 2002: 75, 257).
Met de nieuwe programmering raakten het bestuur en het publiek volgens sommige
critici echter van elkaar verwijderd. Zo meende Cramer:
[De Commissarissen] laten soms stukjes ten hunnen gevalle opvoeren,
al zijn er ook geene aanschouwers om de verlichting [letterlijk en
figuurlijk?] goed te maken (De Arke Noach's 5 VIII: 284).
Ook de liberale Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad
meende dat er weinig publiek in de Schouwburg kwam, omdat het bestuur niet
begreep, dat de schouwburg er voor het publiek was, en niet andersom (3-3-1841).
Om de schijn op te houden dat de ‘goede smaak’ door het publiek in de zaal wel
degelijk gesteund werd, organiseerden de Commissarissen volgens Cramer claques
(toejuichingen tegen betaling), ‘als eene uitvinding van verlicht verstand’, zo schreef
hij spottend (Het tooneelklokje: 3).
De Commissarissen hadden voor de invoering van de ‘goede smaak’ in principe
inderdaad een grotere vrijheid van handelen dan het acteursbestuur, omdat zij met
het oog op hun educatieve doelstelling ruime subsidies van de overheid ontvingen
(GAA 5177/59/2523, 6-11-1822; Idem 65/350, 7-1-1824, 4-2-1824). De Amsterdamse
overheid gaf bedragen variërend van ƒ5000 tot ƒ30.000, de provinciale ƒ3000 en de
7
koning doneerde ƒ4000 tot ƒ15.0000. De maximale subsidie bedroeg in 1834-35
ƒ50.000, op een totale ontvangst van bijna ƒ140.000 (Ruitenbeek 2002: 47).
Cramers geschriften - veelal goedkope ‘blauwboekjes’ - (Pandora: 88) circuleerden
veel in leesgezelschappen (Keyser, ongepubliceerd) en omdat de Commissarissen
het nadelige effect ervan op de zaalbezetting vreesden, probeerden zij de blaadjes
te verbieden. Het was vermoedelijk vooral de politieke ondertoon van de stukjes
die hen raakte. Het tooneelklokje (passim) onder andere wees tussen de regels op
het vroegere patriottische verleden van de medestanders van de Commissarissen
en verweet hen later ‘aristocratisch’ over het toneel te zijn gaan denken; van zulke
informatie waren de Commissarissen niet gediend. Met hun poging tot het indammen
van de persvrijheid raakten de Commissarissen aan de kern van de burgerlijke
vrijheid. Dit ging het Stadsbestuur te ver en het plan ging niet door (GAA
5181/105/1663, z.d., Idem 1683, 30-4-1825).
Ten behoeve van de ‘goede smaak’ voerden de Commissarissen ook een
theoretisering en professionalisering door. Vóór 1820 stonden publiek en
toneelspelers dicht bij elkaar, doordat de spelers hun vak in liefhebberij- en
volkstheaters leer-

7

Dit was overigens minder dan de subsidie aan het Franse toneel in Den Haag (Kloek en
Mijnhardt 2001: 510).
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den. De spelers aan de Schouwburg werden veelal uit deze theatertjes gerecruteerd.
Het publiek kon dan met uitfluiten of toejuichen zijn stem over hun engagement
uitbrengen (De Leeuwe 1977: 10). De geringe mate van scholing van die ‘burgerlyk
akteurtjes’ was sommigen echter een doorn in het oog:
Elk wil zich, als akteur, met eene rol bedeelen,
Schoon hy zyne eigen rol, als mensch, niet weet te speelen;
Wie zelfs niet lezen kan, of spreken zo 't behoort,
Wil dat een ieder door zyn gaven zy bekoord (Barbaz 1805: 15)

De Commissarissen voerden daarom een toneelopleiding in, gericht op de
classicistische genres treur- en blijspel. Het ‘Fonds ter opleiding en verdere
onderrigting van Tooneelkunstenaars voor den Stads Schouwburg te Amsterdam’
gaf sinds 1821 praktijklessen aan jonge acteurs. De acteur Johannes Jelgerhuis
Rzn. (1770-1836) vulde die sinds 1824 aan met theoretische colleges in
classicistische houdingen en gebaren. Het (particuliere) Genootschap voor Uiterlijke
Welsprekendheid schoolde de acteurs bovendien in de retoriek van de traditionele
welsprekendheid. De zangers voor de opera kregen les aan de Muzyk- en
Zangschool, die door de Commissarissen speciaal voor de opera opgericht werd
(Ruitenbeek 2002: 89-91). De decoraties, vroeger door de ‘schilders en verwers’
Wennink en De Vries vervaardigd (De Tooneelkijker II, 404-405), werden met het
aannemen van ‘decorateur’ Pfeiffer van ambachtelijk product tot Kunst verheven.
Pfeiffer was namelijk lid van de in 1820 opgerichte Koninklijke Akademie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Door dit alles raakten ook de kunstenaars en
het (lagere burgerlijke) publiek van elkaar verwijderd.

4 De Amsterdamse Schouwburg en de andere Amsterdamse theaters
Het programmeringsbeleid van de Commissarissen had volgens Cramer tot gevolg,
dat de hogere standen naar het Théâtre Français en de Hoogduitse Schouwburg
gingen en de liefhebbers van het moderne toneel naar de volks- en
liefhebberijtheatertjes, waar het verguisde ‘melodrama’ nog wel vertoond werd (Het
Tooneelklokje: 17-19). Het zal geen toeval geweest zijn, dat er in 1825, toen in de
Schouwburg alle ‘prullaria’ uit De Tooneelkijker geweerd werden, twee nieuwe
liefhebberijtheaters bijkwamen: Kunst door Vlijt van W.G. Weddelooper aan de
Lijnbaansgracht (1825-1835) en Leerzaam Vermaak van Jan Gras aan de Elandstraat
8
(1825-1852). Terwijl de meeste kleine theaters in de stad opera's en zangspelen
ten gehore brachten, stonden in deze twee nieuwe theaters onder meer toneelspelen
en ‘romantische’ treurspelen op het repertoire; Leerzaam Vermaak gaf ook ‘prullaria’
die in de Schouwburg verdwenen waren, zoals het treurspel De Spanjaarden in
Peru, of de dood van Rolla en het romantisch tafereel Johanna van Montfaucon van
Kotzebue; het geschiedkundig toneelspel De hondentrouw, of de moord in het woud
van Bondy van R.C. Guilbert de Pixérécourt en de toneelspelen Natuur en pligt, of
de zoon regter over zijn' vader van Pelletier de Volméranges en Montoni, of het
kasteel van Udolpho van A.V.P. Duval (Collectie Coffeng).

8

Na de dood van Jan Gras in 1835 werd de directie door anderen voortgezet.
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Na 1827 kregen de Commissarissen echter vrijwel de hele Amsterdamse
theatercultuur in hun greep. Sinds 1822 hadden de Burgemeesters van Amsterdam
het toezicht op het repertoire van alle ‘openbare vermakelijkheden’ in de stad, met
het oog op het handhaven van de ‘goede zeden’ en de ‘publieke rust’. Om deze
taak naar behoren te kunnen vervullen, werden de kleine theaters sinds 1827
verplicht om hun repertoirelijst vooraf ter beoordeling aan de Commissarissen van
de Schouwburg te sturen (Teune 1926: 128-130). Zij kregen zo een verstrekkende
invloed op alle liefhebberij,- volks- en sociëteitstheaters, en dat waren er nogal wat.
Er waren theaters die al langere tijd bestonden, zoals: de volks- en
liefhebberijtheaters de Ooyevaar aan de St. Anthoniebreestraat (vóór 1776-ca.1880);
het lokaal Nabij Buiten aan de Buitensingel (1804-1862); Het Huis ten Bosch of
Kunstgenoegen aan de Kerkstraat (1807-1844); De Harmonie of Theater Cassino
in de Zwanenburgerstraat (1808-1826); Tot Nut en Vermaak in de Derde
Weteringdwarsstraat (1808-1817); De Parktuin of Theater Tivoli aan de Plantage
Parklaan (1815-1883) en de sociëteitstheaters: de Fransche Tuin aan de Elandstraat
(1755-1855) en de Hoogduitsche Schouwburg aan de Amstelstraat (1791-1852).
Er waren ook nieuwe theaters, naast de al genoemde: het Badhuis of Theater Tivoli
aan de Plantage Muidergracht (1820-?); Het Rondeel in de Derde Hoogstraat (ca.
1820); de Grand Salon aan het Rokin van Joseph Duport (1828-1839) en de Salon
des Variétés in de Nes van Duport (1839-1868); en de sociëteitstheaters De
Vereeniging aan de Warmoestraat (ca. 1822-1940) en Bellevue aan de Buitensingel
(sinds 1823) (Collectie Coffeng).
Het repertoire van die kleine schouwburgen kan over het geheel genomen als
‘romantisch’ betiteld worden - in de negentiende-eeuwse betekenis van ongebonden
aan klassieke en classicistische regels. Kunst door Vlijt, Leerzaam Vermaak, Het
Huis ten Bosch en Nabij Buiten brachten een gevarieerd repertoire van treur-, toneelen zangspelen, maar de meeste theaters brachten als gezegd opera's of zangspelen
ten gehore. Daaronder waren er ook die het repertoire van de, eertijds patriottische,
toneelleider Jacob Dessauer opvoerden (Nabij Buiten, de Parktuin of Theater Tivoli,
de Grand Salon en de Harmonie). Hij bewerkte Italiaanse en Franse opera's, maar
schreef zelf ook zangspelen en komische opera's. Die laatste kunnen beschouwd
worden als de muzikale tegenhanger van het burgerlijk drama (Kloek en Mijnhardt
2001: 512). De Grand Salon, de Salon des Variétés en het Théâtre Français gaven
vaudevilles: kleine, oorspronkelijk grappige, in de negentiende eeuw ook ernstige
stukjes, met liedjes doorspekt en dikwijls afkomstig van het Franse Boulevardtheater
(Collectie Coffeng).
Het Théâtre Français op de Erwtenmarkt (1785-1855) viel, om onbekende redenen,
als enige buiten de censuur - misschien duchtte men geen gevaar van deze deftige
Schouwburg, waar immers geen lagere burgers van de voorstellingen getuige waren.
Daardoor kon het gebeuren, dat stukken als La Muette de Portici van Auber in de
Franse schouwburg opgevoerd en in de Hoogduitse verboden werden. Toen deze
ongelijkheid in 1835 aan het licht kwam, zagen de Commissarissen van hun
controlerende taak af. De censuur werd echter op dezelfde voet voortgezet, nu door
Jerolimo de Vries Jeronimusz., die benoemd werd als censor van alle schouwburgen,
met uitzondering van de Amsterdamse Schouwburg (Teune 1926: 130-132). Hij
deed zijn werk met verve, want in archieven met betrekking tot de Franse en
Hoogduitse Schouwburg komen geregeld berichten voor van het afkeuren
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van stukken om godsdienstige, onzedelijke of politieke redenen; ophemelen van
Napoleon of bekritiseren van de Bourbons kon bijvoorbeeld niet door de beugel
(GAA 5181/233/9386, 3-11-1837, Idem 252/1001, z.d.). Zo probeerde de ‘goede
smaak’ ook in de kleine theaters voet aan de grond te krijgen.

5 Conclusie
De balans opmakend, kunnen we stellen dat de Amsterdamse Schouwburg onder
het commerciële bestuur van Snoek en de zijnen egalitair genoemd kan worden.
Er zijn weinig geschriften over het toneelbeleid van henzelf, maar uit kritieken van
zowel voor- als tegenstanders komt naar voren, dat de schouwburg onder leiding
van de acteurs door een vermaakscultuur gedomineerd werd. Het burgerlijke publiek
ging naar de schouwburg ter ontspanning. Het specifieke programma was voor de
meesten niet zo belangrijk, maar men zag wel graag 'aanschouwelijk’ toneel. Het
eveneens burgerlijke bestuur richtte het aanbod naar de wensen van het publiek
in. Er werd een gevarieerd repertoire aangeboden van onderhoudend toneel,
waaronder het burgerlijke toneelspel, dat bij het ‘algemeen’ publiek in de ‘mode’
was. Acteurs en publiek stonden dicht bij elkaar. Het toneelbestuur zelf speelde de
hoofdrol in vooral treurspelen en was zodoende direct verantwoordelijk voor het
succes. Nieuwe acteurs werden gerecruteerd uit kleine volks- en liefhebberijtheaters,
waar tussen publiek en spelers een kleine afstand bestond.
Onder het beleid van de Commissarissen veranderde de theatercultuur van 1820
tot 1841 in een elitaire. Deze groep hoogopgeleide, hogere burgers had zware kritiek
op de theatrale vermaakscultuur, omdat die geen rekening hield met het ideële doel
van het toneel, de ‘nationale’ opvoeding van de lagere standen. Het toneel was
‘verfranst’, wat de invoering en handhaving van nationale, burgerlijke deugden in
de weg stond. De Commissarissen wilden het publiek langzaam laten wennen aan
de classicistische ‘goede smaak’ van orde en regelmaat, die volgens hen op het
toneel ver te zoeken was. Ten behoeve van de ‘goede smaak’ voerden zij een
theoretisering en professionalisering door, die de schouwburg van een bolwerk van
vermaak in een bolwerk van classicistische Kunst moest herscheppen. Daarmee
werd de afstand tussen kunstenaars en publiek vergroot. Inhoudelijk spitste de
kritiek zich toe op het van oorsprong Franse (en Duitse) toneelspel. Dat genre bracht
de orde in gevaar, zowel cultureel-moreel, als sociaal en politiek-staatkundig. Dit
laatste kwam in de stukken tot uiting in de doorbreking van het standsonderscheid.
Dat werd als een staatkundig probleem gezien, omdat de lagere standen het op het
podium voorgestelde gemakkelijk in de praktijk navolgden. Daarmee lag het gevaar
van opstand en revolutie om de hoek. Het recente verleden had laten zien, dat zoiets
niet denkbeeldig was. Daarom voerden de Commissarissen een restrictief
toneelbeleid. Zij weerden toneelspelen die de zedelijke, sociale en politieke norm
overschreden en trachtten hetzelfde te doen met onwelgevallige toneeltijdschriften.
Hun doel was de terugkeer naar het classicistische treurspel en dit genre werd
vooral in de eerste jaren sinds 1820 heel vaak vertoond. Later deden de
Commissarissen een concessie aan de vermaakscultuur door ook aanschouwelijke,
maar politiek onschuldige opera's te programmeren. Nadat verboden toneelstukken
naar andere, kleinere podia verhuisden, kregen de Commissa-
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rissen sinds 1827 zeggenschap over het repertoire van de andere Amsterdamse
theaters. Zij probeerden ook die in de richting van de ‘goede smaak’ om te buigen.
Opvallend is de politisering van het burgerlijke toneelspel. Ofschoon de burgerlijke
voorstanders van het genre, bij monde van liberalen als Cramer en de Nieuwe
Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, het toneelspel geen politieke
invloed toedichtten, werd die door de conservatieve Tooneelkijker en de club van
Commissarissen wel gevreesd. Juist door de politisering van het burgerlijk toneelspel,
9
leidde dat een kwijnend bestaan. De Amsterdamse Schouwburg mag een theater
voor de burgers geweest zijn, met de overheersing van de elitaire burgercultuur
kwam een belangrijk aspect van de burgerlijke cultuur zelf onder druk te staan.
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Wiel Kusters
Tussen bijbel en biologie
Een lectuur van A. Koolhaas' spel Noach (1970)
Abstract - In 1970 the Dutch writer and theatre critic A. Koolhaas (1912-1992)
published a play, Noach, which was based on the biblical story about the flood.
Contrary to his animal stories and novels, Koolhaas' theatre plays have hardly
received any attention from literary critics and literary historians, while for the author
himself theatre was his greatest passion. This article offers an analysis and
interpretation of Noach, focusing on its acerbic criticism of the biblical story and the
biologically and ecologically inspired elements of the play. As I shall point out, these
two dimensions are closely interconnected.

1 Inleiding
Als een ‘geboren toneelbeschouwer die een getogen verteller van dieren- en
mensenverhalen werd.’ Zo typeerde Wam de Moor de schrijver A. Koolhaas
(1912-1992) in Koolhaas onder de mensen. Als iemand met een grotere hartstocht
voor het zien van toneel dan voor het lezen van boeken.’ Zelf zei Koolhaas: ‘In de
schouwburg heb ik grote emoties, momenten van razend geluk’ (De Moor 1978: 13,
15).
Toch heeft deze schrijver, die bovendien jarenlang over toneel en ballet heeft
geschreven in Vrij Nederland, niet meer dan 4 teksten voor toneel op zijn naam
gebracht, waarvan twee in de jaren dertig, dus ruim voor zijn eerste bundel
dierenverhalen (Poging tot instinct, 1956), en twee in zijn latere periode: Niet doen,
Sneeuwwitje (1966) en Noach (1970). Terwijl zijn verhalen en romans het zeker
niet zonder serieuze aandacht hebben hoeven te stellen, heeft de receptie van het
genoemde toneelwerk niet veel meer opgeleverd dan in totaal een tiental dagbladof tijdschriftrecensies. De neerlandistiek heeft het toneelwerk van Koolhaas volledig
verwaarloosd.
In deze bijdrage doe ik verslag van mijn lectuur van het op het boek Genesis
gebaseerde spel Noach, met bijzondere aandacht voor biologische aspecten van
de thematiek. Maar de meest voor de hand liggende vraag om mee te beginnen is
die naar de bewerking. Hoe heeft Koolhaas het bijbelverhaal geïnterpreteerd, welke
is zijn visie op Noach en de andere personages, wat liet hij - eventueel - weg, wat
voegde hij toe?
In het onderstaande zal overigens blijken dat Koolhaas' kritische en nogal wrange
adaptatie en de wijze waarop hij biologische aspecten reveleert, nauw met elkaar
verbonden zijn.

2 Aspecten van de adaptatie
In het boek Genesis (6:1-9:17) wordt God vertoornd op de mensen, omdat ze alleen
maar zinnen op slechte dingen. Hij heeft er spijt van dat hij de mens ge-
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schapen heeft en zal hem van de aarde verdelgen, samen met de viervoetige dieren,
de kruipende dieren en de vogels. Alleen Noach en de zijnen vinden genade in
Gods ogen.
God is kwaad op en teleurgesteld in de mens, maar hij neemt zich voor ook de
dieren te verdelgen. Hoe logisch is dat? Het zou een aanknopingspunt kunnen zijn
voor een exegetische exercitie. Misschien moeten behalve de mens ook de dieren
eraan geloven, omdat God de mens van meet af aan over de dieren heeft willen
doen heersen. Zij behoren tot zijn wereld, zijn naar goddelijk bedoelen aan hem
ondergeschikt en zullen dus ook mét de mens aan hun einde komen. De lageren,
afhankelijken, zullen de hogeren, de heersenden, niet kunnen overleven. Of moeten
we het vernietigd worden van de dieren gewoon als praktische consequentie zien
van de wijze waarop de mens verdelgd zal worden, namelijk door water, in een
zondvloed? Maar hoe zit het dan met de vogels in de lucht? En vooral ook met de
vissen: die verdrinken toch niet? ‘De hele almacht Gods is niet in staat om ook maar
één vis te verzuipen’, aldus Noachs nogal tegendraadse zoon Cham. En zijn broer
Sem voegt daar lachend en quasi-verheven, Gods woorden tot Noach parodiërend,
aan toe: ‘Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, maar niet van
1
alle vis’ (66).
Koolhaas maakt met graagte gebruik van deze onlogische implicatie van het
bijbelse verhaal. Hoe dit ook zij, dat de dieren nadrukkelijk bij de mens horen, bij
het menselijk bestaan, blijkt uit Gods besluit dat de overlevende mensen - de
rechtvaardige Noach en de zijnen - zich in de ark moeten begeven samen met voor
2
overleven bedoelde dieren. Dit is, volgens Genesis, Gods wil: van alle reine dieren
moet Noach zeven paar meenemen, telkens mannetje en wijfje, en van de onreine
dieren een enkel paar. Ook van de vogels zeven paar, zodat hun soort in stand blijft
over de hele aarde. (Wel zullen er aan het eind van de beproeving, wanneer het
water zakt, van de reine dieren ook enkele geofferd worden.)
Behalve Noach en zijn (naamloze) vrouw worden ook Noachs zonen Sem, Cham
en Jáfet en hun (naamloze) vrouwen door God gespaard.
Koolhaas voert Noachs vrouw in de lijst van ‘Personen’, voorafgaand aan de
eigenlijke tekst van het stuk, op als ‘Moeder’. De vrouwen van de broers krijgen een
naam: Racca, Ada en Jiska, waarbij aangetekend moet worden dat Jiska officieel
Chams vrouw nog niet is, maar zijn ‘geliefde’. Jiska wil uit liefde voor haar familie
niet mee op de ark, zij wil niet overleven wanneer de mensen van wie zij houdt onder wie haar broer Aram, eveneens een sprekende rol in het stuk - de dood zullen
vinden. Cham, die het daar zeer moeilijk mee heeft, gaat uiteindelijk zelf wel aan
boord en krijgt later een verstekelinge als vrouw, met wie hij na het zakken van het
water op bronstige wijze paart. Koolhaas noemt haar Sara, ‘vrouw voor Cham’.
Verder spelen mee: een geleerde (i.c. een bioloog-taxonoom), een wild zwijn en
een rat. Beide laatste rollen moeten het zonder tekst stellen, maar

1
2

Alle verwijzingen, uitsluitend met paginanummer, naar Koolhaas 1970.
In zijn bijdrage aan het boek Bij de beesten af, gemaakt in het verlengde van Bert Haanstra's
gelijknamige film, spreekt Koolhaas over het noodzakelijke besef van de ‘ondeelbaarheid van
het leven’. ‘Geen enkele religie en geen enkele maatschappijleer of politieke ideologie houdt
zich daarmee bezig of kent er zelfs maar een sprankje van. Genesis laat Noach overleven
op de ark met van elke diersoort twee, maar dat is dan wel zo ongeveer het laatste wat eraan
gebeurd is; vermoedelijk omdat hun aanwezigheid niet te ontkennen was na de zondvloed’
(Koolhaas 1972: 42).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

145
het is voor wie Koolhaas' dierenverhalen kent veelzeggend dat deze dieren hier als
3
‘Personen’ ten tonele worden gevoerd.
Het opmerkelijkste aspect van Koolhaas' adaptatie van het bijbelverhaal is de
introductie van Jiska en de keuze die zij maakt door tot in de dood verbonden te
willen blijven met haar familie, ‘in het huis waar ik hoor met de mensen erin waar ik
bij hoor’ (31). En daaraan gekoppeld: het binnensmokkelen van de vrouw Sara,
tussen twee lama's in en gehuld in ‘een soon grijze dweilen’ (54), in de ark. De
moeder heeft haar opgemerkt, spreekt over haar, maar kan haar nergens meer
vinden. Later zal Noach in haar een blijk van Gods goedheid jegens Cham zien:
‘God zond haar als een weerloos dier tot ons’ (78). Maar zo is Koolhaas' werkelijkheid
niet. Deze vrouw, die op ‘dierlijke’ wijze voor zichzelf kiest, is een survivor, iemand
die zich weet te handhaven. Ze had een man, een ‘kerel’ zegt ze, en misschien
zelfs, zo wordt gesuggereerd, kinderen. Cham spreekt haar op zeker moment aan
met ‘teef’, benoemt haar dierlijkheid, want zij behoort niet tot het huis van Noach.
Maar ook als ‘dier’ is zij anders dan de beesten aan boord. Zij is niet door God
binnengeleid. ‘Ik wilde leven’, zegt ze. En: ‘Ik voelde er niets voor om te verzuipen.
Dat kan toch ook?’ Zij is niet door God gekozen, geen uitverkorene, passief, maar:
‘Ik heb mezelf gekozen. Dat heb niks van doen met die God van jullie. Maar..., ik
wil wel talrijk zijn, zoals jullie dat noemen.’ Daar heeft ze Cham voor nodig. ‘Ik heb
niet veel keus’ (110-111). Haar filosofische, existentialistische woordkeus, op
wonderlijke wijze gecombineerd met een lichte vorm van plat praten, suggereert
dat we hier te maken hebben met een zowel ‘menselijk’ als ‘dierlijk’ wezen, dat
zichzelf ook in die zin ‘gekozen’ heeft, dat het nu het overleefd heeft ook zijn
paringsdrift zal bevredigen. Met een toespeling op de vroomheid en de cultuur van
Noach en de zijnen: ‘[ik] wil langzamerhand wel weer es een man in mijn lijf, als je
4
begrijpt wat ik bedoel. Dat weet je bij jullie nooit’ (111).
In Koolhaas' visie op de door God uitverkoren Noach is deze een onuitstaanbare
zelfgenoegzame en humorloze beterweter, die de liefde niet kent en voor wie
‘rechtvaardigheid’ en gehoorzaamheid de hoogste deugden zijn, die de heiliging
5
impliceren van gestrengheid en ‘vroom’ geweld. Voor hem komt het woord dat God
tot hem gesproken heeft hierop neer, dat de niet-rechtvaardigen altijd opnieuw
uitroeiing vrezen mogen, ‘altijd en altijd opnieuw als de rechtvaardigen toe zullen
slaan tot eer van God’ (15, vgl. 18). Het is deze houding van Noach die Koolhaas
aanklaagt en waarmee hij Cham laat worstelen. Want weliswaar laat deze zich door
gehoorzaamheid aan zijn vader scheiden van zijn geliefde en kiest hij uiteindelijk
op een nogal cynische wijze voor de vrouw Sara, gemoedsrust heeft hij in de loop
van het stuk niet gekend. In gesprek met Jiska's broer Aram, die hem poogt over
te halen bij Jiska en haar familie te blijven, beschrijft hij zichzelf en zijn broers als
bezwekenen. Hij wil wel naar Jiska, maar kan niet meer. Tegen Sem zegt hij: ‘Het
is waar Sem: wij zijn al bezweken. We hebben geen wil. Er

3
4

5

Koolhaas' dierenverhalen zijn bij elkaar gebracht in Alle dierenverhalen. Amsterdam, 1990.
Met betrekking tot de (veronderstelde) kuisheid, preutsheid, van Noach en zijn omgeving:
vgl. p. 8, waar Jafet zich erover beklaagt dat hij zo vaak getergd wordt met opmerkingen
daarover (‘Loop maar een eindje om, er komen twee meiden aan’); 10: ‘Geen lichaamsdelen
noemen, moeder. Dat vindt hij niet goed.’; 11: Ada tot Jafet: ‘Voordat jij je broek uittrekt...’.
Noach: ‘Is God dan liefde? God is rechtvaardigheid. God is streng.’ (20) Voor dit aspect van
Koolhaas' Noach, zie Beek 1975.
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kantelt iets! Ik weet niet wat! Er kantelt iets - alles - ik heb geen wil’ (51). Cham kiest
voor het natuurlijke verbond van de familie, voor zijn broers. Hij zal aan boord gaan,
zoals de dieren, die uit eigen beweging naar de ark lijken te komen, maar die er in
feite door God naartoe worden geleid. Samen met zijn broers valt Cham samen met
Noach, een eenheid: biologisch (‘Het is wel een geweldig ding Sem: broers!’) en
religieus, in gehoorzaamheid aan Noach en diens God (‘SEM: Ook samen met Jafet
zijn we ineens niets anders en niets méér, dan Noach’) (51). Dat neemt niet weg
dat hij zich later, op de honderdvijftigste dag in de ark, tegenover zijn moeder
uitspreekt over zijn verdriet: ‘Om de mensen, moeder. Om alle dode mensen moeder,
waar we honderdvijftig dagen lang overheen drijven en van wie ik moet geloven dat
zij anders waren dan wij. Dat wil ik niet geloven moeder, al kan ik het zien’ (92).
Eerder al heeft hij zich op bitter-ironische, cynische wijze uitgelaten over Jiska, die
- in tegenstelling tot de volgens Noach door God gezonden Sara - als een slechte
vrouw moet worden beschouwd, omdat ze haar ouders eerde en haar naasten lief
had gelijk zichzelf en hem niet genoeg ‘begeerde’ (als sexuele levensdrift) om nog
6
te willen leven (84). Zelf had hij moeten verdrinken, vindt hij (106).
Zoals het zondvloedverhaal uit Genesis inconsequent lijkt ten aanzien van de
verdelging der vissen en Koolhaas Cham en Sem daar opmerkingen over laat
maken, zo zijn er nog wel enkele ongerijmdheden aan te wijzen die door de
toneelschrijver met een bijna duivels genoegen worden gememoreerd of zelfs
getoond. Op de ark leven alle dieren even in vrede met elkaar, ‘nu zij mogen
verwachten,’ zegt Cham, ‘elkaar straks weer naar hartelust te mogen uitroeien’ (35,
vgl. 71). En als alle diersoorten aan boord vertegenwoordigd zijn, dan ook de zich
snel vermenigvuldigende vliegen. Dat heeft zo zijn beklemmende gevolgen, mede
in verband met het feit dat de ark permanent gevuld lijkt met uitwerpselen van de
meegevoerde dieren. Het maakt het leven van de geredden bijna ondraaglijk.
Permanent stront scheppen, overboord ermee, is het enige dat erop zit. ‘Kan God
dat schijten niet stoppen?’ vraag Sem. En Cham, als de anderen doodmisselijk,
overgevend over de reling, wijst sarcastisch op hun uitverkoren status. Zoals hij
erover spreekt, vindt er op de ark zoiets als een wonderbare mestvermenigvuldiging
plaats. Niet dat een dergelijke verwijzing naar het Nieuwe Testament daadwerkelijk
gemaakt wordt, maar wat Cham wél zegt is niet minder cynisch, op het blasfemische
af. Ze hebben een bepaalde hoeveelheid dieren aan boord en een beperkte
hoeveelheid voer. Samen kan het niet meer worden dan waarmee ze zijn vertrokken.
‘Maar toch zouden we zinken van alle stront, als we niet de hele dag aan het
scheppen waren. Ik begrijp eindelijk wat het woord ‘scheppen’ betekent. Dát moet
de echte creativiteit zijn, waar ze het altijd over hebben: stront’ (65).
Geen wonder dat in deze wereld van drek de meegenomen vliegen zich snel en

6

Opmerkelijk is de verwijzing naar het Nieuwe Testament in dit citaat (‘had haar naasten lief,
gelijk zich zelve). Vgl. de evenzeer anachronistische uitspraak van moeder Noach: ‘altijd
alleen maar het oude testament gaat ook vervelen’ (67). Dit is een reactie op Noachs arbeidsen zorgethos. Ook elders relativeert ze haar man, bijvoorbeeld waar het zijn oudtestamentische,
statenbijbelse taalgebruik betreft: ‘Man, spreek je moerstaal!’ Op p. 8 werd overigens al een
regel uit het ‘Onze Vader’ geciteerd. En op p. 33 vinden we in het woord ‘scheepke’ een
toespeling op het christelijke gezang ‘Scheepke onder Jezus' hoede’.
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ongebreideld vermenigvuldigen, nog voor het water gezakt is en de nieuwe, herstelde
wereld een feit. Hoorbaar is, volgens Koolhaas' regieaanwijzing, ‘het af en toe tot
7
dreunend gegons aanzwellend geluid van duizenden vliegen’ (70). Cham is ook in
dit verband de meest sardonische geest. Volgens hem houdt God (‘het meesterbrein’)
door middel van de vliegen ‘de deur voor de uitroeiing open [...], als Hij klaar is met
de zondvloed’ (70). De acht menselijke opvarenden zullen zich, eenmaal aan land,
volgens hem suf moeten paren om het te kunnen opnemen tegen miljoenen vliegen
die dan al klaar zijn om hen, hun kinderen en hun dieren ziek te maken en te laten
sterven, ‘en om hele werelddelen die bevolkt zullen raken door ons genaai,
vervolgens weer door ziekten leeg te maken. Met cholera, pest, slaapziekte, gele
koorts, malaria, wormen.’ De vliegen worden door God, aldus Cham, als eerste in
massa's teruggehaald, zij zijn door Hem uitzonderlijk gezegend. Het is een
biocentrische, eerder dan een antropocentrische gedachte, in schampere
8
opstandigheid aanvaard.

3 De biologische laag
Met deze kwestie, door Koolhaas zo nadrukkelijk aan zijn herschepping van het
oorspronkelijke verhaal toegevoegd, deze ontzenuwing van de bijbelse gedachte
dat de verdorven wereld voor enkele rechtvaardigen herschapen werd, raken we
op zijn allernadrukkelijkst aan de ‘biologische’ laag van Noach. Hierin wordt niet
zozeer het bijbelverhaal geïnterpreteerd en geadapteerd en van strekking veranderd,
als wel gereflecteerd over het leven van mensen en dieren.
Heel mooi gebeurt dat al vroeg in het spel, wanneer Jiska, pratend met haar
9
geliefde Cham, hoorbaar mediteert over de woorden ‘Alles wat adem heeft om te
leven’. Woorden die Noach van God gehoord zegt te hebben: ‘alles wat adem heeft
10
in de neus’ (15). Met uitzondering van enkele mensen en weinige dieren van elke
soort, zal dit alles door God worden verdelgd, zo heeft ze nu gehoord. Jiska geeft
in haar reactie een heel fundamenteel, bijna biologisch, maar men zou tegelijkertijd
ook kunnen zeggen dichterlijk, beeld van het leven en de levensadem. Ze spreekt
over de heerlijkheid van het bestaan, toegespitst op het in- en uitademen. Het gaat
daarbij om een hevig gevoelde volheid, een vervuld zijn van het bestaan.

7
8

9

10

Het is moeilijk hier niet aan het toneelstuk Les mouches (1943) van Jean-Paul Sartre te
denken.
Vgl. ook de sprinkhanen, waarvan men de twee meegenomen exemplaren volgens Racca,
vrouw van Sem, gemakkelijk had kunnen doodslaan. Dat is niet gebeurd, en ‘altijd zullen nu
de sprinkhanen komen. Altijd opnieuw, om alles kaal te vreten’ (113).
Koolhaas' Noach dateert uit een tijd van een heroplevende belangstelling voor (Oosterse
vormen van) meditatie. Zo bezien is Jiska's spreken over de levensadem niet alleen biologisch
en dichterlijk geconnoteerd, maar ook religieus c.q. spiritueel. Een ander element dat zich
(mede) laat herleiden tot de tijd waarin Noach werd geschreven, wordt gevormd door het
spreken over de maan, aan het eind van het stuk wanneer het vaste land eindelijk weer
betreden kan worden: ‘Net zo leeg nog als de maan, maar bestemd om rijk te maken, machtig’
(113, vgl. 105). En: ‘Nu gaan we voetsporen maken. Van mensenvoeten op de aarde’ (117).
De tekst van Noach is door Koolhaas gedateerd: september 1968 / juni 1969. Op 21 juli 1969
zette de eerste mens stappen op de maan: een gebeurtenis waarop in de publiciteit al
maandenlang geanticipeerd was.
Koolhaas ontleent deze woorden overigens niet aan Gods aankondiging van de zondvloed,
maar aan Genesis 7:22, waar het resultaat van de zondvloed wordt beschreven: ‘Al wat een
adem van de geest des levens in zijn neusgaten had, alles wat op het droge was, is gestorven.’
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JISKA:

‘Alles wat adem heeft om te leven’. Alles wat leeft heeft adem.
Soms, als ik me gelukkig voel, ga ik staan ademen. Gewoon maar - in en
uit. In en uit. Dan is het zo heerlijk om te bestaan, Cham. En zo
onbegrijpelijk. Je ademt in en je kunt weer een hele tijd denken en de
dingen zien en ruiken. En hoe mooi ze zijn natuurlijk. En dan adem je
weer uit. Maar dat geeft niet, het is niet gevaarlijk; je ademt weer in en
alles gaat door. Het houdt niet op. Ben je ook wel eens op die manier
ontzettend gelukkig? [...] het komt ineens over je. Vrede is het denk ik,
en gewoon maar geluk. (20-21)
Wat Koolhaas zijn personage Jiska hier laat zeggen, komt in de buurt van de
levensopvatting waarover Elizabeth Costello spreekt in The lives of animals van
J.M. Coetzee. Een levend wezen zijn, is vervuld zijn van leven. En ‘een van de
aanduidingen voor de ervaring van het vervuld zijn, is vreugde’ (Coetzee 2001: 33).
Nadat ze gehoord heeft wat Gods wil zou zijn met betrekking tot alles wat adem
heeft, komt ze ertoe de wil van God, en in het bijzonder de woorden ‘Gods wil’, niet
met inademen maar met uitademen te associëren:
Gods wil...Als je inademt, kan je dat eigenlijk niet eens zeggen. Ze
probeert het en brengt een onduidelijk hhhgohhdshh hhhwilllh uit. Als je
uitademt, gaat het wél.’ En ook daarom heeft ‘Gods wil’ voor Jiska niet
met het leven, maar met de dood te maken. ‘Ik denk dat je het heel
speciaal pas goed kan zeggen als je de allerlaatste keer van je leven
uitademt. Vooral dan zal het wel typisch Gods wil zijn...(23)
‘Gods wil’: dat zijn woorden van mensen, niet van God die niet over zichzelf in de
derde persoon zal spreken. Het menselijke formuleren van Gods wil is de dood in
de pot.
Misschien is in Jiska's uitspraak daarnaast ook een taalfilosofische gedachte
geïmpliceerd. Spreken in verstaanbare woorden, in mensentaal, gedragen door de
uitademing, is verbonden met de dood, zoals het ultieme spreken, het spreken
waarop geen inademen meer volgt, op het scherp van de snede duidelijk maakt.
Het alledaagse spreken loopt daar voortdurend op vooruit. Spreken, het
representeren van de wereld in en met behulp van woorden en concepten, is tot
onze dood een telkens weer even uit die wereld treden, uit de natuur waarmee
zwijgende wezens in een continue levensstroom verbonden zijn. In tegenstelling
tot de scheppende kracht van het woord, zoals geëvoceerd in de eerste verzen van
Genesis, is spreken hier verbonden met destructie. Het is alsof we de dichter
Kouwenaar horen in een van zijn 100 gedichten uit 1969, waar deze reageert op
11
Éluards regel ‘Il y a des mots qui font vivre’: ‘Taal maakt nooit leven’.
Wat nu het eerder besproken vervuld zijn van leven en levensadem betreft: dat
is een ervaring van het levende individu. En dus niet van een soort, een biologische
soort, een abstractie. Als schrijver van vele verhalen met dierlijke individuen als
hoofdpersoon heeft Koolhaas zonder twijfel nagedacht over het in Genesis
geconstrueerde verschil tussen de acht menselijke individuen en de exemplaren
van alle diersoorten die op de ark worden gered. Noach en de zijnen zijn door God
uitverkoren op grond van Noachs rechtvaardigheid. Van de dieren kan zoiets niet
worden gezegd: zij lijken willekeurig gekozen en niet als individuen een plaats aan
boord te hebben gekregen, maar als exemplaar van de soort die zij moeten verte11

Vgl. Wiel Kusters: ‘Men is de mens niet. Humanismeopvattingen bij Jan G. Elburg en (in het
bijzonder) Gerrit Kouwenaar’, Nederlandse Letterkunde 9 (2004), 12.
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genwoordigen. Zo spreekt Noach in eerste instantie ook over hen, abstraherend,
in woorden waarmee hij eerder de biologische diversiteit, de gegeneraliseerde
‘onbegrijpelijke rijkdom van de schepping’, prijst dan de schoonheid en de bijzondere
eigenschappen van individuele dieren:
Alle dieren [hier dus: diersoorten - W.K.] zullen er zijn Jafet. Heeft HIJ
in oneindige rijkdommen geschapen en voortgebracht? Hoeveel kleuren
en vormen hebben wij aanschouwd deze dagen. Hoeveel vachten,
glanzen, schitteringen...(34)
Het zijn de vachten, glanzen, schitteringen van dierlijke soorten, niet van concrete
levende dieren die vervuld zijn van leven, om met Elizabeth Costello te spreken.
Noach neemt in feite abstracties aan boord. Lama's bijvoorbeeld die toch vooral
‘de’ lama vertegenwoordigen of belichamen. De idee ‘lama’. Of: het zoölogische of
taxonomische type ‘lama’. Ook over deze neiging van mensen, om dieren niet als
individuen maar als exemplaar van een soort te zien, spreekt Elizabeth Costello in
Coetzees Dierenleven. Over gedichten van Ted Hughes over de (een) zalm schrijft,
merkt zij op, dat die over de zalm gaan als tijdelijke, concrete bewoner van het
algemene zalmleven. ‘Elk levend wezen vecht voor zijn eigen individuele leven’ en
maakt daardoor zichtbaar dat een afzonderlijke zalm of mug niet van een lagere
orde van belangrijkheid is dan de idee van de zalm of de idee van de mug (Coetzee
2001: 66-67). Tegen deze achtergrond is Sara, de aan boord geslopen vrouw,
primair uit op het behoud van haar eigen bestaan, veel meer een ‘dier’ dan Noach
en de zijnen: geen ‘abstract’ dier, welteverstaan, niet de vertegenwoordigster van
een soort, zoals de positie is van de lama, het lam of de lammergier aan boord van
de ark, maar een concreet en individueel dierlijk wezen, een concrete, individuele
vrouw.
Behalve deze Sara (en de al eerder gememoreerde broer van Jiska, Aram) heeft
Koolhaas nóg een menselijk personage toegevoegd aan het oorspronkelijke verhaal:
een ‘geleerde’, die bij het inschepen van de dieren komt kijken en commentaar
levert. Hij, ‘man van wetenschap’ (37), is in het bezit van lijsten met daarop de
namen van alle dieren die bestaan en wil erop toezien dat geen soorten vergeten
worden. Hij is een bioloog-taxonoom, zo moeten we concluderen, en spreekt
inderdaad op abstraherende wijze van soorten. Zelfs als zijn biologisch gevoel voor
schoonheid even met hem op de loop gaat blijft hij als wetenschapper abstraheren:
‘die prachtige variëteit het Chillinghamrund’. Op zijn overzichten staan ‘specimina
[...] die tot geen prijs verloren mogen gaan’ (38) en die somt hij op:
Van de vleermuizen dus vooral de grote Hoefijzerneus, de paarse
Hoefijzerneus en de Blasius hoefijzerneus. Bij de laatste is het zadel van
het hoefijzer van boven af gezien stomp wigvormig. Lancet geleidelijk
smaller wordend naar de puntige top. En dan natuurlijk de thebaanse
spleetneusvleermuis en let op de Bulvleermuis, staart van een half tot
een derde buiten de vlieghuid. [Enz.]
Ook drukt hij Sem op het hart ‘toch in godsnaam’ [!] aantekening te houden van de
nieuwe verspreiding van de dieren, als het zover komt. Hoe ze hun weg kiezen, hun
richting. Hoe ze zich oriënteren. Wat ze als eerste eten. ‘Nagaan of er mogelijkheden
zijn om zelf een nieuwe infrastructuur te scheppen. De eerste prooien. Welke
afwijkingen in de biotoop gaan optreden’ (39). ‘Ik vrees dat U het nooit
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zult weten’, zegt de stil geworden Sem wanneer deze en andere onderzoeksvragen
hem zijn voorgelegd.
Liefst zou de geleerde zich er op de ark zelf van overtuigen dat ‘alle dieren’
(diersoorten dus) worden meegenomen. Maar dat laat Noach niet gebeuren:
Góds geheugen is beter dan een lijst. En we moeten ons nu niet langer
meer verstaan met de anderen. Zij zullen sterven. Zij zullen zeggen
onmisbaar te zijn. God vindt van niet. (37)
Toch gelooft de geleerde, anders dan de rest van de bevolking, die Noach bespot
om zijn ondergangsprofetie, kennelijk in het door de bouwer van de ark overgebrachte
woord van God. In die zin is hij een gelovige, maar daarmee nog niet een
uitverkorene: ook hij zal worden verdelgd. Noach weet wel waarom:
God heeft geen rechtvaardigheid in hem gevonden. [...] Zeg hem zich
te bekeren en zich voor te bereiden. Zijn kennis heeft hem alleen maar
vervreemd van God. Hij stelt zich naast Hem op. Hij helpt aan de
ondergang. Zijn kennis maakt hem blind voor de vernietiging, omdat hij
wél de korrel zand kent, maar God niet. Ik wil hem niet zien. Stuur hem
weg. (37)
Of de geleerde een ‘rechtvaardige’ is? Noach meent in ieder geval van niet. Vanuit
menselijk perspectief zou je zeggen dat hij recht doet aan de schepping, door deze
in haar schoonheid en rijkdom te willen kennen: te eerbiedigen, te appreciëren en
bewonderen. Dat is de ‘religieuze’ houding van de beschrijvende bioloog (met, als
men wil, wortels in het oude fysico-theologische denken). Maar gelovig, in de
ondergang gelovend of de mogelijkheid daarvan als dreiging ernstig nemend, zoals
we eerder dachten, is hij welbeschouwd juist niet. Bij het zien van een bepaalde
slak die op het hout van de ark zit, exemplaar van een soort die hij niet kent, vraagt
hij: ‘Mag ik hem meenemen om te déter...’ (40). Aan zijn determineerzucht lijkt nooit
een eind te komen.
Opmerkelijk is, dat Noach deze bioloog ziet als iemand die ‘helpt aan de
ondergang’, die zich met zijn houding en werkwijze opstelt naast de (in deze fase
van de natuurlijke historie) vernietigende God. Hij is als het ware bijziend: kent wel
de ‘korrel zand’, maar God niet. Wel het détail, maar niet het Geheel. En dat Geheel
- God, maar niet in pantheïstische zin - heeft nu deze wens: mensen en dieren van
de aardbodem weg te vagen. Toch werkt hij in feite mee aan de uitvoering van dit
besluit (al heeft God hem daarvoor niet nodig). De geleerde, die lijsten heeft
aangelegd van de dieren die gespaard moeten blijven, accepteert eo ipso de
12
uitroeiing, al lijkt de werkelijke betekenis daarvan nauwelijks tot hem door te dringen.
12

Ook hier vinden we een toespeling op de tijd rond 1970 (vgl. noot 9), toen Koolhaas' toneelstuk
geschreven werd. Men denke aan de discussie over de rol van de Joodse Raad tijdens de
Duitse bezetting, naar aanleiding van het verschijnen, in 1965, van J. Presser: Ondergang.
De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. Volgens Presser
had ook de Joodse Raad gecollaboreerd, aangezien deze in Duitse opdracht de te deporteren
joden administreerde, opdat tenminste ‘de besten’ zouden worden gespaard. Lijsten die
joodse Nederlander zouden garanderen dat zij niet gedeporteerd zouden worden, speelden
tijdens de bezetting een belangrijke maar ambigue rol. In 1969 publiceerde F. Weinreb zijn
Collaboratie en verzet. Een poging tot ontmythologisering, waarover felle controverses en
hevige polemieken ontstonden (Willem Frederik Hermans, Aad Nuis, Renate Rubmsteiri e.a):
de affaire-Wemreb. Het lijkt erop, dat Koolhaas bij het schrijven van zijn Noach-verhaal, met
die administrerende geleerde erin, niet aan een associatie met de holocaust heeft kunnen
ontkomen.
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Koolhaas' portret van de zich in beschrijvende details verliezende bioloog is zonder
twijfel ironisch-kritisch bedoeld, ook al lijkt hij op het eerste gezicht - als door Noach
negatief beoordeelde figuur - voor een andere, positievere rol in aanmerking te
zullen komen. Maar, al is hij een op behoud gerichte liefhebber van alle dierlijke
levensvormen, een ‘levensleer’ die hij tegen de vernietiging van het aardse leven
zou kunnen inzetten, heeft hij niet. Tegenover, of op zijn minst naast zijn haast
maniakale belangstelling voor de gedetailleerde beschrijving van afzonderlijke
soorten, zou hij het Geheel moeten plaatsen. Dat wil zeggen: niet de God van Noach,
maar het besef van de ‘ondeelbaarheid van het leven’. Ik citeer dit begrip, dat door
Koolhaas zo dikwijls naar voren is geschoven als aanduiding van zijn centrale
thematiek, dit keer uit het in 1972 verschenen boek bij Bert Haanstra's film Bij de
beesten af (Koolhaas 1972: 42). Ook komt daar het hierboven gebruikte woord
‘levensleer’ voor, in de betekenis: biologische wereldbeschouwing.
De Egyptenaren die goddelijke kracht bij de zon vonden, waren nog niet
zo gek. Wij als tegenpolen die onophoudelijk over ‘het zonnetje’ spreken,
zijn in ieder geval ver verwijderd van een levensleer, die men alleen nog
kan vinden bij intens met de natuur samenlevende volken en stammen.
Het is de pure waanzin dat wij het in de loop van deze eeuw niet
doodgewoon zijn gaan zíen dat we de aarde bederven en dat we moeten
wachten op rapporten van de Club van Rome om onze ondergang
geprogrammeerd te zien [...]. (Koolhaas 1972: 43)
En nu krijgen ‘de biologen’ (men denke weer aan de geleerde die in Noach figureert
en daar ook ‘specialist’ heet) ervan langs:
Wat dat betreft schoten ook de biologen lange tijd tekort door in hun
gespecialiseerdheid weinig of niets te doen aan een levensleer. [...] ledere
keer boden ze de gelegenheid om als malle vogeltjesvrienden te worden
afgedaan, terwijl een gezamenlijk optreden van hen de vervuilers en
bedervers in de categorie van misdadigheid dient te brengen. (Koolhaas
1972: 43)
Koolhaas spreekt hier als essayist, in algemene termen met een politieke strekking.
Abstraherend. Eerder vérziend en visionair dan bijziend, gericht op ‘eender leven
in andere vormen’ (ibidem) dat voor het dreigende ‘grote sterven’ (Koolhaas 1972:
48) behoed moet worden: ‘er zit niets anders op dan het bestaan van leven voorop
te stellen, als doel van de bevolking van de aarde’ (Koolhaas 1972: 44). In feite
denkt hij aldus ook eerder in ‘soorten’ dan in ‘dierlijke individuen’, zoals ook Noachs
God en Noach zelf (zij het dat Noach God het ‘grote sterven’ als overgangsfase
naar een herstelde wereld zelfs gepland heeft).
Koolhaas de toneelschrijver, die ons zijn Noach presenteert, valt voor een groot
deel samen met de abstraherende essayist die we in de zojuist aangehaalde
passages met een politieke pointe tegen bedervers en vervuilers zagen fulmineren:
biologie versus economie. Als schrijver van dierenverhalen echter is Koolhaas
telkens weer op concrete dieren en hun individuele leven en dood gericht, met een
groot verlangen naar inleving, naar een peilen van de (evolutionaire) verwantschap
tussen menselijke verteller en dierlijke protagonist.
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4 Mens en dier
Tegen deze achtergrond wordt nu de vraag interessant, welke rol Koolhaas heeft
toebedacht aan de in Noach als ‘Personen’ opgevoerde dieren ‘wild zwijn’ en ‘rat’.
Jafet zou ‘het zwijn’, even later geherformuleerd als ‘die twee grote, blote zwijnen’
het liefst over boord gooien. In de eerste plaats omdat het ‘onrein’ is, ‘dus daar kan
je in God's ogen nooit een buil aan vallen’, maar ook omdat die zwijnen zo bloot zijn
- ‘bloot’ met hier als mogelijke connotaties: ‘onfatsoenlijk’, maar misschien ook zoiets
13
als ‘op ergerniswekkend wijze quasi-menselijk’ - en zo gek kijken. ‘Net of ze overal
alles van begrijpen en jij de gek bent die je druk maakt en altijd aan het werken is’
14
(75). Deze combinatie, van dierlijkheid, een vorm van verstand én zorgenloosheid,
maakt de zwijnen onuitstaanbaar voor deze mens.
Cham zou het liefst de ratten uit de weg willen ruimen, die ‘rottige[e] kijkgat[en]
in de hel’. ‘Ik kan het niet verdragen dat we straks weer rondom ratten zullen hebben,
terwijl...terwijl Jiska...[verdronken is]’ (74-75). Als hij de daad bij het woord voegt en
een van de ratten overboord heeft gegooid, klimt deze langs de ark weer omhoog.
In tegenstelling tot al de andere dieren, van wie op grond van Koolhaas'
regie-aanwijzingen wel de geluiden hoorbaar zijn, maar die niet zichtbaar worden,
verkrijgt deze rat eventjes een individueel bestaan, in zijn doodeigen worsteling om
te overleven. Maar daar blijft het dan ook bij. Wat het (onreine) wilde zwijn betreft,
gaat Koolhaas verder. Dit concrete beest (het mannetje van het stel) mag zich
koesteren in de liefde van Moeder Noach, die ermee het toneel opkomt.
Op de weer drooggevallen aarde zullen de mensen de meegenomen dieren hun
vrijheid hergeven. Duidelijk wordt nu, dat Noachs vrouw maar moeilijk afscheid zal
kunnen nemen van het wilde zwijn, dat ze nog zo graag eten zou blijven geven (en
in feite dus zou willen domesticeren). Ze spreekt het beest aan als ‘gek wild varken’,
hetgeen herinnert aan de eerder gememoreerde agressieve houding van Jafet ten
opzichte van het wilde zwijn, dat ‘zo gek’ (75) kijkt. ‘Gek’ is bij Moeder Noach een
woord dat iets van haar vertedering uitdrukt over het zo graag in de prut en de
blubber rondrommelende beest. Ook is ze geïnteresseerd in wederkerigheid van
dit soort gevoelens: ‘Hoe vond jij de mensen nou? Ik bedoel mensen zoals ik? Of
ben je me meteen vergeten als je de loopplank af bent?’ Liefst zou ze het varken
tot haar horen spreken. ‘Zeg es loopplank? Dat kan je niet, hè? Je zegt er geeneen’
(107).
Tegen het eind van Koolhaas' spel wordt in de omgang van Moeder Noach met
het wilde zwijn duidelijk, dat mens en dier ondanks hun gezamenlijke verblijf in de
ark - ter redding van hun aller leven - elkaar in geen enkel opzicht dichterbij zijn
gekomen: ‘als je me nou vraagt ben ik iets wijzer van jullie geworden? dan zeg ik
15
nee’ (107). Tegen haar zoon Jafet zegt ze: ‘En gaat het jou dan niet aan het hart,

13
14

15

De blote huid is volgens Darwin, in The descent of man, een biologisch kenmerk van de
menselijke soort.
Verwant aan deze tergende zorgenloosheid is het dierlijke gebrek aan grote moedeloosheid;
moedeloosheid die Jafet, als mens, wel ervaart. ‘Breeders, Jafet is zeer moedeloos. De
slangen niet, de ratten niet, de lama's niet en de lammergier ook niet.’
Vanuit een traditioneel genderperspectief is het voor de hand liggend, dat dit besef nu juist
Moeder Noach, een vrouw, ten deel valt. Vgl. in tegenstelling hiermee p. 43, waar Sem de
retorische vraag stelt: ‘Kunnen wij schepen maken? Kunnen wij varen? Weten wij van dieren?’
(mijn cursivering).
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ezel, dat ze allemaal weer van ons weg gaan en dat ze geen cent wijzer van ons
zijn geworden en wij niet van hun?’ (109). Toch geeft zij zelf in de woorden die ze
tot het varken richt, blijk van een redelijke dosis empathie, waarbij ze tegelijkertijd
16
vermoedens heeft van diens cognitieve horizon. Vooruitlopend op hun beider dood
- het onontkoombare sterven verenigt alle leven - stelt ze zich voor hoe ze ‘helemaal
in de verschudding en de scheve versukkeling raakt’ (109) en onder een berg van
zorgen sterft. In dat opzicht is het varken, meent zij, beter af: ‘[...] jij, je weet je niets
te herinneren van je kleine zwijntjes en dat vrouwtje van je dat in de ark aan je neus
kwam miegelen en van die kleinen die tegen je poten schuren’ (109).
Ondanks dit voordeel dat het varken heeft tegenover de mens, zou ze het toch
wel willen horen spreken, zo blijkt nu opnieuw, maar in eventuele verdere
antropomor-fisering blijft ze terughoudend. Haar inlevingsvermogen kent toch wel
grenzen.
Zeg nou es één dingetje terug! God, ik kan wel grienen dat je weggaat,
William the taciturn van me. Kijk je nou vrolijk of kijk je bedroefd, rotzak?
Ze krauwt het zwijn. Dat ik dát nog niet eens van je weten mag: of je ons
rot vindt of niet; of je blij bent of somber. We leven toch allebei. Zeer
treurig. Ik hoor zeker bij de elite. (109)
De kwestie van het menselijk spreken die hier wordt aangeroerd, en die ook al aan
de orde kwam naar aanleiding van Jiska's meditatie over in- en uitademen, verdient
tot slot nog enige aandacht. Maar enkele clausen na de zojuist uit Moeder Noachs
mond geciteerde passage wijst zijn ‘dierlijke’ vrouw Sara, die tot dan toe niet
gesproken heeft de verschansing aan van de ark en vraagt: ‘Wat is dit?’ Waarop
Sara antwoordt: ‘Verschansing’ (Vgl. Moeder Noach tot het wilde zwijn: ‘Zeg es
loopplank?’). En op de vraag of zij na het water over die verschansing heen nu
aarde ziet: ‘Ja.’ Nu is zij opgenomen in de taal der mensen en daarmee ingepast
in de mensensoort. Cham: ‘Ze zegt ja. Dat is een stapje verder. De beesten zeiden
17
niets, toen ze het zagen.’
De taal van de mensen en de daar ten nauwste mee verbonden conceptualisering
verdrijft hen als het ware uit de natuur. Als summum van deze taal - met als
betekenisvolle tegenhanger het loeien, jammeren en janken van de dieren aan
boord van de ark - mag wel het spreken van de geleerde bioloog worden bestempeld.
18
Met taal als kennisinstrument doen het abstraherende denken en de cultuur - haar
mogelijke grandeur, maar ook haar tragiek - hun intrede in het bestaan. Hier, in
Koolhaas' toneelspel, wordt dat zichtbaar, of beter hoorbaar gemaakt in het ter tale
komen van het voormalige vrouw-dier Sara, op de grens van een nieuwe, letterlijk
in cultuur te brengen aarde. Met een veelzeggende schriftmetafoor: voor hen ligt
‘een schone lei’ (118).
16
17

18

Vgl. eerder Cham, ironisch tot Jafet: ‘Nou zie je maar weer eens dat jij geen beest bent: Jij
denkt vooruit!’ (99)
Terwijl Koolhaas in zijn dierenverhalen met empathische graagte dieren sprekend ten tonele
voert (zij het meestal met in standaardtaal), blijft dit in het - per definitie vertellerloze - toneelspel
Noach achterwege. Wel legt hij in zijn regieaanwijzingen vrij veel nadruk op de geluiden van
de dieren die zich aan boord van de ark bevinden. Hierover meer in een later artikel.
In zijn bijdrage aan het boek Bij de beesten af stelt Koolhaas dat ‘veel van de vormen van
geestelijk leven’ afgeleid zijn van ‘eendere impulsen als dieren kennen, maar [die] daarvan
‘weggevloeid [zijn] naar wat wij het domein van de geest noemen.’ (Koolhaas 1972: 48) Met
die ‘geest’ moet de mens zich dus niet essentieel boven dieren menen te verheffen. Met het
‘abstraherend denken’, dat hij failliet verklaart, hebben we ons bijvoorbeeld de atoombom op
de hals gehaald (37).
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Arjan van Leuvensteijn
De leugen regeert
Vlysses' argumentatiestrategie en Polyxena's offerdood in Costers
tragedie
Abstract - The aim of my contribution ‘The lie reigns. Vlysses' argumentation strategy
and Polyxena's sacrifice in Coster's tragedy’ is to show the influence of argumentation
on the continuation of the action. Coster's tragedy Polyxena consists of three stories.
In the third story Vlysses deceives the other dramatis personae to reach his aim:
the sacrifice of the Trojan daughter. He offers them unreliable reasons, which lead
them to incorrect conclusions and then to wrong deeds. By analysing this third story
I demonstrate how the argumentation governs the action. For the description of the
argumentation I use the Toulmin-model.

1 Inleiding
In de laatste twintig jaar is in drie letterkundige monografieën uitgebreid en diepgaand
aandacht besteed aan de Polyxena-tragedie van Samuel Coster. M.B. Smits-Veldt
onderzocht in haar dissertatie uit 1986 wat Coster zich als dramaticus ten doel
stelde. Daartoe analyseerde zij zijn drie classiciserende tragedies met als centrale
vraagstelling: ‘waaraan geeft Coster prioriteit, aan de constructie van een dramatisch,
structured hecht, handelingsverloop, óf aan opzet en uitwerking van een aantal
dramatische situaties die optimaal gelegenheid bieden tot het overdragen van morele
instructie?’ (Smits-Veldt 1986: 82). Ze concludeert tot het laatste en stelt vast, dat
de morele instructie vooral in de reien duidelijk aanwezig is, al komen er naast de
moraal-stellende ook lyrische reien voor, terwijl ook in de discussies bijvoorbeeld
tussen Polyxena en Hecuba moraalstelling plaatsvindt.
In de Polyxena is de zonde van de hoogmoed in de mens de oorzaak van de
wisseling der Fortuin (vgl. Smits-Veldt 1986: 271). Bij de morele instructie is Hecuba
voorbeeld van onstandvastigheid in voor- en tegenspoed bij wie niet de rede, maar
uiteindelijk de hartstochten het doen en laten bepalen. Tegenover haar staat de
titelheldin met de stoicïjnse aanvaarding van haar lot.
J.W.H. Konst komt in zijn dissertatie uit 1993 over de hartstochten in de
Nederlandse tragedie tot een gelijke conclusie ten aanzien van het
afkeurenswaardige gedrag van Hecuba en het letterlijk ‘voorbeeldige’ van Polyxena:
‘Zij verpersoonlijkt een zuiver redelijke levenswijze en toont zich niet ontvankelijk
voor de hartstochten’ (Konst 1993: 46). Dit brengt echter met zich mee, dat zij een
‘abstract ideaal’ vertegenwoordigt, ‘dat aangrijpende ontboezemingen van meet af
aan uitsluit’ (Konst 1993: 178).
In zijn monografie uit 2003 onderzoekt J.W.H. Konst de Nederlandse tragedie uit
de periode 1600-1730 met een nieuwe vraagstelling: welke standpunten nemen de
toneeldichters in ten aanzien van de wisselwerking tussen ‘individueel menselijk
handelen’ en ‘de invloed van Fortuna, Fatum en Providentia Dei’ (Konst 2003: 13).
Hij gaat vervolgens na hoe deze standpunten in de handelingsstructuur en de
karaktertekening worden weerspiegeld.
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In het Fortuna-hoofdstuk legt Konst duidelijk uit, dat de mens die de Stoïsche
grondregel aanvaardt, dat de deugd het hoogste goed is, standvastig kan zijn in
voor- en tegenspoed. Fortuna kan als uitvoerende macht van de Providentia Dei
de mens namelijk wel geluk, rijkdom en macht ontnemen, maar niet de deugd.
Niet alleen in de deugd, maar ook in de niet zelf gekozen dood heeft de mens
een wapen tegen de wisselvallige Fortuin. Konst noemt Polyxena in dit verband als
voorbeeld (Konst 2003: 49). Deemoedig aanvaardt zij haar offerdood en toont zich
hierin ‘standvastig en overtuigd van Gods goedertierenheid’ (Konst 2003: 89).
‘Ghewillich ben ick nu den Goden neer gheboghen’ (vs. 1834), verklaart ze op het
altaar. Hiermee overstijgt ze Fortuna.
In de twee studies van Konst blijft de functie van Vlysses onbesproken, terwijl hij
toch vanuit het perspectief van enkele personages in de Polyxena als wraakzuchtig
wordt beschouwd. Ook zijn aandeel in het voltrekken van de goddelijke straf voor
de hoogmoed noemt hij niet.
Smits-Veldt geeft in de bespreking van de karakters een duidelijke typering van
Vlysses. ‘De Ulysses van Coster is [...] een alleen maar slechte, wrede hypocriet,
wiens onverzadigbare wraakzucht het ene na het andere slachtoffer eist. [...] Coster
maakt [...] van hem een walgelijke, huichelachtige figuur, die voor geen enkel middel
terugschrikt om zijn eigen haat te bevredigen (ook al zou in zijn gesprek met Mantis
een politieke motivatie kunnen blijken, vs. 820-825)’ (Smits-Veld 1986: 274). Deze
politieke motivatie houdt blijkens de genoemde verzen het voorkómen van een
huwelijk tussen een Trojaanse dochter en een Griekse vorst in. Daarmee wil Vlysses
mijns inziens nakomelingen voorkomen die het mogelijk als een ereschuld zullen
voelen Troje op de Grieken te heroveren. Het zo nodig uitmoorden en voorkomen
van nakomelingen uit het geslacht van Priamus, te weten Astianax, Polydorvs en
Polyxena, lijkt de bindende factor in Vlysses' handelen te zijn, hetgeen combinatie
met wraaklust en wreedheid overigens niet uitsluit.
G. van Eemeren onderkende in de inleiding van zijn Polyxena-editie een tweede
politieke motivatie: ‘Hij [Vlysses, vL] is zeer eer- en staatzuchtig, want tenslotte is
zijn plan om Polyxena te offeren grotendeels ontworpen met de bedoeling dat, indien
Agamemnon dit zou weigeren, de leider der Grieken aan gezag en vertrouwen zou
inboeten, zodat Ulysses stilaan zelf diens plaats zou innemen’ (Coster, ed. Van
Eemeren e.a. z.j.: 30).
Naast de zorg om het wederom oplaaien van de strijd om Troje als één van de
nakomelingen van Priamus zijn ereschuld zou inlossen, zijn wraaklust en staatzucht
drijfveren voor het handelen van Vlysses. Na de behandeling van Vlysses'
argumentatiestrategie in paragraaf 3 kom ik in slotparagraaf op de aannemelijkheid
van deze drijfveren voor de toeschouwer terug.
Costers Polyxena heeft geen centraal, structured sterk samenhangend
handelings-verloop. Wel kunnen we drie handelingslijnen herkennen, die in de
personages Vlysses en Hecuba zwak verbonden zijn. Elke lijn toont een duidelijke
samenhang. In de eerste handelingslijn is Vlysses de stuwende kracht. Nu de
Grieken na een strijd van tien jaar Troje hebben veroverd, stelt hij zich ten doel deze
verovering veilig te stellen door het geslacht van Priamus uit te moorden. Elke
mannelijke nazaat van het Trojaanse koningshuis zou immers aan zijn eer verplicht
zijn het koningshuis aldaar te herstellen. Deze verhaallijn eindigt met het doden van
Astianax,
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het zoontje van Hector en Andromache, ‘[o]p dat door dit gheslacht [...] [d]er Griecken
bloedt tot wraack niet weder word’ vergoten.’ (vs. 156, 157). Hier zinspeelt Vlysses
op de te verwachten eerwraak van Astianax als hij volwassen zal zijn.
De tweede handelingslijn. Polydorvs, de jongste zoon uit het Trojaanse
koningshuis, is door zijn vader Priamus tijdig in het buurland Thracië ondergebracht
aan het hof van Polymnestor, de koning. Laatstgenoemde vorst vergewist zich bij
de sterrenwichelaar Mantis van Trojes val en raakt ervan overtuigd, dat de Grieken
Polydorvs uit de weg zullen willen ruimen en hemzelf reeds nu als een potentiële
vijand kunnen beschouwen. Dit vanwege zijn huisvesting van Polydorvs en omdat
Thracië voor hem als uitvalsbasis voor de herovering van Troje kan dienen. Zie de
verzen 178-184. Om als vriend der Grieken te kunnen gelden steekt Polymnestor
de jonge Polydorvs dood en laat hem in zee werpen.
De juistheid van Polymnestors redenering blijkt uit de woorden van Vlysses, als
hij Mantis uithoort om te weten of Polydorvs nog in leven is en uit Polymnestors
moord op hem afleidt, dat deze vorst zich als vriend van de Grieken zal gedragen.
Als de Trojaanse maagden in het laatste deel van de tragedie Hecuba, de verdreven
koningin van Troje, het aangedreven lijk van haar zoon brengen, ontwikkelt zij een
plan dat tot de moord op Polymnestor leidt, waarna de knechten van de vorst haar
doden. Dan valt het doek. Deze tweede handelingslijn loopt dus over de moord op
Polydorvs naar de moord op Polymnestor en sluit af met de moord op Hecuba.
Vlysses is wederom de stuwende kracht in de derde handelingslijn. Eerst haalt
hij de sterrenwichelaar Mantis over om als geestverschijning van Achilles op te
treden. Hij gebruikt hierbij het argument, dat een Trojaanse dochter en een Griekse
vorst zouden trouwen. Dit wil Vlysses voorkomen, ‘Of't Troysche oorloogh is noch
nauwelijcks begonnen, “k Laat staan dat Troyen nu soud” wesen overwonnen’ (vss.
824, 825), daarmee mijns inziens doelend op eerwraak van de nakomelingen. Deze
redenering zal kennelijk niet door de Grieken aanvaard worden. Vandaar dat Vlysses
een argumentatiestrategie ontwerpt. Deze leidt via de ‘geestverschijning’ van de
vermoorde Achilles, de standpuntbepaling van de Griekse soldaten en Agamemnons
bewilliging in het offer tenslotte tot de offermoord op Polyxena. Vlysses' methoden
zijn gebaseerd op leugen en bedrog, waardoor zijn Griekse antagonisten (de Griekse
soldaten, Pyrrhus en Agamemnon) op onjuiste gronden instemmen met de offerdood
van Polyxena. Tegenover de Trojaanse antagonisten, van wie Hecuba en
aanvankelijk ook Polyxena de uitvoering van het besluit wil voorkomen, behoeft hij
dan alleen nog maar hun argumenten te negeren en vast te houden aan het besluit
tot dit offer, een ‘machtswoord’ - drogreden.
In deze bijdrage wil ik het belang van argumentatieanalyse voor de voortgang van
het handelingsverloop aantonen. De derde handelingslijn van Costers Polyxena
dient mij hierbij als voorbeeld, omdat hierin een veelzijdigheid aan betrouwbare en
onbetrouwbare feiten de basis van argumentaties vormen, die vervolgens het
handelen van personages bepalen. De analyse van deze handelingslijn zal ik
besluiten met een weging van Vlysses' drie mogelijke drijfveren voor zijn handelen,
gezien vanuit het perspectief van de toenmalige toeschouwer.
Voor de analyse is Toulmins universele argumentatiemodel zeer geschikt, omdat
het de mogelijkheid biedt om naast zuiver logische ook substantiële argumentaties
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te analyseren. Zijn model biedt namelijk steun bij het zichtbaar maken van de
argumentatiestructuur bij discussies, zoals zich die ook buiten de logica voordoen
in het leven van alledag. Bovendien is het werken met verschillende entiteiten in
het model aanmerkelijk nauwkeuriger dan het werken met uitsluitend het begrip
argument. Voor de analyse van tragedies uit de zeventiende eeuw en - algemener
- toneelstukken waarin de personages (zonder tussenkomst van de toneeldichter
als ‘alwetende verteller’) op redelijke of zelfs op onredelijke wijze met elkaar in
gesprek zijn, is dit model een verhelderend hulpmiddel.

2 Toulmins universeel argumentatiemodel
Voor het beschrijven van de argumentaties die tot het besluit van het offer en de
uitvoering ervan leiden, maak ik gebruik van Toulmins universele model (Toulmin
1969 met modificatie in Toulmin e.a. 1979 en uitbreiding in Schellens & Verhoeven
1994, m.n. hoofdstuk 3 en Trent 1968; vgl. eventueel ook Van Eemeren e.a. 1996
hoofdstuk 5; in Return to reason uit 2003 plaatst Toulmin de achterliggende
beweegredenen voor zijn argumentatiemodel in een breed cultuurhistorisch kader.)

Toulmins model (zie figuur 1) voor alle argumentatie, ook die in dagelijks gebruik,
kent de volgende entiteiten. De Claim bevat het standpunt (eventueel de conclusie)
van de spreker. De claim ontleent zijn betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid aan
1
de Data /Grounds. De Warrant expliciteert waardoor of waarom de
gegevens/gronden de geformuleerde claim funderen. De warrant rechtvaardigt de
verbinding van de data/grounds met de claim en heeft dus een brugfunctie. Mocht
de warrant echter niet overtuigend genoeg zijn, dan kan deze nog ondersteund
worden door de Backing. Dit is de algemene vooronderstelling waar de warrant op
berust. Als de claim niet met volstrekte zekerheid uit de gronden kan worden afgeleid,
is het noodzakelijk een modale Qualifier te verstrekken, zoals mogelijk of
waarschijnlijk. De Rebuttal (aan te geven door een bijzin met tenzij beginnend) is
noodzakelijk, als er gegevens of omstandigheden denkbaar zijn die de claim
verwerpen.
Toulmin e.a. 1979 geeft duidelijk aan, dat de grounds kunnen zijn opgebouwd

1

Toulmin 1969 gebruikt de term Data, Toulmin e.a. 1979 daarentegen Grounds.
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uit verschillende facts. Schellens & Verhoeven 1994 werken dit nader uit in de
behandeling van de samengestelde argumentatie (hoofdstuk 3) door een aantal
mogelijke verhoudingen tussen de data/grounds en de claim te behandelen. Het
kan zich namelijk voordoen, dat de combinatie van twee gegevens tot de claim leidt,
dat twee los van elkaar staande gegevens tot dezelfde claim leiden en ook, dat een
gegeven tot een claim leidt, die op zijn beurt als gegeven voor een volgende claim
2
fungeert. Trent acht het ontbreken van een rebuttal, een qualifier en een backing
bij de data, evenals het ontbreken van een verbinding van de rebuttal met de warrant
een tekortkoming in Toulmins basismodel.
In de volgende paragraaf zullen we zien, dat Vlysses steeds weer kans ziet om
zijn tegenspelers (schijn)grounds aan te bieden die hen tot onjuiste, maar door
Vlysses gewenste standpunten (claims) brengen. Deze standpunten bepalen
vervolgens hun handelen.

3 Vlysses' argumentatiestrategie

3.1 De motivering van Polyxena's offer door Mantis/‘Achilles’
(vss. 636-845 en 999-1090)
De Grieken hadden hun schepen in Thracië aan de Westkust van Turkije op het
strand gezet om proviant in te nemen, alvorens naar het vaderland terug te keren.
Agamemnon geeft hier de opdracht om Mars, die de Grieken uiteindelijk de
overwinning op de Trojanen heeft geschonken, een dieroffer te brengen. Vlysses
neemt de Thracische sterrenwichelaar Mantis ter zijde. Hij deelt hem mede, dat er
geruchten zijn over een huwelijk tussen een Trojaanse dochter en een Griekse
vorst. Dit moet voorkomen worden, ‘Of 't Troysche oorloogh is noch nauwelijcks
begonnen, 'k Laat staan dat Troyen nu soud'wesen overwonnen’ (vss. 820-825).
Nadat Vlysses Mantis mede met geld heeft overgehaald om als geest van Achilles
aan de Grieken te verschijnen, geeft hij hem een tekst mee die hij als basis voor
zijn geestesverschijning moet gebruiken.
Mantis/‘Achilles’ sluit in zijn monoloog aan bij het brandoffer voor Mars. De
zogenaamde geest van Achilles eist wraak op zijn moordenaars en richt zich daarbij
tot Vlysses. De goddelijkheid zowel als Achilles ‘heeft vermaking in een gruwelijcker
wraack, In 't moorden. Daarom sult ghy my ten offer brenghen Polyxinam’ [...] Om
datser bruycken liet bedriechlijck tot behulp, Doe mijn haar minne swoer de
vrouwelijcke wulp’ (vss. 1048-1056). En even verder, doelend op Paris, die Achilles
vermoordde: ‘slachtse my tot wraack van haar godloose broeder,’ (vs. 1082). Een
dreigement sluit de monoloog af: als gij mij dit offer weigert, zal ik mij op iedere
Griek wreken; een machtswoord-drogreden.
De wraak van Mantis/‘Achilles’ kunnen we in een argumentatieschema
samenvatten.

2

Toulmin e.a. 1979: 25 meldt ook deze laatste mogelijkheid.
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Het is opvallend, dat Mantis/‘Achilles’ niet duidelijk maakt voor wie het offer bestemd
is. In ieder geval is het niet uitdrukkelijk voor Mars bedoeld. De ‘geest’ spreekt
aanvankelijk van ‘Achilles noch den Goon’ (vs. 1027) en aan het einde van zijn
verschijning van ‘den Goon en my’ (vs. 1083), terwijl in het gedeelte ertussenin
‘Achilles’ voor zichzelf het offer eist (zie vss. 1044 en 1049).

3.2 De meningsvorming bij de Griekse soldaten, Pyrrhus en Agamemnon
(vss. 1091-1318)
De offering van Polyxena kan alleen maar doorgang vinden, als de legeroverste
Agamemnon hier opdracht toe geeft. Vlysses moet Agamemnon dus in een zodanige
positie brengen, dat hij die opdracht wel móet geven. Daarbij heeft hij de steun van
het krijgsvolk, de Rey van Griecken, nodig.
Het weinig krijgshaftige uiterlijk van Mantis/‘Achilles’ en de vaagheid over zijn
wisselend aangeduide opdrachtgevers kunnen de toehoorders en met name
Agamemnon achterdochtig hebben gemaakt. De vaagheid wil Vlysses voor
Agamemnon wegnemen in de vorm van een vraag: ‘Machtighe Coning, wat gebieden
ons de doden, Door 't heylighe begeert der goedertieren Goden?’ (vss. 1101 en
1102). En was de geestverschijning wel Achilles?, zo vraagt hij retorisch en hij geeft
zelf meteen het antwoord. ‘Ey jaa 't! 't was Thetis soon, Achilles, anders geen, Die
van beneden wierd’ om meerder wraacks ghesonden. Achilles steegh om hoogh,
3
en toonden ons zijn wonden’. Of was hy 't niet? ‘t was dan d'onsterffeliicke gheest,’
(vss. 1104-1107). De Grieken moeten de leugen voor waarheid nemen.
Agamemnon vraagt zich af, (1) of ‘d'oprechte Goon’(!) alleen met een mensoffer
tevreden zijn te stellen en de wroeging die dit bij hem oplevert, en (2) of de mens
wel gehouden is om alles te doen wat de goden wensen. Vlysses pareert het laatste
door erop te wijzen, dat het de goden vrij staat de oude regels te wijzigen. Iets wat
de mens niet is toegestaan. Dan suggereert Vlysses Agamemnons bijzondere
toegenegenheid tot Polyxena en zinspeelt hij op burgeroorlog: ‘Oft draacht

3

Een pikante toespeling op de opgestane Christus die de ongelovige Thomas zijn wonden
toont.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

161
hy sucht tot zijn geboren vyandin, En mint haar leven meer als binnelantsche
4
vreden?’ (vss. 1168-1169). Vervolgens geeft Vlysses hoog op van Achilles'
heldendaden en verklaart hij zich bereid voor hem zelfmoord te willen plegen, als
niet aan de wens wordt voldaan.
De legeroverste Agamemnon doorziet Vlysses' bedrog, maar kan het niet keren.
5
Als hij vervolgens het leger een oordeel vraagt over het offer, roept het als antwoord:
‘Ja’ (vs. 1192). Deze gang van zaken brengt met zich mee, dat hij zijn inzicht in de
onbetrouwbaarheid van Mantis (‘Achilles’) voorstelling van zaken niet meer als
ground voor het innemen van zijn standpunt kan gebruiken. Daarop constateert
Vlysses terecht: ‘Alst volck verkoren heeft dan ist te veer gekomen’ (vs. 1193). Hier
heeft hij Agamemnon overwonnen, doordat Agamemnon nu de mening van het
leger als ground voor zijn standpunt en daarop gebaseerde handelen moet nemen.
Als Agamemnon het volk vervolgens vooringenomenheid verwijt, reageert Pyrrhus
met ‘weygert ghy de goon zo waggelt onse staat’ (vs. 1196). Doelend op de straf
die de Grieken kunnen verwachten als Polyxena niet wordt geofferd, voegt Vlysses
er aan toe: ‘Sal 't gantsche Griecksche Rijck van een haar laten quellen? G'en sult
noch ons, veel min de goden, wetten stellen’ (vss. 1197, 1198). Hiermee dreigt
Vlysses Agamemnon met afzetting! Dit drijft Agamemnon tot woede. Wetend dat
hij machteloos staat tegenover Vlysses, verzucht hij echter: ‘Door reen is staat-sucht
niet, noch yver te verwinnen, Noch 't volck ist inder ijl niet weer te slaan wt 't hooft’
(vss. 1214, 1215). De eerste zin betekent: machtsbegeerte noch godsdienstijver is
door verstandelijk overleg te overwinnen. Staat Agamemnon het offeren niet toe,
dan dreigen de soldaten zich op godsdienstige grond tegen hem te keren en zal
Vlysses als hun nieuwe leider hem terzijde schuiven en zelf de hoogste macht
grijpen.
6
De grond van Vlysses' handelen acht Agamemnon ‘wraack-lust en wat meer’
(vs. 1221), namelijk machtsbegeerte en geenszins oprechte geloofsijver. Geen
sterveling zou toch vermaak of behagen scheppen in de goddelijke wens van een
maagdenoffer! En hij suggereert, dat de geestverschijning door Vlysses werd
bedacht: ‘In wiens ghedachten quam 't Achilles te vereeren Met 't onbesmette bloedt
van een zo jonghe Maacht, Voor dat hy [“Achilles”, vL] 't seyde dat hem dit alzo
behaacht?’ (vss. 1238-1240).
Als Agamemnon meldt, dat het offer hem innerlijk zal kwellen, past Pyrrhus een
drogreden toe. Hierbij doelt hij op Agamemnons offer van Iphigenia: ‘'t waar nutter
doe getoont, Doen ghy Diana gingt u eyghen dochter moorden [...] 't schijnt dat ghy
nu bemint Polyxena veel meer als doe u eygen kint.’ (vss. 1244-1248). Agamemnon
wijst erop, dat ook toen het volk misleid werd door schijn van godsdienstigheid.
Echter - zo voegt hij er pragmatisch aan toe - ‘dickwils moet om best een Vorst naa
't volck sich voeghen’ (vs. 1253).

4
5
6

Zie WNT 28 s.v. zucht (II), bet. II,7 (kol. 2522). Pyrrhus is in vs. 1247, 1248 nog duidelijker:
‘'t schijnt dat ghy nu bemint Polyxena veel meer als doe u eygen kint’.
Parallel met Pilatus die het volk over de vrijlating van Jezus liet beslissen en het na de keuze
voor Barabbas vroeg wat er vervolgens met Jezus moest gebeuren.
Vergelijk ook vss. 1760-1779, waarin Agamemnon zich tot Pyrrhus richt en waaruit ik 1764
tot 1766 citeer: ‘Vlysses [...] Die 't meer te doen is om hem na zijn lust te wreken, Als om de
Godsdienst die hy veynst met loose treken’.
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Nadat Vlysses heeft aangegeven, dat het offer hier en nu moet worden gebracht,
gaat Agamemnon over tot het organiseren van de uitvoering van het offer. Dit
betekent, dat Agamemnon zijn gronden om Polyxena's offerdood te voorkomen,
terzijde heeft geschoven. Zie figuur 4, (1). Alleen figuur 4, (2) bepaalt zijn handelen.
De argumentatie van de Rey van Griecken en Pyrrhus is in figuur 3
samengebracht; de twee argumentaties van Agamemnon in figuur 4.

Agamemnon wijst op voorstel van Vlysses Pyrrhus aan om het offer te voltrekken
en Vlysses om Polyxena bij haar moeder te gaan halen en [ironisch!] de laatste
gerust te stellen.

3.3 De argumentatie van Hecuba en van Polyxena (vss. 1319-1539)
Hecuba
Nu het besluit om Polyxena te offeren is genomen, bevinden we ons in de fase van
de uitvoering. In opdracht van Agamemnon gaat Vlysses naar Hecuba om Polyxena
mee te nemen, zodat zij geofferd kan worden. Vlysses volgt de interpretatie die de
Grieken hebben gegeven aan de verschijning van Achilles' geest en zijn eis, dat het
bloed van Polyxena geofferd moet worden. Hij spoort Hecuba aan ‘der Goden wil’
(vs. 1367) te verdragen en zich niet te verzetten tegen het Griekse leger ‘[d]at al
bewillicht heeft eendrachtigh in haar doot’ (vs. 1378).
Hecuba reageert furieus op Vlysses' ground, dat de goden Polyxena, een mens,
als offer wensen. Polyxena zal zij dan ook niet uitleveren ‘om zo godloos te ver-
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moorden’ (1383), want ‘De Hemel weet ick dat alsulcken offer haat.’ (1386). Dit is
haar warrant. Zij acht Vlysses' eis dus ongegrond en daarmee vervalt zijn claim.
Als Polyxena nadert, roept Hecuba haar toe te vluchten: ‘verbercht u voor de
7
Grieck, Die deez’ u jonghe ziel soeckt, wt een oude pieck , Te moorden’ (1389-1391).
Dat betekent: die ernaar streeft u uit oude wrok of haat te vermoorden, haar tweede
ground.
Tenslotte poogt Hecuba met ‘reden’ Vlysses ervan af te houden, dat hij Polyxena
meeneemt. Toen Vlysses namelijk voor de val van de stad als verspieder in Troje
werd ontmaskerd, liet Hecuba hem in leven. En zij vervolgt: ‘En wat beloofden mijn
Vlysses doen met eden?’ (vs. 1443). Vlysses swoer toen echter zijn eed om in leven
te blijven en blijkt niet van plan deze (overigens niet ten tonele genoemde) eed
thans gestand te doen. Dit is Hecuba's derde ground. Figuur 5 brengt de drie
argumentaties, die elk afzonderlijk toereikend zijn om Vlysses' claim te ontkrachten,
in beeld.
Doordat Vlysses onverminderd vasthoudt aan zijn opdracht en de argumentatie
die tot het besluit heeft geleid, niet openstelt voor Hecuba's grounds en warrant,
leiden haar argumentaties niet tot een koerswijziging in het verwachte
handelingsverloop: Vlysses voert Polyxena mee om te worden geofferd.

Polyxena
Terwijl Hecuba de claim van Vlysses afwijst, voert de handelwijze der Grieken
Polyxena slechts tot onbegrip voor de handelwijze der goden: ‘Wat goden eyschen
't bloet van 't menschelijck gheslacht?’ (vs. 1409). Ook blijkt haar verbazing over
het geëiste mensoffer uit haar aanroeping van Juno (vss. 1418-1422):
Corsele Juno, sacht, wat hebt ghy toch gewrocht,
En doet my van den Grieck ter bloeger vyerschaar daghen,
En sleept my voor 't outaar, daar m'eertijts plach te draghen
't Onreed'lijck Vee! dat was der goden tot versoen,
En nu, ken nauw'lijcks mijn onnosel ziel voldoen.

7

WNT 12,1 s.v. piek (V) (kol. 1526).
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Polyxena ziet in het offer dus de wil van de godheid, ook al bestempelt ze dit offer
als wraakoefening van de Grieken die zij aanduidt met ‘t moordige geslacht’ (vs.
1472). Verder acht zij ook Achilles (of zijn handelen) goddeloos: de Grieken zullen
‘laven met mijn bloet die 'r goddeloos na dorst.’ (vs. 1470).
Als Hecuba probeert om Polyxena tot verzet tegen haar offerdood te brengen,
komt de dochter met tegenargumentaties. Hoewel zij nog driekwart van haar leven
te goed zou hebben, heeft ze er geen wens toe, omdat het een leven in smaad en
slavernij (vss. 1497,1518 en 1521) zou zijn. Dit tegenargument acht ik wel erg aards.
Smaad en slavernij zijn indifferente zaken en er is geen relatie met het hoogste
goed volgens de Stoïsche leer: de deugd. Ook wil Polyxena op voorstel van Hecuba
‘de barsche Grieck’ (vs. 1489), Agamemnon de legeroverste, niet verzoeken haar
te laten leven, omdat dit haars inziens zinloos zou zijn. Hij heeft immers tien jaar
geleden zelfs zijn dochter Iphigenia niet van de offerdood gered. Agamemnon zou
haar dus zeker niet in leven laten. Deze argumentatie toont, dat Polyxena de
tussenkomst van de legeroverste niet principieel afwijst. Vandaar haar laatste
argumentatie: hij kan dit niet eens: ‘want 't alleen is inde macht Der groote Goden,
die 'k voor leven-gevers acht’ (vss. 1513, 1514). Zij ziet in Agamemnon dus een
uitvoerder in het plan van de goden met haar. Figuur 6 toont een overzicht van
Polyxena's argumentatie - gericht tegen Juno en tegen haar moeder - ten gunste
van haar offerdood.

Geen van deze argumentaties, gericht tegen een godheid en Hecuba, heeft invloed
op het handelingsverloop.

3.4 De argumentaties van Vlysses
Vlysses maakt gebruik van de situatie dat het leger in opdracht van Agamemnon
reeds de voorbereidingen treft voor een dankoffer aan de god Mars. Door de ver-
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schijning en de eis van ‘Achilles’ geest gelukt het Vlysses dit offer om te buigen tot
het offeren van Polyxena aan Achilles en de Goden. We volgen nogmaals de loop
van de handeling.
Tegenover de onbetrouwbare Mantis verklaart Vlysses in een geheim overleg
zijn motivering voor het doden van Polyxena. Tot het tegendeel is bewezen, volg ik
Vlysses' argumentatie als betrouwbaar. Vlysses heeft op grond van geruchten het
sterke vermoeden, dat een Trojaanse dochter met een Griekse vorst in het huwelijk
zal treden en ‘dat most zijn belet, Of't Troysche oorloogh is noch nauwelijcks
begonnen, “k Laat staan dat Troyen nu soud” wesen overwonnen’ (vss. 823-825).
Hij doelt hiermee op Polyxena en Agamemnon. De reden waarom zo'n huwelijk
voorkomen moet worden, is door Coster niet nader gemotiveerd, maar moet
waarschijnlijk door vergelijking met de motivering voor de moord op Astianax in de
eerste handelingslijn en Vlysses' jagen op Polidorus in de tweede samenhangen
met de ereschuld voor manlijke nazaten om Troje weer van Griekse overheersing
te bevrijden. In figuur 7 staat deze motivering boven de stippellijn.
Vlysses geeft Mantis een tekst mee die hij in zijn rol van Achilles'
geestesverschijning moet gebruiken. Deze vormt het begin van de kettingreactie,
waarbij de andere Griekse personages valse grounds ontvangen, Vlysses slechts
regulerend optreedt en na de steun van de Rey van Griecken Agamemnon doet
besluiten Polyxena te laten offeren, hetgeen Pyrrhus wordt opgedragen en door
hem wordt uitgevoerd. De argumentaties die de handeling sturen, staan in figuur 7
onder de stippellijn.
Mantis/‘Achilles’ eist vervolgens het offer van Polyxena, omdat zij medeplichtig
is aan de moord op Achilles en als wraak voor Paris' uitvoering ervan. Dat juist de
geest van Achilles de dood van Polyxena uit wraak opeist, zal voor de Griekse
soldaten en Pyrrhus begrijpelijk en dus licht aanvaardbaar zijn geweest.
Hoewel Agamemnon tot het inzicht komt, dat de hele geestesverschijning van
Achilles door Vlysses is bedacht, dwingt Vlysses hem in te stemmen met het
standpunt van de Rey der Griecken, die de leugen voor waarheid heeft aanvaard.
Anders zou de legeroverste vanuit het perspectief van de Rey gezien tegen de eis
van de goden handelen en daarmee de ‘binnelantsche vreden’ (vs. 1169) in gevaar
brengen. Dit zou Vlysses gelegenheid bieden de macht te grijpen.
Als de tenuitvoerlegging van het offer aan de orde is, betoogt Vlysses dat Achilles'
zoon Pyrrhus hiervoor zeer geschikt is: ‘Dan niemant is, als ghy, tot dese slachting
nader’ (vs. 1278). Nadat Vlysses Polyxena bij Hecuba heeft weggehaald, waarbij
hij zich niet ontvankelijk betoont voor Hecuba's argumentaties, offert Pyrrhus
Polyxena.
Nu keren we weer terug tot figuur 7 boven de stippellijn. De ground die Vlysses
Mantis voor het offeren van Polyxena voorhield, was zijn streven om een huwelijk
tussen Agamemnon en Polyxena te voorkomen. Hieruit zou namelijk een nieuwe
strijd om Troje kunnen ontbranden, zo verklaarde Vlysses hem. Het doden van
Astianax in de eerste handelingslijn en zijn zoektocht naar Polydorvs, waarmee de
tweede handelingslijn begint, berusten dan op dezelfde grond als de offermoord op
Polyxena.
Samenvattend kunnen we vaststellen, dat de eigenlijke argumentatie van Vlysses
grotendeels verborgen blijft achter de schijnargumentatie van goddelijke wraak,
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die op aards niveau zijn realisering vindt door de geestverschijning van
Mantis/‘Achilles’ geestverschijning, Vlysses' schijngodsdienstigheid en de
godsdienstijver waar hij het volk en Pyrrhus toe brengt. In de dialogen met
Agamemnon doet Vlysses eveneens alsof het hier een werkelijke geestverschijning
betreft. Achter alle schijnargumentaties van Vlysses met betrekking tot Polyxena
zien we vanuit Agamemnons point of view twee hartstochten werkzaam: wraaklust
en staatzucht. In de laatste paragraaf zal ik de drie mogelijke drijfveren achter
Vlysses' handelen ten opzichte van elkaar wegen, vanuit het perspectief van de
toeschouwer, wat ook het perspectief van de hedendaagse interpretator dient te
zijn.

4 Conclusies
Het Toulmin-model wijst verschillende functies aan de entiteiten in de argumentatie
toe. De beoordeling van de aan tijd en plaats gebonden invulling van de entiteiten
en die van de argumentatie in haar geheel is de taak van het toegesproken
personage op toneel en van de toeschouwer in de zaal. De interpretator van nu
dient zich (zo goed mogelijk) in de positie van die toeschouwer te brengen.
In de derde handelingslijn van de Polyxena maakte Coster gebruik van grounds,
8
warrants, een backing en claims, maar niet van qualifiers of rebuttals. De analyse
van deze handelingslijn maakte zichtbaar op welke wijze argumentatie tot handeling
leidt. Daarbij viel het op, dat op leugens berustende grounds door toehorende
personages kunnen worden gewaardeerd als ware grounds, waardoor op zichzelf
aanvaardbare warrants een claim ‘rechtvaardigen’ die ten onrechte tot de meest
afschuwelijke daden kunnen leiden. De Rey van Griecken en Pyrrhus nemen immers
de leugen voor waarheid aan en handelen dienovereenkomstig. Ook zagen we in
de discussies, dat soms niet alle grounds, maar een keuze daaruit, gebruikt werd
om een claim te funderen. Agamemnons handelwijze berustte immers niet op
conclusies die op betrouwbare grounds ten aanzien van de zogenaamde goddelijke
eis tot het offeren van Polyxena berustten, maar uitsluitend op de nieuwe ground
dat de Rey van Griecken (op zijns inziens terecht onjuist geachte gronden) het offer
eiste.
In de drie letterkundige monografieën die ik in de inleiding noemde, ging de aandacht
vooral uit naar het handelen en de daaruit af te leiden levenshouding van Hecuba
en Polyxena. Hecuba's emotionele reactie op het immense leed dat haar overkomt,
en Polyxena's stoïcijnse, door redelijkheid beheerste houding in het aangezicht van
haar onterechte offerdood, komen over het voetlicht, doordat de toneeldichter deze
personages door de structurering van gebeurens in situaties brengt, die hun
levenshouding toont. Aan het creëren van deze situaties ligt de ketting van
opeenvolgende argumentaties en op een deel van deze argumentaties gebaseerde
handelingen ten grondslag. In de besproken derde handelingslijn gebruikt Coster
daarvoor Vlysses' argumentatiestrategie.
Als we de argumentatiestrategie van Vlysses als interpreterende toeschouwer
analyseren, zijn er drie mogelijke drijfveren voor zijn handelen aan te wijzen:

8

In Vondels Jeptha en Palamedes treffen we wel rebuttals aan.
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1. voorkómen, dat nakomelingen van Priamus Troje op de Grieken zullen
heroveren
2. wraaklust ten opzichte van de Trojanen
3. staatzucht ten opzichte van Agamemnon

Uit de eerste en tweede handelingslijn, de moord op Astianax en het informeren
naar Polydorvs en Polymnestors moord op de jonge Trojaanse prins, blijkt, dat
Vlysses' zorg om het herleven van de strijd om Troje geloofwaardig is. Het betreft
hier manlijke erfgenamen.
Vlysses suggereert in zijn geheim gesprek met Mantis een soortgelijke
argumentatie in de derde handelingslijn voor het voorkómen van een huwelijk tussen
een Trojaanse dochter en een Griekse vorst door Polyxena te doden. Toch zal de
toeschouwer hier achterdochtig zijn. Het betreft hier namelijk geen prins, maar een
prinses en vrouwen werden altijd als oorlogsbuit meegenomen naar het moederland
van de overwinnaar. Verder, waarom zouden zoons uit een huwelijk van een Griekse
vorst en een Trojaanse prinses Troje moeten heroveren? Op hen rust immers geen
ereschuld, omdat zij niet in de manlijke lijn van Priamus' stam staan. Bovendien is
Vlysses' argumentatie kennelijk niet overtuigend voor de Griecken, want Vlysses
moet een hele strategie volgen om zijn doel via een omweg te bereiken.
Wel is het voor de ontwikkelde zeventiende-eeuwse toeschouwer met kennis van
de verhalen rond Achilles en Vlysses denkbaar, dat Vlysses zich op Polyxena zou
willen wreken. We betreden nu het terrein van de intertextualiteit. Hooft had deze
geschiedenissen in zijn Achilles en Polyxena (drukken uit 1597 en 1614) bewerkt.
Vlysses trof namelijk met Diomedes het ontzielde lichaam van Agamemnon aan,
vermoord door Paris, nadat Polyxena in een ontmoeting met Achilles in het woud
van Apollo had toegestemd. Bovendien verwief Vlysses na een twistgesprek met
Ajax de wapenrusting van Achilles. Coster refereert niet aan deze elementen in de
voorgeschiedenis, maar maakt Vlysses' emotionele betrokkenheid bij Achilles' moord
wel zo groot, dat hij zijn hele strategie om Polyxena te doden, op Achilles'
zogenaamde verschijning baseert.
Vlysses weet Agamemnon in een situatie te manoeuvreren die altijd winst voor
hem en verlies voor Agamemnon oplevert. Stemt Agamemnon in met het offeren
van Polyxena, dan verliest deze de vrouw die hem zeer sympathiek is; weigert hij
het offer, dan staat Vlysses klaar om zijn positie als legeroverste over te nemen,
omdat Vlysses het leger aanvoert dat op godsdienstige grond en met vrees voor
persoonlijke vergelding het offer in naam van Achilles eist. Agamemnon kiest voor
9
zijn positie als legeraanvoerder, wat het verlies van Polyxena impliceert.
Naar mijn mening staat vanuit het perspectief van de toeschouwer bij Vlysses de
wraak op Polyxena op de eerste plaats, het eventueel overnemen van de macht uit
staatzucht was een bijkomende zaak die zich daarbij voordeed. Het voorkómen van
nakomelingschap uit een huwelijk tussen Agamemnon en Polyxena acht ik voor de
toeschouwer uiteindelijk niet geloofwaardig als diepste drijfveer voor het handelen
van Vlysses. Met bedrog bereikte Vlysses zijn doel: de dood van Po-

9

De ontwikkelde zeventiende-eeuwse toeschouwer kan hierin een pendant zien van de
geschiedenis rond Briseïs. Zoals destijds Agamemnon de slavin Briseïs opeiste, nadat Achilles
Brisa had veroverd, zo eist Vlysses als een tweede Achilles Polyxena op, nadat Agamemnon
Troje heeft veroverd. Ook hier refereert Coster niet aan.
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lyxena. Hierbij toonde hij zich machtiger dan Agamemnon, die moest toelaten dat
de leugen zijn beleid bepaalde.
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Boekbeoordelingen
Begeerte in het werk van Hadewijch / Rob Faesen. - Leuven: Peeters,
2000. - XVI, 396 p. (Antwerpse studies over Nederlandse
literatuurgeschiedenis; 4) ISBN 90-429-0830-0 Prijs niet opgegeven
Met Begeerte in het werk van Hadewijch publiceert Rob Faesen een studie over
een belangrijk thema uit een voornaam oeuvre. Dat blijkt al uit het inleidend
hoofdstuk, waarin de auteur een overzicht geeft van alle kernachtige en afgewogen,
maar ook terloopse en soms voorlopige uitspraken betreffende Begeerte in het werk
van Hadewijch. Velen hebben zich gebogen over het raadselachtige werk van de
in tijd en ruimte nog altijd ongrijpbare Hadewijch, en - in de woorden van Faesen
(p. 23) - ‘de manier waarop men het thema van de begeerte heeft gelezen en
geïnterpreteerd zegt wellicht ook veel over de veranderingen in ‘verwachtingshorizon’
(Hans Robert Jauss) bij de Hadewijch-lezers’. Deze observatie weerhoudt Faesen
er niet van de grootste problemen rond het thema van de begeerte te destilleren uit
zijn voorgaande Forschungsbericht en aan de hand daarvan zijn plan de campagne
op te stellen: onderzoek naar de oorsprong van de begeerte (in het werk van
Hadewijch), naar de vraag waar de begeerte op gericht is, waar de begeerte zich
afspeelt (wat wil zeggen: louter in het hart of niet) en de plaats van Christus in de
begeerte.
Dat Faesen zich de voortgaande bewegingen binnen de receptiegeschiedenis
van Hadewijch realiseert, betekent niet dat hij zelf geen ‘verwachtingshorizon’ heeft.
In eerdere recensies van zijn boek (van Fraeters in Ons geestelijk erf, Scheepsma
in Spiegel der letteren en Mertens in Literatuur - allen in 2001) is er al op gewezen
dat Faesen verrassend veel aandacht heeft voor het laatste door hem aangekondigde
thema: de plaats van Christus. Dat heeft een sterk christologische duiding van
Hadewijchs begeertebeschouwingen tot gevolg. De voor- en nadelen van die
benadering zijn in eerdere recensies (met name van Fraeters en Mertens) besproken
tegen de achtergrond van de rijke oogst die de studie naar de eerste grote schrijfster
uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis heeft opgeleverd.
Vanuit mijn veel minder grote vertrouwdheid met de Hadewijch-materie trof mij
vooral hoe sterk in Faesens boek een spiritueel-theologische analyse de boventoon.
Daarmee staat Begeerte in het werk van Hadewijch stevig in een lange
onderzoekstraditie van de Middelnederlandse mystiek, hoewel Faesen wel duidelijk
maakt dat hij door zijn materiaal te verzamelen en bespreken vanuit de vier
genoemde probleemstellingen het inzicht in Hadewijchs (eigen) positie binnen de
dertiende-eeuwse spiritualiteit wil vergroten en op die manier een nieuw perspectief
op haar werk mogelijk maken. Faesen kiest voor een onrechtstreekse benadering
die begint met een hoofdstuk over Hadewijchs voornaamste teksten betreffende de
minnebeleving, waarvan de begeerte volgens Faesen deel uitmaakt. Dan volgen
er grootschalige overzichten van de begeerte in het werk van auteurs die Hadewijch
heeft gelezen - naar de mening van de Faesen! - en naar de begeerte bij
dertiende-eeuwse tijdgenoten, zowel auteurs van teksten als de mystieke vrouwen
aan wie levensverhalen zijn gewijd. Dan zijn onderzoeker en lezer voldoende
vertrouwd met de thematiek om Hadewijchs woorden te duiden in het laatste meer
dan honderd bladzijden tellende kernhoofdstuk.
Daarin kiest Faesen voor een geconcentreerde close-reading van Hadewijchs
oeuvre: achtereenvolgens de Visioenen, de Brieven en de Gedichten. In die
detailanalyses - te veel om in een bespreking recht te doen - schuilen Faesens
grootste prestaties. Tekst voor tekst onderwerpt hij aan een nauwgezette studie op
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zoek naar de begeertethematiek en tegen de achtergrond van secundaire literatuur.
Hierin paart Faesen grote belezenheid aan een eigen beoordelingsvermogen, met
als resultaat nieuwe inzichten. Maar feitelijk legt hij hier het dossier aan dat de basis
vormt van de ideeën die hij presenteert als uitgangspunt van zijn studie: namelijk
begeerte als onderdeel van de minnebeleving.
Faesens analyses van Hadewijchs werk, dat van haar tijdgenoten en van haar
veronderstelde bronnen leveren veel waardevol materiaal op voor wie kennis wil
nemen van haar opvattingen binnen de mystiek-theologische wereld van de
middeleeuwse ideeëngeschiedenis. Niet eerder is Hadewijchs begeerte zo
systematisch onderzocht en binnen een breder verband geplaatst en dat is pure
winst. Daar ligt de kracht en de betekenis van Faesens boek, en in dat opzicht is
hij geslaagd in zijn werk. Immers, hij plaatst zich nadrukkelijk in de lijn van het
Hadewijch-onderzoek, ten eerste door zijn probleemstellingen te formuleren vanuit
dat onderzoek, ten tweede - en daar is ook al eerder op gewezen (Scheeps-
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ma) - door vrij expliciet voort te bouwen op bestaande inzichten.
Uit literairhistorisch oogpunt had Faesens werk wel aan kracht gewonnen door
een gedetailleerder verantwoording van de gemaakte keuzes, of beter gezegd: door
de gevolgen van de gemaakte keuzes onder ogen te zien. Faesens vier centrale
vragen komen voort uit de sterk leerstellig georiënteerde onderzoeksgeschiedenis,
niet uit Hadewijchs teksten zelf. Mede daardoor is geen van de vier vragen in meer
of minder strikte zin letterkundig en komt Hadewijch als auteur niet erg uit de verf.
Ook in Faesens concluderende paragrafen gaat het over ‘Hadewijchs beschrijvende,
fenomenologische benadering van de begeerte’ (p. 320). Dat is ook - en misschien
nog wel meer dan bij Hadewijch - het perspectief dat Faesen hanteert, en daardoor
blijft ‘begeerte’ in zijn studie een concept en geen literair thema, zelfs niet in de
uitvoerige analyses van de vele teksten.
Dat roept de vraag op of Faesens analyse volstaat voor ons begrip van begeerte
in het werk van Hadewijch. Kan men dat onderwerp werkelijk aanpakken zonder
na te gaan wat de achterliggende ideeën en genrebepaalde functie zijn van
Hadewijchs visioenen (constructie van autoriteit), de brieven (pastoraal en
onderwijzend buiten de officiële vormen van een preek) of de liederen
(gemeenschapskunst)? Krijgen we vat op de hartstochtelijke gemoedstoestanden
van begeerte zonder expliciet stilistische analyses van Hadewijchs
uitdrukkingsvormen? Een veelzeggend voorbeeld doemt op als Faesen aan het slot
van zijn boek uitlegt dat voor Hadewijch begeerte en bevrediging elkaar niet als
‘twee onderscheiden aspecten’ in de ‘minnebeleving’ opvolgen: ‘integendeel: dat
ghebreken van dien ghebruken [= in mystieke zin: bevredigend genieten, GW] dat
es dat suetste ghebruken.’ Is het niet opvallend dat wat Faesen betoogt uiteindelijk
ook door hemzelf het adequaatst verwoord wordt in een citaat van Hadewijch,
waarvan de paradox laat zien hoe literaire middelen het laatste woord hebben in
haar geschriften? Eerder in zijn boek heeft Faesen Hadewijchs oneliner al in een
ruimere context geïnterpreteerd: juist in het tekortschieten ghebreken, en met als
gevolg bijgedacht het steeds sterker verlangen, ligt de grootste vreugde. Dat is een
duidelijke parafrase, maar de literaire lading van Hadewijchs paradox is dat het in
gebreke blijven, met alle (impliciete) teleurstelling van dien, gesublimeerd wordt tot
bron van vreugde. Hadewijchs werk is vol van dergelijke formules waar meer wordt
gezegd dan er staat - ook als het over begeerte gaat, of toch: juist als het over
begeerte gaat?

Geert Warnar

Vanden XII beghinen / Jan van Ruusbroec; uitgegeven door M.M. Kors.
Tekst vertaald in het Engels door H. Rolfson. Tekst vertaald in het Latijn
door L. Surius (1552). - Turnhout: Brepols, 2000. (Opera omnia / Jan
van Ruusbroec; 7 en 7a) (Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk
erf XX 7 en XX 7A) ISBN 90-209-4072-4 Prijs € 370, De kritische editie van Vanden XII beghinen verscheen als zevende deel in de Opera
omnia van de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec. De editiereeks staat onder
redactie van Guido de Baere en het Beghinen-deel is verzorgd door Mikel Kors. De
uitgave is in twee delen gesplitst. Het eerste deel bevat een inleiding en toelichting
op de tekst zowel in het Engels als in het Nederlands, gevolgd door een bespreking
van de handschriftelijke traditie in het Engels. Het tweede deel geeft de
Middelnederlandse tekst met een Engelse en Latijnse vertaling.
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De Inleiding is opgebouwd volgens het vaste patroon van de reeks. Eerst wordt
de Beghinen in de tijd gesitueerd. De tekst, de laatste die Ruusbroec geschreven
heeft, is vermoedelijk niet vóór 1365 gereed gekomen, maar was in ieder geval aan
het einde van de jaren zeventig van de veertiende eeuw in gebruik. Uit die tijd dateert
namelijk een brief van Geert Grote, waarin deze op de tekst reflecteert. Vervolgens
bespreekt Kors de structuur van de tekst (paragraaf 2). Met de titel Vanden XII
beghinen wordt een conglomeraat van vier tamelijk losse traktaten aangeduid; over
de structuur van deze verzameling is in de loop van de tijd veel geschreven. Op
basis van de tekstgeleding in de handschriften en de beschrijving van Grote besluit
Kors tot een tweedeling van de tekst: in het eerste deel geeft Ruusbroec naar
aanleiding van een gesprek tussen twaalf begijnen een uiteenzetting over het ware
godschouwende leven. Het tweede deel wordt in een enkel handschrift aangekondigd
als Een onderwijs en valt op zijn beurt uiteen in drieën. Het begint met een bespreking
van ketters gedachtegoed dat onder begijnen leefde. Daarop volgt een traktaat
waarin Ruusbroec de sterrenhemel en de planeten interpreteert als een verwijzing
naar het geestelijk leven. Een passie-meditatie vormt de afsluiting van het geheel.
Noch de tekst zelf, noch een andere bron geeft iets prijs over de concrete context
waarin de Beghinen gesitueerd moet worden. Kors wijst in de derde paragraaf op
de opkomst van de ketterse begijnen- en begardenbeweging in Brabant tenminste
vanaf 1370 en hij stelt voor de tekst te interpreteren als Ruusbroecs concrete reactie
daarop. In de vierde paragraaf, de langste van de
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Inleiding, bespreekt Kors de inhoud van de tekst. Deze paragraaf helpt de lezer om
zicht te krijgen op de tekst, die ‘niet bepaald Ruusbroecs meest hechte en
gestructureerde werk’ (p. 76) is; terecht meent Kors dat de lezer soms ‘het risico
loopt om het spoor bijster te raken’ (p. 82). De handschriftelijke overlevering van de
Beghinen is geringer dan die van Ruusbroecs andere teksten (paragraaf 5). Enkele
bewerkingen in de kringen van de Moderne Devotie uit het begin van de vijftiende
eeuw maken echter duidelijk dat er meer geweest is, dan wat bewaard is gebleven.
De bronnen die Ruusbroec gebruikt heeft, komen aan het slot van de Inleiding
beknopt aan bod. Er zijn enkele zeer korte aanhalingen en parafraseringen van
Hadewijch, Eckhart en Porete; alleen van een Middelnederlandse
Evangeliën-harmonie heeft Ruusbroec meer systematisch gebruik gemaakt, en wel
voor het laatste deel, de passieoefening.
Op de Inleiding volgt een beschrijving van de handschriftelijke traditie. De Beghinen
is overgeleverd in niet meer dan tien handschriften. Slechts twee daarvan bevatten
de volledige tekst. De Beghinen was opgenomen in het eerste deel van een
verzamelcodex uit Groenendaal maar dit deel is verloren gegaan. Als legger heeft
Kors, aansluitend bij eerdere delen van Ruusbroecs Opera omnia, het handschrift
gekozen dat circa 1510 werd afgeschreven in Nazareth, het huis van de broeders
des gemene levens in Brussel. Dit handschrift is dichtbij Groenendaal ontstaan en
bevat het meest volledige afschrift. Het eerste deel van de uitgave wordt afgesloten
met een kritisch commentaar op de editie in het Engels, een lijst van de woorden
en eigennamen in de tekst, een appendix met tekstcorrecties van de editeur en een
lijst van de geraadpleegde literatuur.
De teksteditie in het tweede deel wordt begeleid door een kritisch apparaat en
een apparaat van bijbelcitaten en bronnen. De emendaties, correcties en
aanvullingen ten opzichte van de legger zijn niet alleen met tekens gemarkeerd in
de lopende tekst en opgenomen in het kritische apparaat onder aan de pagina,
maar ook verantwoord en gemotiveerd in een kritisch commentaar in het eerste
deel. Met zijn werkwijze legt Kors een gedegen basis voor de studie van de tekst:
hij geeft de lezer steeds inzicht in de keuzen die hij gemaakt heeft, waardoor de
lezer de mogelijkheid heeft deze op waarde te schatten. Het editiedeel wordt
afgesloten met een globaal overzicht van de structuur van de tekst en een
bronnenindex
Op enkele punten uit de Inleiding wil ik nader ingaan, in de eerste plaats op Kors'
interpretatie van de enige autobiografische passage uit de Beghinen. Deze passage
komt voor in de passie-meditatie, en wel in Jezus' testament, dat beschreven wordt
op het zevende uur van de dag, vlak voordat Jezus aan het kruis sterft. In het
testament weidt Ruusbroec uit over de basiskenmerken van het mystieke leven en
bijna aan het slot van de passage schrijft hij het volgende:
Dit woordt hebbic dicwile ghescreven. Maer ic vertye mijns ende late my
onder de eewighe waerheit ende onder dat ghelove der heiligher
kerstenheit ende onder die leeraren die de heilighe scriftuere overmids
den heilighen gheest hebben ontbonden. Maer dat ic ghevoele, dat moet
my bliven: ic en macht uut mijnen gheeste met verdriven. Al soudt my
alle die werelt vromen, ic en mocht niet twifelen noch Jhesum mestrouwen,
dat hy mi soude verdoemen. Alsic contrarie hore, dan willic swighen. Van
duechden ende van onduechden willic luttel meer scriven. (2c, r.
1307-1314)
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Ruusbroec reflecteert hier op zijn standpunt over de mystieke eenwording zoals hij
die steeds, ook in de Beghinen, beschreven heeft. Kors meent dat in deze passage
‘op een oeuvre wordt teruggeblikt’, en dat ‘hier het einde van een auteurschap wordt
aangekondigd’ (p. 73). Een dergelijke conclusie kan echter alleen achteraf getrokken
worden en doet de oorspronkelijke strekking geen recht.
Ruusbroec reageert in de passage op kritiek op zijn visie. Hij schikt zich onder
kerkelijk leergezag, maar is niet bereid zijn eigen ervaring te loochenen: daar trekt
hij de grens. Een vergelijkbare passage komt voor in het Boecsken der verklaringhe,
geschreven direct vóór de Beghinen. Ook in deze tekst licht Ruusbroec nog eens
de mystieke vereniging toe omdat daarop kritiek was gekomen en ook hier komt de
autobiografische passage vlak voor het slot van de tekst (Opera omnia 1, r. 537-542).
In beide gevallen toont Ruusbroec zich enerzijds niet halsstarrig tegenover kerkelijk
leergezag, maar anderzijds trouw aan zijn eigen ervaring. Het lijkt eerder de mening
van een gerijpt mysticus, die kritiek niet bespaard is gebleven en die geleerd heeft
dat de mystieke ervaring niet voor iedereen is weggelegd, dan een bewuste
aankondiging van het einde van zijn auteurschap, of het verweer van iemand die
behoefte had aan ‘zelfrechtvaardiging’ (p. 73). De laatste zin, ‘Van duechden ende
van onduechden willic luttel meer scriven’, is m.i. een structuuraanduider die het
slot van Jezus' testament aankondigt. Met de erop volgende, korte beschrijving van
vier juwelen die de uitverkorenen bezitten, sluit Ruusbroec het testament af. Het
feit dat de passage in rijmproza is geschreven, ondersteunt deze interpretatie:
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Ruusbroec gebruikt rijmproza voornamelijk om structuur aan te brengen in zijn
teksten.
In de discussie over de structuur van de Beghinen neemt Kors het standpunt in
dat de Beghinen ‘zeker geen verzameling vormt van allerlei losse werkjes uit
verschillende perioden van Ruusbroecs schrijverschap’ (p. 76). Niet alleen in
bepaalde herhalingen ziet hij een bevestiging van zijn stelling - zover kan ik met
hem meegaan - maar ook in het feit dat verwijzingen niet kloppen, dat aangekondigde
punten niet komen, dat vaste elementen in beschrijvingen ontbreken: een bewerker
zou immers dergelijke ‘compositorische zwakheden [...] kunnen hebben gladstrijken’
(p. 72). Dit lijkt mij een argument uit het ongerijmde: komt niet veel vaker het
omgekeerde voor, dat namelijk een bewerker de oorzaak is van allerlei
compositorische zwakheden, omdat hij het geheel niet zo goed overziet als een
auteur en niet doorziet dat hij met het aanbrengen van wijzigingen de structuur
verstoort en de gedachtelijn schade doet? De discussie over dit punt blijft moeilijk.
Onbegrijpelijk is dat Kors opmerkt dat ‘de veertiende-eeuwse receptie in het
Middelnederlands zich vrijwel geheel beperkt heeft tot het huidige Belgisch Brabant’,
terwijl hij tegelijk meldt dat ‘een tekstverspreiding in noordelijke richting’ plaatsvond,
zodra Geert Grote zich voor het werk ging interesseren en het in het Latijn vertaalde
(p. 102). Geert Grote stierf echter in 1384. De receptie in de Noordelijke Nederlanden
vond plaats direct na het ontstaan van de tekst in de veertiende eeuw, en wel vanaf
1370, het jaar waarin Grote op de tekst reflecteert in een brief en een deel ervan
doorstuurt aan de Nijmeegse begijn Margriet van Mekeren. Deze brief vormt immers
de terminus ante quem voor de datering van de Beghinen?
Inconsistent is de klassificatie van de handschriften Gent, UB 693 en Kopenhagen,
o

KB Thott 8 137. Samen vormen zij de groep waarin een klein gedeelte van de tekst
ontbreekt (p. 124), maar het eerste wordt beschreven onder de volledige afschriften
(p. 129-130) en het tweede onder de excerpten (p. 133). Afgezien van wat
kleinigheden, zoals het lelijke en incorrecte gebruik van ‘overste’ (p. 86 en 87) als
bijvoeglijk naamwoord bij hemel, waar ‘bovenste’ of ‘hoogste’ bedoeld is en een
ongelukkige zin als ‘de ontkenning van het zijn van God en schepsel’ (p. 81), is de
editie een belangrijke aanwinst in de studie van het oeuvre van de grote Brabantse
mysticus, waarin Kors opnieuw zijn kwaliteiten als editeur toont.

José van Aelst

Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 / Samengesteld door
Martine de Bruin en Johan Oosterman, met medewerking van Clara
Strijbosch e.a. - Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde; Amsterdam: Meertens Instituut KNAW, 2001. 2 Dl. - 919 p;
bijgevoegd: cd-rom ‘Nederlandse liederenbank’.
ISBN 90-72474-42-2 Prijs niet opgegeven
Dit repertorium is het resultaat van een decennium samenwerking tussen de
Nederlandse musicoloog Louis Peter Grijp en de Vlaamse medioneerlandicus Frank
Willaert. Behalve deze projectleiders en de samenstellers waarvan de namen in de
titelbeschrijving staan, hebben nog vele anderen aan dit naslagwerk bijgedragen
(zie het woord vooraf). Het resultaat mag er zijn. Er worden 7621 liedteksten, 1158
melodieën en ruim 800 bronnen m.b.t. liederen ontsloten. In 1991 zou niemand dit
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soort getallen hebben durven noemen ter karakterisering van de Nederlandse
muziekcultuur vóór de zeventiende eeuw. Wat betreft kennis van de overlevering
helpt dit Repertorium de vakgenoten een enorme stap vooruit. Er is dus alle reden
om dankbaar te zijn, wat ons echter niet ontslaat van de plicht kritisch naar de
uitkomsten van het project te kijken.
Deel 1 van de boekpublicatie bevat de verantwoording en de gegevens over de
liedteksten, deel 2 de gegevens over melodieën en bronnen, twee bijlagen over
bronnen die om diverse redenen niet zijn opgenomen, een aantal afbeeldingen en
de bibliografie. De cd-rom bevat een database (in Filemaker-pro) die het materiaal
op vele manieren ontsluit en als extra's de volledige tekst van 2000 liederen en
uitvoeringen van een strofe van alle Souterliedekens, per lied gekoppeld aan een
facsimile en een transcriptie. Ik ga eerst in op het boek, vervolgens op de cd-rom.
Het boek opent terecht met een verantwoording van het Repertorium die echter
buitengewoon beknopt is. Deze beknoptheid levert een aantal problemen op, zoals
hierna zal blijken. Allereerst wordt het begrip ‘lied’ gedefinieerd als: ‘een combinatie
van een strofische tekst en een eenstemmige melodie’. Hierbij moet worden
aangetekend dat de samenstellers teksten bestaande uit één strofe ook opnemen
en dat in de overlevering tekst en melodie vaak niet samen voorkomen. Om dat te
ondervangen gebruiken de samenstellers acht extra criteria die beschreven worden
op p.13-14. De combinatie van basisdefinitie en extra operationalisering lijkt
verstandig en hanteerbaar.
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Het Repertorium ontsluit het Nederlandse lied tot 1600. Dat houdt in dat een
temporele en linguale of geografische afbakening moet worden gemaakt. De
temporele wordt heel helder en overtuigend beargumenteerd (vgl. p.16), met de
taalafbakening heb ik een aantal problemen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
de hedendaagse taalgrenzen wat zonder meer toe te juichen is omdat de huidige
situatie voor de middeleeuwse geen relevantie heeft. Voor de periode tot 1500 wordt
de afbakening gebruikt die Clara Strijbosch in een voorpublicatie van dit Repertorium
beargumenteerd heeft (C. Strijbosch: Repertorium van Middelnederlandse liederen
in bronnen tot 1500, deel I. Antwerpen, 1996). Deze argumentatie wordt echter
samengevat. Dit laatste vind ik erg onhandig omdat gebruikers nu gedwongen
worden andere publicaties te gebruiken om dit boek optimaal te kunnen beoordelen.
Dat had makkelijk voorkomen kunnen worden. Strijbosch werkt enerzijds met grenzen
tussen talen (het ‘germaans’ en het ‘romaans’) of dialecten (het Moezelfrankisch
geldt in het zuiden als grens) anderzijds met geografische grenzen (meer naar het
noorden zou men qua dialect kunnen zoeken tot in het Baltische gebied maar omdat
dat onwerkbaar is, wordt de Eems als pragmatische oostgrens gebruikt). Voor de
periode tot 1600 wordt in principe hetzelfde gebied genomen, maar het is verkleind
om een aantal redenen die ik niet allemaal begrijp. Meer toelichting op dit punt zou
m.i. echt nodig zijn geweest. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat deze
repertoriëring in het gebied ten oosten van het huidige Nederland een van de meest
vernieuwende en belangwekkende aspecten van dit project is en dat het bij het
bewandelen van nieuwe wegen niet onbegrijpelijk is dat de verantwoording daarvan
niet meteen iedereen bevredigt.
Aan deze bespreking van de talige afbakening dient te worden toegevoegd dat
in het Repertorium ook een aantal Hoog-Duitse liederen voorkomen. Deze stammen
uit handschriften uit het geografisch afgebakende zoekgebied en zijn opgenomen
aangezien dergelijke handschriften van groot belang lijken voor de geschiedenis
van het hoofse lied in dat gebied (Strijbosch 1996: 5). Dit argument lijkt mij niet
valide. Geen enkel repertorium kan bruikbaar zijn voor het beantwoorden van alle
vragen. Er hadden dus scherpere grenzen getrokken moeten worden. En omdat in
het Repertorium de genoemde verantwoording niet eens voorkomt, wordt hier de
facto van de gebruikers verwacht dat ze in staat zijn om op basis van een
auteursnaam en/of talige kenmerken zelf te bepalen dat ze met een uitzondering
te maken hebben (tenzij ze de moeite nemen de informatie over de bron op te
vragen, dan komen ze er wel achter). Hier wordt absoluut te veel van de gebruikers
verwacht.
Na de bespreking van de inhoudelijke kanten van het ontsloten corpus volgt een
overzicht van de wijze van repertoriëren en een beschrijving van het Repertorium
in boekvorm.
De liederen zijn gerepertorieerd in alfabetische volgorde, waarbij gebruik gemaakt
is van een herspelling van de eerste woorden van de eerste regel volgens de
moderne spellingsregels. Deze herspelde woorden moeten op de cd-rom als
trefwoorden worden gebruikt. Ik had daar even moeite mee omdat ik als vanzelf
trefwoorden spelde volgens de conventies van het Middelnederlands Woordenboek,
maar de overwegingen van de samenstellers om het op hun manier te doen zijn
volstrekt valide en werken uitstekend, als men er eenmaal aan gewend is. Het
verdient wel aanbeveling de regels voor de herspelling in de handleiding bij de
cd-rom te lezen voor men trefwoorden invoert, want de toelichting op de cd-rom is
uitgebreider dan in het boek. Zo staat alleen op de cd-rom dat de regels uit het
Groene boekje van 1954 gevolgd zijn, dat de herspelling niet in alle gevallen gevolgd
is (zo is ‘doen’ niet in ‘toen’ veranderd) en dat hedendaagse samenstellingen aaneen
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worden geschreven. Het kost even tijd om aan deze bijzonderheden te wennen. Ik
heb bovendien de indruk dat men er zich niet altijd helemaal aan gehouden heeft.
Zo wordt ‘Altsaemen’ in lied To455 herspeld tot ‘Altezamen’ terwijl het Groene boekje
dat woord niet heeft, maar alleen ‘tezamen’. En het lijkt inconsequent als in Tooo5
‘Am watervlieten’ wordt herspeld tot ‘aan de watervlieten’ terwijl in Tooo8 ‘Am eersten
daeghe’ wordt herspeld tot ‘aan eerste dag’. De cd-rom biedt echter zoveel
mogelijkheden om het zoekpatroon te manipuleren dat in de praktijk moeilijkheden
razendsnel op te lossen zijn.
De voornaamste gegevens per lied zijn het incipit, de bron, de auteur, gegevens
over de muziek en de strofe(n), het genre en een eventuele editie. Wat het genre
betreft hebben de samenstellers de indelingen van anderen gevolgd. Zij geven wel
de referenties naar die anderen, maar sommen de daar gebruikte benamingen niet
op. Weer een geval waar gebruikers eerst ‘huiswerk moeten maken’ voor ze het
Repertorium optimaal kunnen benutten. Ik kreeg de indruk dat de gebruikte termen
een beetje een ratjetoe vormen. Ik trof formele (lai, virelai ballade); inhoudelijke
(historielied), impressionistische? (mystiek manalied) en stapeltermen (bespiegelend
schriftuurlijk lied, verhalend schriftuurlijk martelaarslied) aan en kon daardoor bij
mijn experimenten
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weinig met de categorie genre beginnen. Het is mogelijk dat dit voor ervaren
liedonderzoekers heel anders ligt. Bij de edities wordt waar mogelijk verwezen naar
de grote bloemlezing van Komrij (G. Komrij: De nederlandse poëzie van de 12de
tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden. Amsterdam, 1994). Ik betreur
dat besluit. Weliswaar staat er erg veel in die bloemlezing, maar als editie is het
boek zeer slecht (Vgl. de bespreking ervan door C. Strijbosch in Queeste 4 (1997),
p. 181-189). Bij een Repertorium zou volgens mij alleen verwezen moeten worden
naar uitgaven van tenminste goede wetenschappelijke kwaliteit.
Bij de bronnen krijgen de gebruikers de informatie die ze verwachten, in zeer
beknopte vorm. Dit is begrijpelijk, maar ook hier had ik toch graag iets meer hulp
gekregen. Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk waarop de gerepertorieerde gegevens
gebaseerd zijn. Dat zal wel de meest recente studie zijn, maar zou dat niet
aangegeven hebben kunnen worden, bijv. door het toevoegen van een asterisk aan
de betreffende referentie? Daarnaast wordt informatie gewijzigd. Zo zegt bijvoorbeeld
de meest recente codicologische studie over het handschrift Borgloon (Amsterdam,
UB, IA24; Hoo4) over de datering: ‘de twee katernen met liederen en gedichten
(fascikel III) dateren misschien (nog) uit de jaren tachtig van de vijftiende eeuw.’ In
e

het Repertorium staat alleen ‘laatste kwart 15 eeuw’ (vgl. p. 733). De datering wordt
dus ‘harder’ en de problematiek van de mogelijk verschillende datering van
onderdelen van een verzamelhandschrift of convoluut komt niet aan de orde. Dat
is wel begrijpelijk en verdedigbaar, maar de gebruikers zouden hierop attent gemaakt
moeten worden. Tenslotte zou ik graag meer informatie krijgen bij ingewikkelde
e

e

gevallen. In de beschrijving van Hooi (vgl. p. 733) staat bijv.: ‘Aken 14 of 15 eeuw.
e

e

Evangeliarium van Otto III uit de 10 of de 11 eeuw, geschreven in Reichenau.
e

e

Onder de toevoegingen van later datum (13 -15 eeuw) bevindt zich een gedeelte
van een lied.’ Hier is globaal wel wat bij te bedenken en het naslaan van de
referenties zal zeker uitkomst bieden, maar de gebruikers zouden toch beter
geholpen kunnen worden dan op deze wijze.
In het voorafgaande is het al af en toe over de cd-rom gegaan. Hierover kan ik kort
zijn. Deze functioneert uitstekend. Het is even wennen voor je als gebruiker snel
krijgt wat je wilt, maar in welke computertoepassing is dat niet het geval? Het enige
wat ik als gebruiker miste, was de mogelijkheid om mijn zoekgeschiedenis te
overzien, maar dat die mogelijkheid ontbreekt is hooguit als een luxeprobleem te
omschrijven.
Vanuit mijn eigen ervaringen als gebruiker zou ik twee tips willen geven. De eerste
is dat men niet te bang hoeft te zijn om ook het zoeken voor gevorderden te proberen.
Het kan zijn dat het zoeken daar niks oplevert, maar terugkeren naar het
standaardscherm is altijd mogelijk en niet geschoten is altijd mis. Ik heb overigens
de indruk dat als iemand echt geavanceerde zoekopdrachten zou willen geven, de
programmatuur op de cd-rom tekort schiet en dat in zulke gevallen contact zou
moeten worden opgenomen met het Meertensinstituut. De tweede is dat een heel
goede manier om greep te krijgen op het materiaal in het Repertorium is om in de
categorie ‘bladeren’ in liederen of bronnen de verschillende sorteeropdrachten te
geven en dan de uiteinden van de reeks te bekijken. Het kost wel veel tijd en voor
iemand die weet wat hij wil zijn de ‘randen’ van het materiaal misschien wel minder
interessant.
Wat de extra's op de cd-rom betreft zou ik tenslotte willen opmerken dat de tekst
van 2000 liederen wel een mooie aanvulling is, maar dat ik het fijn zou hebben
gevonden als ik me op een of andere manier een beeld had kunnen vormen van
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wat er allemaal op staat, anders dan door de hele lijst door te lopen. De
‘Souterliedekens’ hebben voor mijn gevoel weinig met het eigenlijke Repertorium
te maken, maar het aangeboden materiaal is wel fascinerend.
Ik kom tot een besluit. De samenstellers geven aan, dat ze geaarzeld hebben of ze
het Repertorium niet uitsluitend in electronische vorm moesten aanbieden. Hun
redenen om zowel een boek als een cd-rom uit te brengen zijn respectabel (vgl. p.
8). In mijn eigen praktijk bleek echter dat ik de boeken uitsluitend gebruikte voor de
afbeeldingen en voor de bibliografie en dat het eigenlijke zoeken toch echt beter
electronisch kan. Op het Repertorium dat nu in deze dubbele vorm beschikbaar is,
kan het een en ander worden aangemerkt. De rode draad daarbij is naar mijn idee
dat het geheel net te snel (en dus te slordig) is afgerond en dat er te weinig aandacht
is besteed aan de verantwoording. Het concrete gebruik is echter gemakkelijk en
vruchtbaar en de hoeveelheid materiaal die ontsloten wordt is gigantisch. Zowel de
literatuurwetenschap als de muziekwetenschap hebben er een onmisbaar hulpmiddel
bij gekregen. Moge het heel lang vele tevreden gebruikers kennen.

Paul Wackers
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Mijn leven verteld aan mijn kinderen / Constantijn Huygens, ingeleid,
bezorgd, vertaald en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom.
- Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker 2003. 2 Dl. (Nederlandse
klassieken)
ISBN 90 351 23 11 5 € 60,Huygens' De vita propria sermonum inter liberos behoort strikt genomen niet tot de
Nederlandse letteren. Het is een Latijnse tekst. Toch is een bespreking van de
nieuwe uitgave van deze autobiografie in dit tijdschrift op zijn plaats. Huygens' Vita
werd pas in 1817 voor het eerst uitgegeven door P. Hofman Peerlkamp en vooral
door de Nederlandse vertaling die Loosjes ervan maakte, heeft deze tekst een vaste
plaats gekregen in de Huygensstudie. Op 19 februari 2003 promoveerde Frans
Blom cum laude op een nieuwe vertaling en editie van dit gedicht.
Huygens' Mijn leven kent twee delen. Deel 1 is gevuld met Huygens' Latijnse
verzen, in 2 ‘boeken’, met Bloms Nederlandse vertaling in proza en een inleidend
essay. Het tweede deel, van maar liefst 600 bladzijden, bevat de commentaar en
annotaties.‘In één en hetzelfde dichtwerk wil ik wegen wie ik ben en wat ik kan’,
stelt Huygens aan het begin van zijn werk (Boek 1, 11-12). Wat hij als Latijns dichter
vermag in De vita propria, wordt uit de editie van Blom overduidelijk. Het is een
genot Huygens als woordkunstenaar bezig te zien en te bemerken hoe Blom in zijn
prozavertaling de dichter Huygens respecteert. Het hoofdstuk ‘De Latijnse poëzie
van mijn leven’ uit Bloms inleiding geeft een overzicht van de taal- en stijlmiddelen
die Blom in Huygens' Leven aantrof. Zijn taalkundige commentaar per passage in
deel 2 legt per versregel Huygens' virtuositeit bloot.
Huygens heeft de ‘weging’ van zijn persoon in hoofdzaak opgebouwd uit daden
en gebeurtenissen. Boek 1 behandelt zijn vorming, boek 2 vooral de jaren van
vruchtbare toepassing van die vorming als pater familias en als dienaar van de
Oranjes, Frederik Hendrik voorop. De oude Huygens verhaalt van de vakken waarin
hij thuis werd onderwezen, van de kunsten waarmee hij in aanraking kwam, van
zijn studie te Leiden, van de reizen die hij ondernam naar Engeland en Italië en de
eervolle opdracht die hij als 23-jarige kreeg om een inscriptie te maken voor het
nieuwe praalgraf van Willem van Oranje te Delft. Met deze hoge dichterseer en de
officiële erkenning dat hij prominent in beeld is bij de Oranjes eindigt het eerste boek
van 866 versregels.
Het tweede boek verhaalt onder andere van zijn gezantschapsreizen naar
Engeland, van zijn bezoek aan Oxford en Cambridge, van zijn kennismaking met
de familie Killigrew en John Donne, van zijn ontmoeting met Jacobus I, koning van
Engeland, die hem tot ridder sloeg, van de uitgave van zijn gedichten, van zijn
aanstelling tot secretaris van Frederik Hendrik, van zijn huwelijk, de dood van zijn
vrouw, zijn nieuwe huis, de opvoeding van zijn kinderen, zijn aankoop van de
heerlijkheid Zuilichem, zijn aanleg van Hofwijck, de dood van Frederik Hendrik, zijn
diplomatieke missie naar het prinsdom Orange, zijn terugreis door Bourgondië en
het Rijnland en de aanstelling van zijn zoon Constantijn tot secretaris van Willem
III. Met deze laatste gebeurtenis eindigt het ruim 1000 regels tellende min of meer
chronologische verhaal van zijn leven. Het wordt gevolgd door een bijna 300 regels
tellend portret van karakter en uiterlijk. Zo plaatst Huygens zich, in het voetspoor
van Petrarca en Lipsius, in de klassieke traditie.
In zijn inleiding laat Blom overtuigend zien hoe Huygens zijn Leven componeerde.
Beschrijvingen van gebeurtenissen die niet strikt aan een jaartal gebonden zijn,
plaatst Huygens op die plaats in zijn relaas waar ze het meeste effect sorteren.
Reisbeschrijvingen uit Boek 1 en 2 spiegelen elkaar en versterken zo de compositie.
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Huygens' Mijn leven verteld aan mijn kinderen is een exemplarisch kunstwerk, waarin
Huygens zijn leven en zijn kunst ten voorbeeld stelt aan zijn zonen en kleinzonen.
In Deel 2 van zijn uitgave geeft Blom per passage commentaar bij Huygens' Leven
dat hij in Deel 1 heeft uitgegeven en vertaald. Die commentaar is steeds op dezelfde
manier opgebouwd: eerst volgt een inhoudelijk, samenvattend commentaar bij de
passage, daarna geeft Blom een annotatie per regel waarin hij Huygens' Latijn, zijn
allusies op voorgangers en de effecten die hij nastreeft, bespreekt en, waar daar
aanleiding voor is, volgt tot slot een verwijzing naar het Appendix (p. 475-556) met
parallelle teksten. Een bibliografie, een namenregister, een zakenregister en een
index locorum completeren dit rijke deel.
Blom presenteert de autobiografie De vita propria zeer helder als een
exemplarische compositie en levert door middel van de opgenomen andere
autobiografische uitingen in deze uitgave tevens heel veel materiaal voor een
biografie. Dagboeknotities, de jeugdautobiografie, aantekeningen over de opvoeding
van de kinderen, brieven, gedichten en reisverslagen figureren in Bloms commentaar
als argumenten voor zijn oordeel over de zelfpresentatie van de oude Huygens. De
enorme rijkdom aan nagelaten biografisch materiaal maakt dit mogelijk. Blom is zich
ook bewust van het gevaar dat schuilt in
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deze aanpak. De andere bronnen hebben, volgens Blom (Inleiding, Deel I, p. 28)
niet ‘de status van objectieve documenten, maar ze leveren in ieder geval een
relatief referentiekader voor de versie in de autobiografie’.
Bloms commentaar staat steeds in dienst van de uitgave van de tekst. Blom
vertoont als editeur kenmerken van de ideale biograaf met een multidisciplinaire
blik. Niet alleen Huygens' activiteiten op het terrein van de Latijnse en Nederlandse
dichtkunst worden besproken, ook Huygens' inzicht in schilderkunst, architectuur
en muziek komen aan de orde, evenals Huygens' optreden als diplomaat en
vertegenwoordiger van de Oranjes en zijn rol als kind, echtgenoot en vader. Blom
weet zich in zijn commentaar te beperken tot een goedgekozen parallel of een
suggestief contrast. Hij is zeer goed ingevoerd in Huygens' gedichten. Zijn editie is
kortom een belangrijke mijlpaal in de Huygensstudie.
Op editorisch gebied moet ik echter een enkele kanttekening maken. Waar Hofman
Peerlkamp zich op één handschrift baseerde, brengt Blom liefst vijf handschriften
van Huygens' tekst met elkaar in verband. Hij signaleert een ontwerpversie (A), nu
in de British Library, een netversie (B), in de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den
Haag, en drie afschriften, respectievelijk in de British Library (C), het Museum
Meermanno (D) en opnieuw de KB (E). Blom acht het verleidelijk de afschriften te
beschouwen als kopieën voor de zoons Constantijn, Christiaan en Lodewijk (Deel
1, Inleiding, p. 48). In zijn bespreking van de handschriften (p. 51-56) stelt Blom
vast dat er verschillen zijn tussen de afschriften. Hij zegt het modern (p. 53):
(Huygens heeft) ‘in oudere back-ups nog aan het gedicht gesleuteld zonder de
verbeterde versie systematisch te kopiëren in zijn andere exemplaren.’ Dit maakt
de verleidelijke hypothese de afschriften te zien als kopieën voor zijn kinderen niet
erg overtuigend. Waarom zou Huygens niet nog nieuwe afschriften hebben laten
maken van de definitieve versie?
Omdat de verschillende versies allemaal lezingen hebben van de auteur zelf,
kiest Blom ervoor in de teksteditie de netversie (B), voor wat betreft spelling en
interpunctie, als uitgangspunt te nemen. De verschillen met de andere versies geeft
hij in een variantenapparaat. Varianten binnen in één handschrift worden niet altijd
in het variantenapparaat opgenomen. Dit raakt meestal het ontwerphandschrift. In
de Inleiding (p. 27) bespreekt Blom bijvoorbeeld Huygens' verandering in het
ontwerphandschrift van ‘podager’ (jichtig) in ‘properans’ (voortsnellend) in de
levensschets van vader Christiaan. Blom beschouwt dit terecht als een voorbeeld
van de bewuste compositie. Ook op andere plaatsen refereert hij aan oudere versies
in het ontwerphandschrift (bijvoorbeeld bij de commentaar van I, 504, p. 115; I,
705-706, p. 150; op p. 53 en p. 399, waar Huygens in de kladversie bij I, 372
aanvankelijk meer geschreven had over de ontsteking van zijn oor). Toch vind ik
deze teksten niet in het variantenapparaat van de uitgave. Blom noemt zijn
variantenapparaat van de ontwerptekst ‘tekstkritisch’ (p. 53). Een tekstgenetisch
apparaat heeft hij niet gegeven. Het ontwerphandschrift is ‘alleen voor wat betreft
zijn uiteindelijke toestand gecollationeerd’ zegt hij. Ten minste de substantiële
varianten uit de creatiofase hadden mijns inziens in het variantenapparaat
opgenomen moeten worden, zeker waar oudere lezingen argumenten vormen in
het betoog. Bloms opmerkingen dat een tekstgenetisch apparaat, ik citeer, ‘ruimte
vreet’ kan ik niet ontkennen. Maar is dat nu zo erg? Zoveel dikker zou het boek niet
geworden zijn. Een sterk inhoudelijk argument vind ik dit dus niet. Om het met een
door Blom geciteerd versje van Huygens te zeggen (deel 2, p. 38):
Heb ick wat papiers versleten,
Tyt en heb ick niet verseten,
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Dat 's mij veel te dieren waer [...]

Overigens heeft Blom wel veel werk gemaakt van de eerste vruchtbeginselen van
Huygens' Vita. De paragraaf ‘Van geboorte tot Mijn leven na de dood’ (Inleiding, p.
45-46) begint met een enthousiaste herkenning van zeven versregels in een gedichtje
van 4 november 1677 ‘als vroegste kladversie’ van de opening van Mijn leven. Bij
de overvloed aan documenten had op deze plaats overigens nóg een biografisch
document van Huygens betrokken kunnen worden. Ik doel op een lijst met jaartallen
en korte aanduidingen van gebeurtenissen die J.C.G. Boot in 1873 heeft uitgegeven
in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling Letterkunde (Tweede reeks, derde deel. Amsterdam 1873, p. 344-356).
Deze lijst, gedateerd 18 juni 1678 en bewaard in de KB (signatuur KA 39a), lijkt als
een geheugensteuntje te hebben gefungeerd voor Huygens toen hij zijn gegevens
ordende. Een nauwkeurige vergelijking van de in 1678 opgesomde gebeurtenisen
met de in zijn Vita besproken voorvallen, had niet achterwege mogen blijven.
Deze kritiek doet overigens niets af aan mijn bewondering voor dit werk. Blom
heeft een belangrijke tekst van Huygens op een voortreffelijke manier uitgegeven.
Huygens vertelde zijn levensverhaal aan zijn kinderen. Dankzij Frans
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Blom kunnen wij nu meegenieten en steken we heel wat op over het rijke leven van
een centrale figuur uit onze Gouden Eeuw.

Ad Leerintveld

Welsprekende burgers: Rederijkers in de negentiende eeuw / Oscar
Westers. - Nijmegen: Vantilt, cop. 2003. - 525 p.: ill.; 24 cm ISBN
90-75697-93-7 Prijs: € 29,90
Rederijkerskamers waren in het midden van de negentiende eeuw ongekend
populair. Het waren genootschappen waarin burgers zich bezighielden met het
voordragen van poëzie en het opvoeren van toneelstukken. In elke stad van
betekenis en in bijna elk dorp werden er een of meer van die kamers opgericht. Na
een voorzichtig begin in de jaren veertig werd Nederland er tussen 1860 en 1875
door overspoeld; pas na 1885 begonnen ze in aantal te dalen. Oscar Westers, die
een omvangrijke dissertatie aan dit fenomeen wijdde, telde er maar liefst 1271. Maar
hoewel zij alleen al door dit imposante aantal een belangrijk literair verschijnsel
vormen, zijn deze rederijkerskamers er in de literatuurgeschiedenis tot nu toe bekaaid
van afgekomen.
‘De laatdunkende houding van literatuurcritici over rederijkers is een begrijpelijk,
maar achterhaald standpunt’, schrijft Westers op pagina 385. Zonder het met zoveel
woorden te zeggen bedoelt Westers hier met critici historici. Want, zo constateert
hij in het begin van zijn boek, over de rederijkerskamers is in de standaardwerken
op het gebied van de cultuur-, literatuur- en theaterwetenschappen nauwelijks iets
terug te vinden en ‘voorzover ze er wel aandacht aan besteden, is dat vrijwel
uitsluitend in depreciërende zin’ (p. 11). Westers daarentegen werpt zich op als een
historicus die niet geïnteresseerd is in esthetische oordelen, maar die wil doorgronden
hoe men in vroeger tijden met literatuur omging. Het is een benadering die, zo blijkt
uit deze studie, buitengewoon vruchtbaar is. Uitvoerig gaat hij in op de oorsprong
en verbreiding, de doelstellingen en de werkzaamheden van de kamers. Daarnaast
besteedt hij veel aandacht aan de sociale achtergrond van de leden. Hieruit blijkt
dat deze rederijkerskamers stevig wortelen in een burgerlijke cultuur; sterker nog,
dat deze gezelschappen fungeren als kweekkamers van een moreel-cultureel
burgerschap voor de middenklasse.
Westers toont overtuigend aan dat dit beschavingsoffensief vanaf het midden van
de jaren vijftig het hoofddoel is van de kamers en dat de literatuur hieraan
ondergeschikt gemaakt wordt. Vandaar ook dat de rederijkers in een
literatuurgeschiedenis die zich laat leiden door esthetische beginselen, zo'n
ondergeschikte plaats innemen. Veruit de populairste dichter - wat wil zeggen dat
zijn stukken het meest werden voorgedragen - was Tollens, de dichter die bij uitstek
geschikt was om burgerlijke waarden te propageren. Zijn dood in 1856 is voor de
rederijkers een dag van nationale rouw en in de Haagse kamer De Nieuwe
Korenbloem draagt de dichter Withuys een gelegenheidsvers voor waarin hij Tollens
boven Petrarca stelt. Vanuit dit perspectief gezien is het geen wonder dat Tollens
de eerste Nederlandse dichter is voor wie een standbeeld wordt opgericht.
Intussen kijkt de literaire elite tandenknarsend toe. De wansmaak van de
rederijkers geeft de toon aan en is naar de mening van critici als Potgieter en Busken
Huet schadelijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur. Het voorbeeld
van Tollens inspireert een onafzienbaar aantal dichters tot een stroom van huiselijke
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poëzie. Uit de studie van Westers blijkt dat na Tollens dichters als Beets, Ter Haar
en Ten Kate de grote favorieten zijn; tenminste wat de bekende namen betreft die
komen bovendrijven in een zee van middelmatige dichters en toneelschrijvers, want
wie kent nu nog auteurs als Schuitemaker, Wijnstok en Van Heijst die de vorige drie
nog in populariteit overtreffen? De rederijkers hebben heel veel gepubliceerd, maar
van een niveau dat te laag was om zelfs maar een bescheiden plaatsje in de
literatuurgeschiedenis te verwerven. Daarentegen kwamen in hun bijeenkomsten
‘moeilijke’ dichters als Potgieter en Staring, die in de literatuurgeschiedenis veel
hoger gewaardeerd worden, niet aan bod. De conclusie is dan ook dat de rederijkers
met hun eenzijdige voorkeur voor de huiselijke poëzie remmend gewerkt hebben
op de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde. Pas als de antiburgerlijke
beweging van Tachtig hardhandig met dit genre heeft afgerekend, ontstaat een
nieuwe periode van bloei in de Nederlandse dichtkunst.
Overigens trekt Westers zelf zulke conclusies niet. Hij draagt het materiaal aan
en legt helder uit wat er zich allemaal in en rondom de kamers afspeelt, maar hij
onthoudt zich van zulke voor de literatuurgeschiedenis interessante en bovendien
gemakkelijk te trekken conclusies. Dat is een gevolg van zijn hierboven genoemde
afkeer van esthetische oordelen. Maar wie het door Westers bijeengebrachte
materiaal met iets meer belangstelling voor de esthetische waarde van letterkundige
producten bekijkt, kan een op-
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merkelijke parellellie tussen de literaire smaak en de samenstelling van de kamers
niet ontgaan.
Hoewel over de oorsprong van de negentiende-eeuwse rederijkerskamers niets
met zekerheid te zeggen valt, is de hypothese van Westers dat de eerste kamer in
Amsterdam in 1844 is opgericht in navolging van de al veel langer bestaande
studentendisputen heel aannemelijk. Studentendisputen bestonden er al vanaf het
begin van de negentiende eeuw. Het waren gezelschappen waarin studenten zich
een deel van de avond serieus met hun vak of een ander onderwerp bezighielden
om vervolgens tot diep in de nacht feest te vieren. Het bekendste dispuut bevond
zich in Leiden en hield zich bezig met het reciteren van poëzie: de in 1833 opgerichte
Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid. In tegenstelling tot andere
disputen traden de leden ervan ook af en toe in de openbaarheid met optredens in
zogenaamde buitengewone vergaderingen. Iets dergelijks maar dan ingetogener
moet de Amsterdamse heren voor ogen hebben gestaan, toen zij hun
rederijkerskamer oprichtten. Ongeveer de helft van de leden had een Leidse
academische achtergrond en deze relatie verklaart dan ook waarom zij zich met de
naam ‘Rederijkerskamer’ tooiden, ook al hadden hun werkzaamheden met die van
de middel-eeuwse en zestiende-eeuwse rederijkers geen enkele overeenkomst en
had de literatuur van de oude rederijkers in de negentiende eeuw een uitgesproken
slechte reputatie. Een belangrijke doelstelling van deze eerste kamer was de
verheffing van het nationale toneel, dat naar de mening van deze burgers in een
staat van crisis verkeerde. Om het goede voorbeeld te geven, traden zij gekleed in
rokkostuum voor een gehoor van vijfhonderd genodigden op met een voordracht
van Bilderdijks drama Floris V. Hun succes leidde tot de oprichting van een tweede
Amsterdamse rederijkerskamer, Achilles, die onder andere een soortgelijke
voordracht van Vondels Gijsbrecht van Amstel op het toneel bracht. De grote man
in dit gezelschap was de bekende auteur Jacob van Lennep.
Uit de sociale herkomst van de leden van deze eerste twee kamers blijkt dat men
hier te maken heeft met de elite onder de Nederlandse burgers. Dat geldt ook voor
de kamers die in de jaren onmiddellijk hierna worden opgericht. Maar vanaf 1855 vijf jaar voordat de rederijkerskamers aan hun onstuimige groei beginnen - verandert
dat. Na 1855 trekt de elite zich terug en worden de kamers het speelterrein van de
middenklasse. Met de populariteit van Vondel en Bilderdijk is het dan snel gedaan
en hun plaats wordt ingenomen door de hierboven genoemde dichters. Vanaf 1855
worden de rederijkerskamers gedomineerd door de minder ontwikkelde burgers die
hun eigen beschaving ter hand nemen en zich ontwikkelen zonder hulp van de elite.
Voor de vorming van hun literaire smaak, kunnen wij vaststellen, heeft dat ongunstig
uitgepakt. Voor hun zelfbewustzijn en in het verlengde daarvan hun sociale
emancipatie, concludeert Westers, zijn deze rederijkerskamers daarentegen van
groot belang geweest.
Westers heeft een voortreffelijk boek geschreven over een uniek verschijnsel,
waarover te lang veel te weinig bekend was. De tabellen en bijlagen die het boek
complementeren, geven een uitputtende rijkdom aan feiten waarvan de lezers zelfs
in hun dromen niet vermoed zullen hebben dat die kennis hun ooit nog eens
geopenbaard zou worden.

Olf Praamstra
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Nederland en Duitsland in het interbellum. Wisselwerking en contacten:
van politiek tot literatuur / Onder redactie van Frits Boterman & Marianne
Vogel. - Hilversum: Verloren, 2003. ISBN 90-6550-763-9 Prijs: € 23, De bundel Nederland en Duitsland in het interbellum begint met een uitvoerige
inleiding van de historicus Frits Boterman. Daarin pleit hij voor een genuanceerder
beeld van het interbellum en van de Nederlands-Duitse betrekkingen in die periode.
Het interbellum is zijns inziens te lang beschouwd vanuit een finalistisch standpunt,
als voorspel van de Tweede Wereldoorlog. De geringe aandacht voor de Nederlandse
cultuur vóór 1940 zou te wijten zijn aan de wijdverbreide opvatting dat die provinciaal
was omdat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef. De meeste
publicaties over het interbellum, betoogt Boterman, geven blijk van ‘tegenstrijdige
opvattingen’ en ‘achterhaalde visies’ (p. 10). Hij pleit ervoor de periode 1918-1940
als ‘etappe in het moderniseringsproces’ (p. 8) te beschouwen en het onderzoek te
concentreren op de culturele positie van Nederland in de Europese context, met
name op ‘de verhouding van de elite van cultuurdragers, kunstenaars en
intellectuelen tot Duitsland’ (p. 9). Boterman laat het niet alleen bij kritiek op het
‘oude’ onderzoek maar doet ook gedetailleerde voorstellen voor ‘nieuw’ onderzoek.
Het moet zich ten eerste richten op de plaats van de Nederlandse-Duitse relatie in
Europa en de Nederlandse rol bij het moderniteitsdebat in Europa na 1918.
Wetenschappers zouden de politieke betrekkingen,
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culturele contacten en culturele wisselwerkingen moeten bestuderen. Het onderzoek
naar culturele wisselwerkingen zou moeten bestaan uit een vergelijking van
omschrijvingen en definities van cultuur, civilisatie en beschaving, onderzoek naar
de politieke cultuur en naar ‘cultural transfer’ (directe persoonlijke contacten,
organisatorische infrastructuur en kwalitatieve en kwantitatieve beïnvloeding). Over
de wijze waarop culturele wisselwerkingen in kaart moeten worden gebracht, doet
Boterman drie voorstellen: het onderzoek moet zich ten eerste op algemene thema's
richten en op de representatie van de werkelijkheid, vervolgens nader analyseren
hoe de discussie tussen hoge en lage cultuur verliep en ten slotte het spanningsveld
tussen nationalisme en internationalisme bekijken.
Botermans inleiding roept twee vragen op. Allereerst of zijn inleiding inderdaad
nieuwe voorstellen binnen het onderzoek naar Nederlands-Duitse betrekkingen in
het interbellum bevat en vervolgens of de hier gebundelde artikelen voldoen aan
zijn omschrijving. Uit publicaties van kunsthistorici en literatuurwetenschappers blijkt
dat die eerste vraag negatief moet worden beantwoord. Veel onderzoek uit de laatste
decennia voldoet aan Botermans omschrijving. De titel van de door Kathinka Dittrich
uitgegeven catalogus Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkingen 1920-1940
(1982) komt bijvoorbeeld letterlijk terug in de ondertitel van deze bundel. Die
catalogus is weliswaar nog steeds relevant, schrijft Boterman, maar de Europese
context ontbreekt. Een tweede publicatie is van recenter datum: Avantgarde!
Voorhoede? (2002), het door Hubert van den Berg en Gillis Dorleijn samengestelde
overzicht van de vernieuwingsbewegingen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen.
Boterman laat het bij de vaststelling dat in deze uitgave ‘avantgarde en utopisme
op artistiek gebied onder invloed van het postmodernisme direct in verband [worden]
gebracht met een verderfelijk totalitair politiek denken en handelen’ (p. 10). Zijn
kritiek wekt bevreemding want de bundel is een van de uitvoerigste overzichten van
de artistieke ontwikkelingen in het interbellum van de laatste jaren en Boterman had
de discussie over de ontwikkeling van het onderzoek aan de hand van de resultaten
in Avantgarde! Voorhoede? scherper kunnen stellen. Twee andere studies die
belangrijk zijn op het gebied van Duits-Nederlandse literaire betrekkingen, Herbert
van Uffelens receptie-onderzoek Moderne niederländische Literatur im deutschen
Sprachraum 1830-1990 (1993) en de bijbehorende Bibliographie (1993), noemt
Boterman niet. Dat hij deze maar ook andere publicaties niet noemt en nauwelijks
aandacht aan de conclusies van de eerste twee besteedt, ligt er aan dat zijn inleiding
sterk op de resultaten van historisch onderzoek is gebaseerd, zoals blijkt uit de
openingszin van zijn inleiding: ‘Het onderzoek naar de Nederlands-Duitse
betrekkingen heeft zich lange tijd bewogen op het terrein van de naoorlogse
(buitenlands-politieke) verhoudingen en relaties tussen beide landen en op het
gebied van de negatieve beeldvorming [...]’. Dat geldt wellicht voor historici en
politicologen, maar zeker niet voor literatuurwetenschappers en kunsthistorici. Door
zijn eenzijdige invalshoek heeft hij belangrijke onderzoeksresultaten over het hoofd
gezien
In Nederland en Duitsland in het interbellum zijn zestien lezingen gebundeld die
tijdens twee interdisciplinaire symposia in 2001 en 2002 van de vakgroep
Duitslandstudies aan de universiteit van Groningen werden gepresenteerd. Politiek,
literatuur en kunst worden het vaakst gethematiseerd en in de overige bijdragen
worden theologie, boek- en wetenschapsgeschiedenis, archeologie en beeldvorming
behandeld. Mijn tweede vraag luidde of deze bijdragen ‘een eerste aanzet vormen
tot nieuw onderzoek op het gebied van de Nederlands-Duitse relatie [...]’ en of ze
getuigen van ‘een frisse blik’, zoals Boterman het in zijn inleiding formuleert. De
meeste artikelen vormen interessante mozaïeksteentjes over de Nederlands-Duitse
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betrekkingen maar het is opmerkelijk dat vrijwel alle auteurs zich beperken tot een
heel kleine vraagstelling met een overeenkomstig geringe uitkomst. Sommige auteurs
vatten bestaand onderzoek samen, zoals Alexandra Paffen die een overzicht geeft
van de contacten in de jaren dertig van Erika en Klaus Mann in Nederland. Thomas
W. Gijswijt baseert zijn bijdrage over de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland
in de Eerste Wereldoorlog grotendeels op de dissertatie van de Duitser Marc Frey,
Der erste Weltkrieg und die Niederlande (1998), en plaatst daar enkele
kanttekeningen bij. Maar Frey's onderzoek stimuleert vooral om uitvoerig naar het
Duitse cultuurbeleid in Nederland in de periode 1914-1918 te kijken, want net als
in het neutrale Zwitserland (maar ook in bezette landen zoals België) werden de
Duitse diplomatieke posten in Den Haag en Amsterdam in die jaren met mensen
bezet die uitstekend op de hoogte waren van de Nederlandse cultuur. Belangrijke
vragen zijn bijvoorbeeld wat tot hun taken behoorde, welke contacten zij met
Nederlandse kunstenaars en intellectuelen hadden en hoe daar in Nederland op is
gereageerd.
Behalve de bijdrage van Paffen zijn er nog drie artikelen waarin literaire thema's
worden uitgewerkt: Ute Schürings presenteert een al elders
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gepubliceerd hoofdstuk uit haar nog niet afgesloten dissertatie met de titel ‘Provincie
zoekt metropool. De reputatie van Berlijn in de Nederlandse literatuur van het
interbellum’. Léon Hanssen, die al jaren publiceert over personen die binnen de
Nederlands-Duitse betrekkingen een rol spelen, schetst in ‘Verstrikt in lussen van
welsprekendheid’ de houding in Nederland tegenover Thomas Mann. In zijn bijdrage
komen diverse thema's ter sprake waar Boterman in zijn inleiding naar verwijst zoals
de opvatting in Duitsland van begrippen als cultuur en civilisatie waarmee Manns
veranderende houding tegenover zijn geboorteland kan worden verduidelijkt.
Marianne Vogel ten slotte beschrijft in ‘Middelaars en moderniteitsdiscoursen’ een
publicatie van de bemiddelaar Friedrich Markus Huebner, een Duitser die lange tijd
in Nederland heeft gewoond en er veel heeft gepubliceerd. Vogel gebruikt een begrip
dat in veel andere bijdragen ook ter sprake komt, namelijk bemiddelaar (zij geeft de
voorkeur aan het begrip ‘middelaar’) en definieert het als volgt: ‘Onder een
“middelaar” versta ik een tussenpersoon die leden van twee of meer culturen bij
elkaar brengt, de relaties tussen deze culturen helpt bevorderen en het inzicht van
de ene in de andere cultuur helpt verdiepen’ (p. 37). Het begrip bemiddelaar is een
van de sleutelbegrippen binnen de cultural transfer en het is opvallend dat Vogel
niet aangeeft waarop haar definitie is gebaseerd. Die blijkt te beperkt en te
waarderend te zijn. Want afhankelijk van zijn positie kan een bemiddelaar immers
hem onwelgevallige aspecten negeren of zelfs blokkeren - waardoor hij tevens een
negatieve rol kan vervullen, een aspect dat buiten Vogels definitie valt. Volgens
haar omschrijving kunnen Nederlandse en Duitse vertalers of recensenten van
bijvoorbeeld nationaal-socialistische literatuur ook geen bemiddelaar worden
genoemd, hoewel zij dezelfde werkzaamheden verrichtten als de generaties voor
hen, alleen vanuit een ander ideologisch perspectief. Nog een voorbeeld: de Duitser
Georg Hermanowski, die na 1950 veel literatuur van Vlamingen vertaalde, maar
vertalingen van niet-katholieke Vlaamse auteurs probeerde te verhinderen, is volgens
haar omschrijving ook geen bemiddelaar.
Een zeer heldere bijdrage is van de hand van André Beening die onderzoek heeft
gedaan naar het beeld van Duitsland in Nederlandse schoolboeken. Hij gaat in op
het conglomeraat cliché, stereotype en imago waartussen grote verschillen bestaan.
Bovendien maakt hij duidelijk dat de beeldvorming in Nederland over Duitsland in
de lange periode van zijn onderzoek, 1750-2000, dynamisch was, imago's steeds
veranderen. Deze begrippen worden in de andere bijdragen in de bundel willekeurig
door elkaar gebruikt, waaruit blijkt dat de deelnemers aan het symposium zich niet
bewust zijn geweest van een van de belangrijke thema's in het onderzoek naar
betrekkingen tussen de landen.
De kloof tussen de gedetailleerde voorstellen die Boterman in zijn inleiding
presenteert en de bijdragen in de bundel is groot. Te vaak worden sleutelbegrippen
niet of slordig gedefinieerd, wordt bestaand onderzoek samengevat of gaat de
aandacht uit naar bijzaken. Afgezien van een paar artikelen is van een ‘eerste aanzet
tot nieuw onderzoek’ naar en een ‘frisse blik’ op de Nederlands-Duitse betrekkingen,
die Boterman aankondigt, in deze bundel nauwelijks sprake. De waarde van de
bundel ligt in Botermans inleiding. Als die met recent onderzoek wordt aangevuld,
kan ze als leidraad voor onderzoekers dienen.

Jaap Grave
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Stralend in gestrenge samenhang: Ida Gerhardt en de klassieke traditie
/ Mieke Koenen. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2002. - 286 p. ISBN
90-6554-4429 Prijs niet opgegeven
Over de antieke intertekstualiteit bij (moderne) Nederlandse auteurs is in de laatste
jaren al veel gepubliceerd: er bestaan specialistische studies, van uiteenlopende
omvang, over Achterberg, Claus, Couperus, Hermans, Nooteboom, Terborgh en
Vestdijk. Tot dit rijtje mag men ook rekenen de naam van de dichteres Ida Gerhardt
(1905-1997); haar oeuvre is bij uitstek schatplichtig aan de antieke literatuur en
filosofie (in de oudheid zelf veelal ongescheiden begrippen). Tot nu toe ontbrak
evenwel een samenvattende studie over het onderwerp. Die is er nu gekomen: bijna
300 pp. telt Stralend in gestrenge samenhang (een citaat van de dichteres); het
boek is van de latiniste Mieke Koenen, die sinds 1998 een stroom van artikelen over
deelonderwerpen het licht heeft doen zien. Zij heeft echter meer gedaan dan
bundelen: dit boek bevat veel nieuwe informatie over de biografie van Gerhardt en
ook heel wat poëzie die tot nu toe niet was gepubliceerd of niet tot de Verzamelde
Gedichten (VG) door de strenge dichteres was ‘toegelaten.’
Via de publicaties van de levensgezellin van Gerhardt, de neerlandica Marie van
der Zeyde, waren ons al details bekend over de relatie van de dichteres tot haar
ouders; tot haar geliefde leraar op het Rotterdams gymnasium, J.H. Leopold; haar
jaren in Kampen als lerares klassieke talen; haar promotie in Utrecht (1942) en de
afronding
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van haar carrière als docente bij de Werkplaats van Kees Boeke te Bilthoven. Mieke
Koenen biedt nieuwe informatie over vrijwel al deze onderwerpen. Ik noem er hier
twee. In de eerste plaats schetst zij ons de excentrieke positie van Gerhardt in
Kampen, met name hoe zij door een collega-classicus, lid van de NSB, werd
bejegend. Duidelijk wordt nu ook dat ze weliswaar hield van haar leerlingen (vgl.
ook enkele ‘klassiekers’ uit Sonnetten van een leraar van 1951), maar vanwege de
sfeer onder de collega's graag naar de ‘school van Boeke’ wilde, wiens pedagogische
opvattingen zij deelde. Het blijkt nu dat zij daar op advies van de classica en
pedagoge H.F.W. Stellwag is aangenomen. Deze heeft Gerhardt ook aanbevolen
als privé-lerares van (toen) prinses Beatrix - van lessen aan haar is het overigens
nooit gekomen.
Het interessantst zijn uiteraard deze en andere biografica, als zij nieuw licht werpen
op Gerhardts gedichten. Dat is inderdaad het geval. Zo wordt uit de nalatenschap
een gedicht ‘f.h. † 1962’ geciteerd, dat blijkt te zijn geschreven ter nagedachtenis
aan een gestorven leerling. De formuleringen doen sterk denken aan ‘Dertig Eeuwen’
(VG 296), een gedicht dat tot de klassiekers van de dichteres behoort, maar nu juist
geen echt herdenkingsgedicht is: het is gewijd aan een dode uit de fictie, de door
Homerus beschreven uitvaart van Patroclus.
Er is één belangrijke gebeurtenis uit het leven van Gerhardt die niet in het eerste,
biografische hoofdstuk behandeld wordt: het betreft de verdediging van haar
proefschrift, een vertaling van boek I en V van Lucretius' De rerum natura, met een
inleiding over de vertaalgeschiedenis. Doordat zij over aantekeningen en
getuigenissen van enkele aanwezigen kon beschikken, heeft Koenen de
promotieplechtigheid zo goed als geheel kunnen reconstrueren. Over de receptie
van dit proefschrift, waarvoor Gerhardt cum laude kreeg, is weinig bekend: er
verschenen in totaal maar drie recensies, alle nogal lovend. Het is evenwel zeker
dat de onderwerpskeuze van Gerhardt, in het conservatieve wereldje der classici
van toen, niet altijd goed gevallen zal zijn. Verder bevat het tweede hoofdstuk
belangrijke interpretaties van gedichten die aan Epicurus en Lucretius kunnen
worden gerelateerd.
In een derde hoofdstuk staat Vergilius centraal. Natuurlijk is er aandacht voor de
vertaling van de Georgica (1949, vaak herdrukt), die door toevallige omstandigheden
bijna helemaal niet besproken is, maar waarvoor zij bijna twintig jaren later alsnog
de Martinus Nijhoff-prijs ontving. Diverse gedichten uit de VG hangen met de
Georgica samen, vooral het vierde en laatste boek ervan, dat aan de bijen is gewijd.
Enkele gedichten over het verre, mythische eiland, dat bijvoorbeeld Ierland zou
kunnen zijn, heeft Koenen kort in dit hoofdstuk besproken: in de Georgica I, 30
brengt Vergilius dit eiland, Ultima Thale, immers ter sprake.
Het vierde en laatste hoofdstuk - op een ‘Besluit’ na - gaat in op Gerhardts
verwerking van teksten van Homerus, Sappho en Plato. Oudere artikelen van Koenen
zijn hierin sterk uitgebreid en/of herzien. Het is wat jammer dat Koenen aan dit
hoofdstuk geen bespreking van de in VG, deel III, opgenomen vertalingen van
epigrammen uit de Griekse Anthologia Palatina heeft gewijd. Ze heeft er wel aandacht
aan besteed, maar dan in haar eerste hoofdstuk, waar het m.i. niet goed past: men
kan toch moeilijk beweren dat haar inzending voor de lustrumbundel (1963) van de
klassieke studievereniging M.F. te Leiden voor haar leven van grote betekenis is
geweest.
Deze studie van Mieke Koenen werpt niet alleen licht op één van de belangrijkste
aspecten van het werk van Gerhardt, de klassieke traditie die zij volgt, maar ook op
de positie die zij als dichteres in de Nederlandse literatuurgeschiedenis inneemt:
duidelijk wordt dat haar poëzie wel verwant is met het symbolisme, maar eigenlijk
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een categorie sui generis vormt. Ronduit voorbeeldig is Koenens gebruik van
secundaire literatuur: die is inmiddels omvangrijk, maar werkelijk alles lijkt door de
schrijfster gelezen en verwerkt. Des te betreurenswaardiger is het dat niet alle
gegevens in dit kader ook in de echte ‘Bibliografie’ zijn vermeld. Zo zoekt men
tevergeefs naar de recensies op de Lucretius- en Vergiliusvertalingen. Ook kan men
er niet terecht voor de vindplaats van de recensie van Rob Schouten van haar
bundel De zomen van het licht (1983), een stuk (vermeld op p. 125), waarover
Gerhardt zich enorm heeft opgewonden - zie verder hieronder. De omissie is des
te opvallender, omdat de kritiek van Guus Middag, op dezelfde bundel, wel is
vermeld. Ten slotte: Van Deel 2000 (p. 248) kan ik helemáál niet vinden - het is
vermoedelijk een foutieve opgave.
Er is een serieuzer bezwaar in te brengen tegen deze studie, eigenlijk ook het
enige dat ik heb: de schrijfster neemt geen standpunt in waar het gaat om evident
onzinnige beweringen van Gerhardt en is wel erg mild bij de behandeling van ronduit
zwakke verzen van de dichteres.
Twee voorbeelden van Gerhardts krachtig misslaan van de plank: via Koenen
zijn we nu op de hoogte van de inhoud van de bibliotheek van Gerhardt. Daarin
bevond zich een (vertaling van) Gabriel Germains boekje over Homerus. Bij diens
opmerking over de ‘zinnelijke liefde’
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tussen Patroclus en Achilles heeft de dichteres geschreven: ‘Voor Homeros bestaan
er geen seksuele problemen.’ Freudiaanser kan het niet: de zinnelijke liefde was
voor Gerhardt kennelijk zelf een probleem.
Een tweede voorbeeld van Gerhardts doordraverij is haar furieuze antwoord op
de kritiek (in dubbele zin) van Rob Schouten, die hierboven al is vermeld. Hoeveel
moeite zij had om ironisering van haar hooggestemde werk te incasseren, blijkt wel
uit het feit dat zij een relatie legde tussen deze houding en die van een NSB-collega
uit haar Kampen-tijd! Dat Koenen op p. 248 de vergelijking van Gerhardt zonder
commentaar laat passeren, vind ik niet alleen vreemd, maar zelfs storend.
Bij de tot dusverre ongepubliceerde, of niet in de VG opgenomen, gedichten zijn
ook heel wat half of geheel mislukte. Koenen geeft dit ook wel eens aan, maar m.i.
niet vaak genoeg. Er is bijvoorbeeld een fragment van het door Gerhardt
vervaardigde Kamper schoollied opgenomen (p. 41) dat zo criant slecht is, dat je
haast niet kunt geloven dat het van dezelfde dichteres als van het sublieme
‘Eindvergadering’ (VG 127) afkomstig is. En zo zijn er meer betreurenswaardige
missers. Ongetwijfeld is Mieke Koenen de verzen van ‘haar’ dichteres in het hart
gaan dragen en mede daardoor diep in de belevingswereld van Ida Gerhardt
doorgedrongen, maar wat meer reserve tegenover de idiosyncrasieën en
ontsporingen van de dichteres zou deze studie evenwichtiger hebben gemaakt.

Rudi van der Paardt.

Ander water: een herlezing van Gerard Reves ‘De avonden’ / Chris de
Zoeten. - Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 2003. - 118 p.; 24
cm.-(SNL-reeks; no. 10) ISBN 90-807276-2-8 Prijs € 15,95
Het karakter van de monografie die Chris de Zoeten heeft gewijd aan de
debuutroman van Gerard Reve, Ander water. Een herlezing van Gerard Reves ‘De
avonden’, laat zich aflezen aan een tweetal beweringen in zijn inleiding. Hij is van
mening dat de kritiek in haar commentaar op deze roman tekort is geschoten, omdat
zij ‘haar analyses niet ver genoeg heeft voortgezet.’ (p. 7) De tweede bewering luidt
dat de verteltechniek van De avonden het zicht beneemt op de ontwikkeling die zich
aftekent in de roman. De Zoeten stelt zich ten doel aan te tonen dat de protagonist
Frits van Egters ‘een wezenlijke ontwikkeling doormaakt [...]’ (p. 8).
Deze uitspraken bereiden de lezer voor op een volgehouden minutieuze ontleding
van de roman, die wordt opgevat als een reservoir van verborgen betekenissen.
Inderdaad stelt De Zoeten ‘een tamelijk lang en detaillistisch betoog’ in het
vooruitzicht, waarin hij, gaande van hoofdstuk naar hoofdstuk, alle elementen belooft
te belichten ‘die ook maar enigszins relevant lijken’ (p. 9). Volgens welk criterium
hij deze relevante elementen selecteert, blijft daarbij duister.
Het boekje van De Zoeten bestaat uit achttien hoofdstukken. Afgezien van de
inleiding en de slotbeschouwing, zijn tien daarvan gewijd aan het gelijke aantal
hoofdstukken dat De avonden telt. Zij worden afgewisseld door cursieve hoofdstukjes
die aanvankelijk handelen over aspecten van de verteltechniek als focalisatie,
compositie en symboliek, maar later de humor en de voorstelling van God in de
roman tot onderwerp hebben.
Volgens De Zoeten beschrijft De avonden de pogingen van de hoofdfiguur een
volwassen identiteit te veroveren. Diens vertrekpunt is een toestand van verlamming,
waarna hij probeert af te rekenen met het trauma dat het gymnasium hem heeft
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bezorgd en met de fixatie aan de kindertijd, waarvoor de houding tegenover de
ouders uiteraard van belang is. Ook moet hij zijn inauthenticiteit overwinnen, die
bijvoorbeeld tot uiting komt in zijn bijdragen aan volgens een vast patroon verlopende
gesprekken met vrienden, en, bovenal, zijn homoseksualiteit accepteren. Het is een
heel programma, hier sterk bekort weergegeven, dat Frits van Egters volgens De
Zoeten afwerkt in De avonden.
Het is zeer wel te verdedigen dat Reves roman een zekere ontwikkeling vertoont.
De apotheose in oudejaarsnacht en de befaamde slotwoorden wijzen in deze richting.
Ook verschilt de liefdevolle wijze waarop Frits in de monoloog tot God over zijn
ouders spreekt, al bedient hij zich daarbij van krasse bewoordingen, van de
hardvochtige observaties waaraan hij hen eerder in de roman onderwerpt. Het is
bovendien interessant dat De Zoeten expliciet aandacht besteedt aan de mislukking
van de hoofdfiguur op het gymnasium en de nauwelijks bedwongen agressie die
daarvan het gevolg is. Terecht werpt hij ook de vraag op waarover Frits op
oudejaarsavond wil praten, als deze zich voorneemt: ‘Nu moet ik het zeggen, [...]
ik moet het zeggen’ (p. 108). Voor De Zoeten lijdt het geen twijfel wat Frits wil
openbaren: zijn homoseksualiteit - die overigens allesbehalve evident is. Maar is
het, gelet op de inhoud van de monoloog die hij later tot God richt, niet mogelijk dat
hij blijk wil geven van zijn genegenheid voor zijn ouders of iets van zijn
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visie op het leven wil prijsgeven? Zowel hier als elders is De Zoeten erg zeker van
zijn zaak.
Toch lijkt het er sterk op dat hij ten prooi is gevallen aan zijn eigen premissen.
‘De geschiedenis van Frits van Egters [...] wordt gecensureerd aangeboden’, poneert
De Zoeten (p. 115). Hij ziet ‘de strakke regisseurshand van de auteur’ en ‘een
uitgesproken literaire enscenering’ (p. 54). De opvatting die in deze uitlatingen
doorschemert, is die van literatuur als een medium dat weloverwogen wordt
gehanteerd om een geheime boodschap te verkondigen. In overeenstemming
hiermee rept De Zoeten van Reves ‘ware bedoelingen’ (p. 71), die hij, onder meer
met behulp van de humor, maskeert en oppert hij dat er ‘wel een bedoeling [moet]
schuilen’ achter bepaalde overwegingen van Frits van Egters (p. 65). Wie deze
uitgangspunten tot de zijne maakt en niet terugdeinst voor gekunstelde duidingen,
kan zichzelf wijsmaken dat hij de ene na de andere interpretatieve vondst doet.
Maar in feite verstrikt hij zich in een volstrekt subjectieve interpretatieve paranoia.
Het boek van De Zoeten barst bijkans uit zijn voegen van de vergezochte
interpretaties. Ik beperk mij tot enkele voorbeelden. Na geconstateerd te hebben
dat Frits van Egters vaak de tijd van de dag vaststelt en na beweerd te hebben dat
Reve de innerlijke gesteldheid van een personage mede schetst via het vermelden
van de weersomstandigheden, geeft hij commentaar op de eerste twee zinnen van
De avonden, in het bijzonder de zinsneden ‘Het was nog donker’ en ‘Hij keek op
zijn [De Zoeten citeert abusievelijk “een”] lichtgevend horloge’. De Zoeten herkent
hier de twee genoemde motieven en bedelft de aangehaalde zinnetjes onder de
loodzware interpretatie ‘dat alleen de tijd in deze duisternis goed zichtbaar zal zijn’
(p. 18). De duisternis heeft overigens niets met het weer te maken, maar alles met
het jaargetijde en het uur van de dag.
Dit is een relatief onschuldig voorbeeld. Het kan erger. Als Frits tabak steelt van
zijn vader, ziet De Zoeten daarin ‘een infantiele poging’ van de gesjeesde gymnasiast
de intellectuele achterstand op zijn veel lezende vader te verkleinen (p. 19). En
wanneer deze man zijn zoon wijst op een passage in zijn boek waarin de graven
van Egters worden genoemd, wier rechten dateren van 1348, interpreteert De Zoeten
dit als een voor Frits pijnlijke confrontatie met zijn seksuele geaardheid via ‘de door
de vader gereleveerde boodschap: de familie bestaat al eeuwen (en zorg ervoor
dat ze voortgezet wordt)’ (p. 38).
Interpretatoren van het type De Zoeten zijn er voortdurend op uit meteorologische
verschijnselen symbolisch te duiden. Als Frits in de roman een aankoop doet, meent
De Zoeten bijvoorbeeld dat deze handeling ‘onder gunstige voortekens’ staat, gezien
de mededeling dat de zon even door de wolken schijnt (p. 35). Wat is dit een flauwe
en primitieve wijze van interpreteren en - om mij een persoonlijke opmerking te
veroorloven - wat blijft er op deze manier weinig over van een roman als De avonden!
De hele wereldliteratuur maakt duidelijk dat de beschreven weersgesteldheid een
symbolische waarde kan krijgen, maar het betreft geen volautomatisch te leggen
verband. In het hoofdstukje ‘Over symbolische en andere indicatoren’ memoreert
De Zoeten dat Reve voor De avonden gebruik maakte van de werkelijke
weersverwachtingen voor de laatste tien dagen van 1946. Hij vervolgt: ‘en het is
frappant hoe hij zónder daarvan drastisch af te wijken met de meerwaarde van de
weersgesteldheid heeft gewoekerd’ (p. 63). Plausibeler lijkt mij de conclusie dat het
symbolisch surplus slechts in de geest van De Zoeten bestaat.
Ook namen zijn niet veilig voor exegeten als hij. Zo voorziet hij de naam Jaap
Elderer, een vriend van Frits die vader is en wiens vrouw een tweede kind verwacht,
van de volgende duiding: ‘hij is een Jacob de aartsvader, en zijn achternaam kan
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dat ondersteunen, als je er, via het Engels, de notie “ouder” in wilt lezen’ (p. 37).
Commentaar overbodig.
Ander water - de titel verwijst naar één van de dromen van de hoofdfiguur, waarop
De Zoeten zich ook uitleeft - laat zien hoezeer een interpretator kan ontsporen die
niet streng is voor zichzelf. Interpreteren is een belangrijke, maar moeilijke activiteit
binnen de literatuurwetenschap. Een combinatie van verbeeldingskracht en kritische
zin is daarvoor onontbeerlijk. Op het bezit daarvan kan De Zoeten helaas niet bogen.
Dit is des te gevaarlijker, omdat hij wel over een heldere stijl beschikt, waarvan een
zekere overtuigingskracht kan uitgaan.
In 1990 publiceerde Johan Snapper: De spiegel der verlossing in het werk van
Gerard Reve, een studie die is opgenomen in De Zoetens beknopte bibliografie.
Snapper grossiert in gekunstelde duidingen, zoals ik indertijd heb laten zien (zie
Spektator 1991, nr. 3-4, p. 405-408). De monografie van Chris de Zoeten doet daar
weinig voor onder. De enige troost is dat deze keer slechts één werk van Reve wordt
gemaltraiteerd en niet een geheel oeuvre.

G.F.H. Raat
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Signalementen
Van Madelgijs tot Malagis: een bundel opstellen verzameld n.a.v. de
tachtigste verjaardag van Gilbert de Smet / Georges de Schutter en Jan
Goossens (red.). - Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 2002. - 97 p.: tab.; 24 cm.- (Studies op het gebied van
de oudere Nederlandse letterkunde; no. 1) ISBN 90-72474-47-3 Prijs €
12, Een boeiend en mysterieus personage in verschillende Karelromans is Madelgijs.
Hij is aanvankelijk een randfiguur in het verhaal over Renout van Montalbaen, maar
aan het eind van deze roman blijkt hij een sleutelfiguur te zijn. Hij is immers
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het ros Beiaart en weet het conflict
tussen Karel de Grote en de vier Heemskinderen door allerlei listen en lagen (meestal
is er toverkracht in het spel) steeds een nieuwe dimensie te geven.
Wat lang niet iedereen weet, is dat er een aparte ridderroman bestaat die de
voorgeschiedenis beschrijft van Renout van Montalbaen. Deze roman, in het
Middelnederlands genaamd Madelgijs, is het onderwerp van de bundel die hier
besproken wordt. De bundel is uitgegeven na een symposium van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde dat in september 2001 plaatsvond.
Dit symposium werd naar aanleiding van twee gebeurtenissen georganiseerd.
Allereerst was er de editie van de laatmiddeleeuwse Duitse versie van de Madelgijs,
de Malagis. Daarnaast was een van de auteurs en initiatiefnemers van deze uitgave,
professor G.A.R. de Smet, tachtig jaar geworden en deze bundel werd mede daarom
aan hem opgedragen.
Het boek Van Madelgijs tot Malagis bevat naast een laudatio voor professor De
Smet een vijftal bijdragen die verschillende aspecten van deze ridderroman aan de
orde stellen. Zo is er een artikel van professor De Smet zelf die onder andere ingaat
op Madelgijs als literair personage. Tevens laat hij overtuigend zien dat de
Hoogduitse versie een Middelnederlandse bron moet hebben gehad. Van de
Middelnederlandse Madelgijstekst zijn slechts enkele fragmenten overgeleverd. De
bundel bevat verder een bijdrage van Bob Duijvestijn waarin de verhoudingen tussen
de overgeleverde teksten in kaart worden gebracht. De Madelgijs wordt literair
historisch bekeken door J.D. Janssens. Dit stuk biedt nieuwe perspectieven voor
het onderzoek naar motieven in Karelromans. Het levert interessante vondsten op
op het gebied van de hoofse thematiek die wel degelijk aanwezig lijkt te zijn in de
verhalen over Karel de Grote. Janssens laat zien dat deze verhalen poëtisch
origineler zijn dan lange tijd werd aangenomen. Martin J. Schubert gaat in zijn
bijdrage in op een geheel ander aspect van het onderzoek naar de Malagis. Hij laat
zien hoe de Duitse tekst vertaald is uit het Middelnederlands. De laatste bijdrage in
de bundel is van Bart Besamusca die de humor in de Madelgijs belicht. Hij heeft in
de tekst die passages bestudeerd waarin gezegd wordt dat er iemand lacht. Niet in
alle gevallen wordt er gelachen om humoristische gebeurtenissen, maar er zijn een
aantal tekstplaatsen waar dit overtuigend wel het geval is. Door de tekst op deze
manier te bestuderen, kan bekeken worden hoe de middeleeuwers reageerden op
grappige situaties en welke soorten humor er onderscheiden kunnen worden. Deze
bijdrage biedt een zienswijze die ook op andere middeleeuwse teksten toegepast
kan worden en die tot nieuwe inzichten zal leiden. De bundel sluit met een
postepiloog voor professor Gilbert de Smet geschreven door Bob Duijvestijn.
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Al met al geeft de bundel een interessant overzicht van het lopende onderzoek
naar de Madelgijsteksten. Deze teksten zijn lang buiten de aandacht van de
wetenschap gebleven, maar zoals het zich nu laat aanzien, bieden ze een nieuw
perspectief op de Karelromans in het algemeen en op de figuur van Madelgijs in
het bijzonder.

Marike van Zessen

Fragmenten van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch /
Lieve De Wachter, Rita Schlusemann, Remco Sleiderink en Jeroen van
Craenenbroeck. - Leuven: Peeters, 2001. - 269 p.: ill - (Antwerpse Studies
over Nederlandse Literatuurgeschiedenis; 6) ISBN 90-429-1020-8 Prijs:
€ 45, De oorspronkelijke Middelnederlandse ridderroman Heinric en Margriete van
Limborch is een omvangrijk werk, dat vermoedelijk tussen ca. 1312 en ca. 1325
geschreven werd. De boeiende tekst is overgeleverd in twee volledige handschriften
en niet minder dan elf fragmenten. In
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de publicatie die hier - door onvoorziene omstandigheden betreurenswaardig laat
- aangekondigd wordt, zijn alle fragmenten uitgegeven, evenals de twee
overgeleverde excerpten uit de tekst.
In hun inleiding bespreken de editeurs de stand van het onderzoek en
demonstreren zij het belang van de fragmenten voor de studie van de roman. De
plaats van de fragmenten en de excerpten in het verhaal geven zij handig aan in
hun uitgebreide samenvatting van het werk. Een adequate codicologische
beschrijving van de handschriftelijke overlevering en een uiteenzetting over de wijze
van uitgeven maken eveneens deel uit van de inleiding.
De editeurs hebben gekozen voor een diplomatische uitgave van de fragmenten
en de excerpten. In de rechtermarge wordt aangegeven met welke tekstgedeelten
uit de volledige handschriften de verzen van de fragmenten en de excerpten
corresponderen. Deze dubbele verwijzing is nodig omdat de twee volledige redacties
van het werk op vele plaatsen van elkaar verschillen. Aan de voet van de bladzijde
vindt men drie vormen van toelichting: paleografische en codicologische
aantekeningen, het variantenapparaat, en tekstkritische en interpretatieve
aantekeningen. Na de tekstuitgave volgen nog twee bijlagen, een namenindex en
een bibliografie.
Deze editie, die zonder meer voorbeeldig genoemd kan worden, is een dringende
oproep aan de vakgenoten om zich met Heinric en Margriete van Limborch bezig
te houden. Wie aan de uitnodiging gehoor geeft, zal de editeurs ongetwijfeld
dankbaar zijn voor hun inspanningen.

Bart Besamusca

Journaal van de reis naar Venetië / Constantijn Huygens, vertaald en
ingeleid door Frans R.E. Blom, met medewerking van Judith Heijdra en
Trudy Snijders-De Leeuw. - Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / Bert
Bakker, 2003 (Nederlandse Klassieken). ISBN 90-351-2500-2 Prijs: €
30,45
Op 25 april 1620 vertrok een belangrijk gezantschap vanuit de Republiek der
Verenigde Nederlanden in zes rijtuigen vanuit Den Haag naar de Republiek Venetië.
Op 7 augustus 1620 keerde het veilig terug in het vaderland. Over deze reis zijn we
goed ingelicht. De jeugdige Constantijn Huygens (1596-1687) die in het gevolg van
ambassadeur François van Aerssen werd opgenomen en naar eigen zeggen dankzij
zijn beheersing van het Italiaans de rol van secretaris vervulde, hield namelijk voor
eigen gebruik en ook om na terugkomst thuis zijn familie op de hoogte te brengen,
in het Frans een dagboek bij van deze reis.
In aansluiting op zijn uitgave van Huygens' autobiografie Mijn leven heeft Frans
Blom dit belangrijke egodocument van Huygens opnieuw uitgegeven. Had de
onvolprezen Worp de tekst van het handschrift, dat onder nummer KA 39 thans in
de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag wordt bewaard, reeds in de negentiende
eeuw gepubliceerd, deze moderne uitgave vormt de eerste tweetalige editie op
basis van een vertaling door mevr. Snijders-De Leeuw. Door de vertaling, de
toelichtende noten, de illustraties en de inleiding is Huygens' tekst nu voor een groot
publiek beschikbaar gekomen. Dit is grote winst. Iedereen kan Huygens nu nareizen
en van dag tot dag herbeleven wat deze begaafde jongeman op zijn eerste (en
enige) reis naar het land van de klassieke beschaving meemaakte. Frans Blom is
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hierbij een enthousiaste reisleider, die niet moe wordt onderweg in de voetsporen
van Huygens telkens te wijzen op markante gebouwen, interessante vergezichten
of historische zeden en gewoonten.
In zijn inleiding geeft Blom het noodzakelijke cultuurhistorische kader voor deze
reis. Dit valt te beschouwen als het huiswerk dat de reiziger voor vertrek zou moeten
doen. Blom behandelt achtereenvolgens: het nut van reizen als afsluiting van de
opvoeding, de politieke redenen en het grote belang van juist deze missie, de vorm
en de inhoud van het journaal en de verhouding tot de uitgebreide passage in
Huygens' Mijn leven.
Het belang van deze reis voor Huygens' ontwikkeling kan moeilijk onderschat
worden. Onderweg zag Huygens belangrijke hoven van protestantse vorsten en
beroemde tuinen en kreeg hij een rondleiding door de Bibliotheca Palatina. Zijn
kennismaking in Italië met de architectuur van Palladio en de muziek van Monteverdi
heeft zijn verdere leven diepgaand beïnvloed. Dat Huygens dat zelf ook zo zag,
moge blijken uit het feit dat hij in Mijn leven dat hij bijna 60 jaar later schrijft, nog
uitgebreid op deze reis terugkomt.
De illustraties bij deze uitgave zijn zeer goed gekozen. De vertaling is helder;
alleen op p. 185 bleef ik op de ‘goede weg tot aan het bisdom van de Rijksstad
Worms’ even haken - het Frans heeft hier ‘jusqu'à Worms, Eveché et ville Imperiale’.
Een register van namen en plaatsen had echter bij deze uitgave niet mogen
ontbreken.

Ad Leerintveld
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Jeugd in het Beetsenhuis: herinneringen van de jongste dochter van
Nicolaas Beets / Ada Geertruide Went-Beets; bezorgd door Peter van
Zonneveld. - Leiden: Athenae Batavae, 2003. - 80 p.: ill.; 24 cm ISBN
90-71398-05-6 Prijs € 12, De Beetscollectie te Leiden: inventaris van papieren en drukken uit het
bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde / samengest. door André
Bouwman; met medew. van Ellen Krol; ingel. door Peter van Zonneveld.
- Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden, 2003. - 443 p.: ill.; 24 cm. (Codices Manuscripti; 36) ISBN 90-74204-11-2 Prijs € 40, Bij de herdenking van de honderdste sterfdag van de laatste, echte dichter des
vaderlands - want ik zie de Nederlandse bevolking bij de zeventigste verjaardag
van Gerrit Komrij nog niet massaal de vlag uitsteken - verscheen een inventaris van
papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets, samengesteld door André
Bouwman. Beets en na hem zijn kinderen hebben veel bewaard: foto's, souvenirs,
brieven, handschriften, overdrukjes van artikelen en een groot aantal boeken,
waaronder tientallen exemplaren van de Camera Obscura. Al dit materiaal is nu op
een heldere en systematische manier ontsloten, terwijl de haastige onderzoeker via
twee indices nog een snelle doorgang geboden wordt naar personen en organisaties
van wie sporen in het archief aanwezig zijn en naar het werk van Beets zelf, zowel
van gepubliceerde als ongepubliceerde teksten.
In de lijst van gedrukte werken is bovendien een complete bibliografie van de
Camera Obscura opgenomen. Bijzonder prettig is ook dat als er met betrekking tot
een publicatie relevant materiaal is overgeleverd in de afdeling papieren, dat daar
in de inventaris van de drukken keurig naar wordt verwezen. Zo wordt bijvoorbeeld
bij de eerste druk van de Camera Obscura verwezen naar D 46-56, naar onder
andere correspondentie, vragen en recensies die betrekking hebben op de Camera,
naar A 22, een brief van Beets aan Bernard Gewin die als voorstudie heeft gediend
voor een van de opstellen in de Camera, en naar F 6, een dossier met illustraties
die bij de werken van Beets gebruikt zijn. Bouwman heeft dankzij dit voortreffelijke
werk niet alleen de onderzoekers van persoon en werk van Beets, maar iedereen
die belang stelt in de negentiende eeuw een enorme dienst bewezen.
Tegelijkertijd met de verschijning van de inventaris heeft Peter van Zonneveld
nummer G 83/1 openbaar gemaakt. Het betreft de herinneringen van de jongste
dochter van Nicolaas Beets, Ada. Zij was zijn vijftiende kind en werd geboren in
1871, toen haar vader al hard op weg naar de zestig was. De ruim dertig jaar eerder
verschenen Camera Obscura was toen al een klassieker en de populariteit van haar
vader als dichter ongekend. Hij was niet alleen populair bij het volk, maar ook een
geziene gast in de hogere kringen en hij onderhield goede relaties met het
Nederlandse Hof. Hij was een man van groot aanzien en de herinneringen van Ada
draaien dan ook bijna uitsluitend om haar vader. Met zijn dood in 1903 eindigen
dan ook deze memoires.
Op al die aandacht voor vader is één uitzondering: het verhaal van een
gedwarsboomde liefde. Ada is nog een meisje als zij verliefd wordt op een jongen
met wie zij in het geheim gaat wandelen en soms ook zoenen. Als vader Beets dit
via een anonieme brief ter ore komt, is hij woedend. Maar Ada is koppig en weigert
haar liefde op te geven. Dan legt Beets haar huisarrest op, een situatie die zes jaar
zou duren. Pas als Ada inziet dat haar vader nooit toestemming zal geven tot een
huwelijk met de intussen predikant geworden jongeman, geeft ze haar verzet op en
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doet ze met pijn in haar hart afstand van haar jeugdliefde. Twee jaar later wordt zij
opnieuw verliefd en dit keer gelukkig wel op iemand die aan de eisen van haar vader
voldoet. Met hem is zij getrouwd, maar haar eerste liefde is ze nooit vergeten.
In zijn inleiding bij deze uitgave onthult Peter van Zonneveld de reden van het
tirannieke gedrag van Beets. Hij wist dat de vader van de jongen alcoholist was en
overtuigd als hij was van de erfelijkheid van overmatige drankzucht, weigerde hij
Ada met haar geliefde te laten trouwen. Ada zelf heeft dat waarschijnlijk niet geweten,
in haar herinneringen is het haar oudere, ongehuwde zuster Aleide die zij een voor
haar ongunstige invloed op haar vader verwijt.
Van Zonneveld heeft er goed aan gedaan om inventarisnummer G 83/1 te
publiceren. Ada kan onderhoudend vertellen en los van de interessante anekdotes
over haar beroemde vader geven haar herinneringen ook een aardig inzicht in het
leven van een meisje uit de hogere kringen aan het einde van de negentiende eeuw.
Het wachten is op de volgende publicatie uit deze rijke collectie.

Olf Praamstra
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Uit de donkere kamer: essays over en interpretaties van Hermans'
Donkere kamer van Damokles / Arthur Kooyman (red.). - Utrecht:
Alexandria, 2002. - 126 p.; 24 cm. ISBN 90-6425-013-8 Prijs: € 10, De donkere kamer van Damokles, de bekendste roman van Willem Frederik
Hermans, verschenen in 1958, scheept de lezer op met een probleem: Wie is
Dorbeck, de geheimzinnige figuur die de protagonist Henri Osewoudt tot illegale
activiteiten overhaalt, maar naderhand onvindbaar blijkt? Sterker, bestaat hij eigenlijk
wel? Van meet af aan heeft deze kwestie de nu al bijna een halve eeuw
omspannende receptie van de roman beheerst.
Arthur Kooyman heeft in Uit de donkere kamer naar eigen zeggen ‘de meest
treffende en uitgebreide interpretaties’ verzameld. Volgens dit vage criterium is een
zestal beschouwingen geselecteerd, ‘zodat de geïnteresseerde lezer de discussie
over het boek kan volgen.’ Dit is slechts ten dele waar, want de discussie begint al
in de hier niet vertegenwoordigde kritieken in dag- en weekbladen. Bovendien
ontbreken vanzelfsprekend ook de bijdragen in boekvorm, zoals Over De donkere
kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans (1976) van Frans A. Janssen
en De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles, het proefschrift van
W.H.M. Smulders uit 1983. Kooyman noemt dit laatste boek wel in zijn ‘Bij wijze
van voorwoord’, dat één bladzijde beslaat, al schrijft hij het toe aan J. Smulders en
neemt hij het onder een foutieve titel op in de bibliografie.
Het gemis van deze twee titels wordt enigszins ondervangen door de bijdrage
van René Marres, ‘Het misverstand, een centraal idee van De donkere kamer van
Damokles’. Dit is een licht bewerkte versie van het eerste hoofdstuk van zijn
monografie Over de interpretatie van De donkere kamer van Damokles van Willem
Frederik Hermans (1996). Marres keert zich tegen de interpretatie die inhoudt dat
het bestaan van Dorbeck bevestigd noch weerlegd kan worden en polemiseert in
dit verband met Janssen en Smulders.
Vier van de zes bijdragen die Kooyman bijeenbracht, dateren van voor 1975. Het
gevolg hiervan is dat veel in deze publicaties vervatte inzichten intussen ofwel
onhoudbaar zijn gebleken ofwel zijn geïntegreerd in de genoemde studies. Dit geldt
voor: ‘De geboorte van een dubbelganger’ van D. Betlem, ‘Doublures binnen De
donkere kamer’ van Coen Bersma en ‘De donkere kamer; perspectief en interpretatie
van het gebeuren in De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans’,
geschreven door G.J.P. van Hoek en C.B.M. Wingen. Een uitzondering maak ik
voor ‘Van Jean Paul tot Van der Waals. Nogmaals “De geboorte van een
dubbelganger”’, daterend van 1967, waarin Betlem de historische achtergronden
van Hermans' roman belicht, in het bijzonder de geschiedenis van Anton van der
Waals, op wie het personage Osewoudt is geënt.
Blijven over: de korte bijdrage van Kooyman zelf over de ‘constructie-elementen’
in de roman en de al genoemde bijdrage van Marres. Het is dus een merkwaardig
boekje dat Kooyman de wereld in heeft gezonden. Een oordeel dat wordt versterkt
door het ontbreken van een degelijk voor- of nawoord, waarin meer gezegd had
kunnen worden over de receptie van De donkere kamer van Damokles, de
onvolledige en foutieve bibliografie, het simpele feit dat de oorspronkelijke plaats
van publicatie van de bijeengebrachte essays niet is verantwoord en andere
slordigheden. Het bestaansrecht van Uit de donkere kamer is voor mij, kortom, even
duister als de titel zelf.
G.F.H. Raat

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

189

Ontvangen boeken
Zuurvrij: berichten uit het AMVC-letterenhuis: nr. 5, dec. 2003. - Antwerpen:
AMVC-Letterenhuis, 2003. - 105 p: ill; 20 cm.
ISBN - Prijs niet opgegeven
Uit de nalatenschap van een dromer: bloemlezing uit de gedichten / E.J.
Potgieter, samenstelling Jan Oosterholt. - Amsterdam: Querido, 2003. - 136
p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-253-4181-0 Prijs: € 6,95
De gekroonde laars: een vastenavondspel / Michiel de Swaen, vertaald
en toegelicht door Hubert Meeus. - Amsterdam: Querido, 2003. - 108 p.; 19
cm. - (Griffioen)
ISBN 90-253-4979-X Prijs: € 6,95
Lekenspiegel: een leerdicht uit Antwerpen / Jan van Boendale,
samenstelling en vertaling Ludo Jongen en Miriam Piters. - Amsterdam:
Querido, 2003. - 229 p.; 19 cm. - (Griffioen)
ISBN 90-253-0186-X Prijs: € 6,95
McLiteratuur: gesprekken met Nederlandse en Vlaamse schrijvers over
globalisering / Bas Groes. - Rotterdam: Lemniscaat, 2004. - 287 p.; 23 cm.
ISBN 90-5637-544-X Prijs: € 19,95

Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel III: Algemene
woordenschat. Sectie 3: Het gemeenschapsleven. Aflevering 2: Feest en
vermaak / G. Coupé. - Assen: Van Gorcum, 2004.-432 p.: ill., krt.; 24 cm.
ISBN 90-232-4013-8 Prijs € 58, Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal / Jan Stroop
(samenst.). - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - 362 p.; 23 p.
ISBN 90-351-2571-1 Prijs niet opgegeven
Een rijke bron: over poëzie / Ad Zuiderent, Ena Jansen, Johan Koppend
(red.). - Groningen: Historische uitgeverij, 2004. - 230 p.; 21 cm.
ISBN 90-6554-193-4 Prijs: € 22,75
Grammatica van het Brussels / S. de Vriendt. - Gent: KANTL, 2004. - 110
p.
ISBN 90-72474-51-1 Prijs: € 7,80
The pronunciation of English: a course book / Charles W. Kreidler. - Oxford:
Blackwell, 2003.
ISBN 1-405-11335-9 (HB) Prijs: £ 55, ISBN 1-405-11336-7 (PB) Prijs: £ 19,99
Voltaire in de Zuid-Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw /
Jozef Smeyers. - Brussel: Faculté universitaires Saint-Louis, 2004. - 53 p. +
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7 ill. (Cahiers Studiecentrum 18 -eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde 23)
Geen ISBN Prijs: € 7,50
de

Van traditie naar vernieuwing: de 18 -eeuwse Zuid-Nederlandse
letterkunde: een overzicht / Jozef Smeyers. - Brussel: Faculté universitaires
de
Saint-Louis, 2004. - 39 p. + 9 ill. (Cahiers Studiecentrum 18 -eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde 23)
Geen ISBN Prijs: € 6,50
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Jacqueline Bel
De houdbaarheidsdatum van literatuur of uitdagingen voor de
literatuurgeschiedschrijver
Abstract - ‘Writers are forever’ as a Dutch saying goes. But in reality it is the other
way around: writers are usually quickly forgotten. For example: relatively few authors
are mentioned in the recent literary history by Ton Anbeek (1990). To recapture the
scope of literature, this article demonstrates how a synchronic cross-section of the
literary production of a certain period can provide the necessary material for a
diachronic picture of literary history. By profiling the Dutch literary production of the
year 1900, six aspects are highlighted: the connection with the non-literary context,
the Flemish-Dutch relations, the position of female writers, colonial literature, foreign
literature and the connection between literature and art.

1 Inleiding
In de zomer van 2003 trok een jonge man met boot en geit door Nederland. Het
was Arnon Grunberg, op tournee voor zijn nieuwste boek De asielzoeker. Het
verband tussen boek en geit was misschien vergezocht: een van de figuren in de
roman wil geitenkaas maken. Maar de geit zorgde voor veel publiciteit. Alle kranten
maakten melding van de opmerkelijke boottocht.
Waarom doet een schrijver dit? Omdat hij zoveel mogelijk aandacht wil krijgen
van de media. Zijn boek moet immers binnen heel korte tijd goed verkopen, anders
gooit zijn uitgever het in de ramsj.
Uitgevers vinden publiciteit belangrijk. Boeken moeten net als andere producten
‘in de markt’ worden gezet. Ze worden dan soms op feestelijke wijze gepresenteerd,
zoals het geval was bij De Movo Tapes (2003) van A.F.Th., de auteur Van der
Heijden, tijdens een exquise lunch voor literatuurcritici in het Amstel Hotel, onder
het toeziend oog van de camera's van het acht-uurjournaal.
Uitgevers en auteurs zijn bezig met een ratrace: welk boek wordt een commercieel
succes? Maar naast het geld speelt voor elke schrijver nog iets anders een rol: de
hoop dat zijn boeken een ticket zijn naar de eeuwige roem.
Ook literaire prijzen en nominaties dragen bij aan schrijversroem en publiciteit.
De jaren 2002-2003 leverden in dat opzicht weer een rijke literaire oogst. Om een
1
greep te doen: Allard Schröder kreeg de AKO-prijs, Oek de Jong werd twee keer
genomineerd en Abdelkader Benali won de Libris-prijs. H.H. ter Balkt, Kees Ouwens
en Anneke Brassinga wonnen belangrijke poëzieprijzen. Deze opsomming

1

Literaire prijswinnaars 2002 en 2003
Libris 2003 - winnaar Abdelkader Benali: De langverwachte. Enkele nominaties: Allard
Schröder: De hydrograaf, Marek van der Jagt: Gstaad 95-98, Oek de Jong: Hokwerda's kind;
AKO-Literatuurprijswinnaar: Allard Schröder: De hydrograaf
De gouden uil - winnaar Tom Lanoye: Boze Tongen. Een van de nominaties Oek de Jong
Hokwerda's kind. Enkele poëzieprijzen: P.C. Hooftprijs 2003: H.H. ter Balkt; Constantijn
Huygensprijs 2002: Kees Ouwens; VSB-poëzieprijs 2002: Anneke Brassinga.
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kan moeiteloos met tientallen andere prijswinnaars worden uitgebreid. Maar wie
een beeld wil creëren van het recente literaire verleden moet uiteraard niet alleen
schrijvers-met-geit, literaire prijswinnaars of genomineerden noemen. De aandacht
kan ook uitgaan naar teksten die centraal stonden in de literaire kritiek of om andere
redenen de aandacht trokken, bijvoorbeeld door herdrukken, overlijden van de
auteur of andere gebeurtenissen. Verder zouden literaire tijdschriften en websites
hierbij kunnen worden betrokken, en de literaire ‘top tien’ uit de bladen, evenals
wetenschappelijk onderzoek. De vraag hoe dit alles op een systematische wijze
met elkaar in verband moet worden gebracht en hoe het staat met genres en
stromingen als bijvoorbeeld het postmodernisme, laat ik hier onbeantwoord. Ook
op de vraag hoe dit geheel omgezet moet worden in een boeiend verhaal, ga ik niet
in.
Duidelijk is dat de literatuurbeschouwer die naar zijn eigen tijd kijkt, een volle
arena ziet, met een wirwar van auteurs, titels en tegenstrijdige meningen, een
carrousel van prijzen, laureaten en genomineerden. In de woorden van de
literatuurtheoreticus Wellek: wij zien ‘an anarchy of values’ (Wellek 1967:17), een
anarchie van waarden. Wie te dicht op de eigen tijd zit, ziet een bonte mengeling
2
van kleuren, afstand helpt vaak om de grote lijnen te zien. Wel blijkt uit
bovengenoemde voorbeelden hoe springlevend de Nederlandse literatuur op dit
moment is.
Echter, hoe fris en levendig al deze boeken en hun auteurs ons ook toeschijnen,
nu al staat vast dat de meeste schrijvers van het afgelopen jaar met hun werken in
de vergetelheid zullen raken. Hun houdbaarheidsdatum is snel gepasseerd. ‘Wie
schrijft blijft’, luidt het gezegde, maar de praktijk ziet er anders uit: schrijvers lopen
juist een grote kans in vergetelheid te raken. Slechts enkelen zullen een plaats
krijgen in de literatuurgeschiedenis. En over die literatuurgeschiedenis gaat het hier.
In dit artikel zal ik kort ingaan op de vraag welke selectiemechanismen een rol spelen
bij de totstandkoming van een literatuurgeschiedenis. Vervolgens geef ik een beknopt
overzicht van de huidige ideeënvorming op het gebied van de
literatuurgeschiedschrijving in Nederland, om daarna via de achteruitkijkspiegel een
blik te werpen op de literatuur uit het fin de siècle, in het bijzonder het jaar 1900.
Aan de hand van een literaire ‘top tien’ uit het jaar 1900 zal ik ten slotte proberen
enige aanbevelingen te doen voor de literatuurgeschiedschrijver.
Zoals gezegd: voor relatief weinig auteurs is een plaats in de literatuurgeschiedenis
gereserveerd. Per jaar verschijnen in Nederland doorgaans enkele honderden
literaire titels (Janssen 1994), waarvan er na verloop van tijd misschien maar drie
‘overblijven’. Besteedt men in een literatuurgeschiedenis aandacht aan drie boeken
per jaar, dan heeft men over een periode van honderd jaar al te maken met 300
titels. Heel veel meer moeten het er niet worden, wil het overzicht niet op een
3
telefoonboek gaan lijken.
De volgende selectiemechanismen zijn globaal genomen het meest relevant: de
uitgever maakt de eerste selectie. Hij zorgt ervoor dat vele conceptboeken niet
verder komen dan de harde schijf waarop zij werden geconcipieerd. Uit de boeken

2
3

Zie hierover ook Anbeek 1984, Anbeek 1990: i.h.b. ‘Vooraf’ en ‘Achteraf’ en Bel 1993: i.h.b.
330-332.
Zie over het canonisatieproces als afslankingsproces Bel 1993. Tijdens zijn inleiding bij het
congres ‘Tegen het vergeten, verdwenen boeken uit de Nederlandse literatuur’ (Leiden 2002)
ging Anbeek ook in op deze problematiek.
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die wel verschijnen, maakt de kritiek vervolgens een keuze. Recent onderzoek naar
de kritiek in het jaar 1991 heeft uitgewezen dat slechts zesendertig procent van de
uitgebrachte titels werd besproken. Ook bleek dat de kritiek daarbij een voorkeur
had voor bepaalde gerenommeerde uitgeverijen (Janssen 1994). De literaire kritiek
is cruciaal voor de selectie, want wie niet besproken wordt, wacht meestal de
vergetelheid. Net als een eventuele literaire prijs, kan ook het feit dat een boek breed
wordt opgemerkt door de literaire kritiek worden opgevat als een indicatie voor
kwaliteit.
In een later stadium van canonisatie is het voor auteurs van belang door de
essayistische kritiek geselecteerd te worden, om vervolgens wetenschappelijke
aandacht te krijgen, in de vorm van studies, een plaats in het curriculum aan de
universiteit en een mooie wetenschappelijke editie. Dit alles moet culmineren in een
plaats in de literatuurgeschiedenis. Daarbij blijft steeds gelden: ook dan moeten
auteurs als het ware ‘levend’ gehouden worden en onder de aandacht gebracht
worden, anders wacht alsnog de vergetelheid.
Literatuurgeschiedschrijving lijkt dus een eenvoudige zaak, maar dat is schijn.
De laatste jaren is ook in de neerlandistiek veel gediscussieerd over de problemen
4
van de literatuurgeschiedschrijving. Welke uitgangspunten moeten worden
gehanteerd? Welke teksten moeten aandacht krijgen en op wat voor manier? Wat
te doen met de literaire instituties als de uitgeverij, of de literaire kritiek? Hoe liggen
de verbanden met de buitenliteraire context?
Veel onderzoekers hebben reserves ten aanzien van de mogelijkheden van het
genre, zoals blijkt uit sceptische titels als: ‘Hoe het zou moeten en toch echt niet
kan’ van Van Gorp of in de variatie van Grootes: ‘Waarom het niet kan, maar wel
5
moet’, en internationale publicaties als Is Literary History Possible.
Toch is er niet alleen langdurig gediscussieerd, maar zijn er de laatste jaren ook
6
verschillende Nederlandse literatuurgeschiedenissen gepubliceerd, zoals het
handboek van Anbeek in 1990. Ook verscheen in 1993 het caleidoscopische,
polyperspectivische overzicht onder redactie van Schenkeveld-Van der Dussen,
geschreven door een grote groep auteurs die ieder een aspect van het literaire leven
in de meest brede zin behandelen. Voorts werd in 1999 een literatuuroverzicht
gepubliceerd voor een Frans publiek onder redactie van Stouten, Goedegebuure
en Van Oostrom. Op dit moment zijn een Duits en Engels literatuuroverzicht in de
maak. Daarnaast wordt gewerkt aan een groot project van de Nederlandse Taalunie
bestaande uit zeven delen van de middeleeuwen tot nu, dat in de loop van de
7
komende zes jaar moet verschijnen.
4

5
6

7

Zie bijvoorbeeld wat de moderne letterkunde betreft Van den Akker/Dorleijn 1991 en 1999a,
Anbeek 1984a en 1984b en 1990, Van Gorp 1985, Grootes 1989, Bel 1991 en 1993, Fokkema
en Ibsch 1992. Zie ook de verschillende bijdragen in Bekkering en Gelderblom 1997.
Van Gorp 1985, Grootes 1989; Perkins 1992.
Anbeek 1990 (inmiddels is ook een geheel herziene editie verschenen in 1999), Van Bork en
Laan 1986, Knuvelder 1953, Schenkeveld-van der Dussen 1993, Stouten/Goedegebuure/Van
Oostrom 1999. Rutten en Weisgerber 1988.
Literatuurgeschiedenissen in wording anno 2004:
project Nederlandse Taalunie red. Gelderblom/Musschoot (7 dln; zie ook noot 7);
project Duitstalige literatuurgeschiedenis Grüttemeijer/Missinne;
project Engelstalige literatuurgeschiedenis, red. Theo Hermans.
Zie hierover Bekkering en Gelderblom 1997: Veelstemmig accoord met bijdragen van o.a.
De Geest, Wackers, Schenkeveld-van der Dussen, Van Oostrom, Musschoot, Goedegebuure,
Van Gemert en Van den Akker. Zie ook de daarin opgenomen bibliografie. Een begrip als
functionalisme is belangrijk in het Taalunieproject (zie Veelstemmig accoord: o.m. 38-39),
maar het begrip wordt niet altijd op dezelfde manier gebruikt.
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Auteurs van de Taalunie-literatuurgeschiedenis zijn: Frits van Oostrom (dl. I), Herman Pleij
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2 Knuvelder
Twintig jaar geleden zag het beeld er geheel anders uit. Toen was
literatuurgeschiedschrijving - in kringen van neerlandici althans - taboe. ‘De
Knuvelder’, het vierdelige handboek voor de neerlandicus, was algemeen in gebruik,
8
maar werd tegelijkertijd alom verguisd. De belangrijkste punten van kritiek (Anbeek
1990: 11-12) waren dat Knuvelder zijn uitgangspunten niet expliciet had
geformuleerd, en telkens een andere invalshoek hanteerde. Ook ging hij klakkeloos
uit van het eigentijdse oordeel over de literatuur, een oordeel dat vaak sterk afweek
van het contemporaine oordeel. Vaak werd werk van auteurs naar de prullenbak
verwezen, zoals de sprookjes van Couperus, dat in de tijd waarin het voor het eerst
verscheen, zeer geliefd was. De eigen smaak van de, katholieke,
literatuurgeschiedschrijver speelde een grote rol, zoals blijkt uit het feit dat hij auteurs
die - om met Anbeek te spreken - over een ‘hot line naar het hogere’ beschikten
(Anbeek 1990:17), een ruime plaats toebedeelde. ‘De Knuvelder’ werd gezien als
een reeks auteursportretten, aan elkaar gelast door een veelkoppige inleiding waarin
veel stromingen naast elkaar werden geplaatst zonder duidelijk verband. Er moest
een andere literatuurgeschiedenis komen, dat was duidelijk. Maar hoe die eruit
moest komen te zien was de grote vraag.

3 Uitgangspunten
Inmiddels is een reeks uitgangspunten geformuleerd die door een groot aantal
Nederlandse literatuurhistorici wordt geaccepteerd. Grofweg gezegd gaat het om
de volgende breed gedeelde meningen. De meeste onderzoekers gaan uit van het
idee dat de literatuurhistoricus niet normstellend - hij moet dus geen waardeoordelen
9
geven - maar normbeschrijvend te werk moet gaan. Daarbij wordt aangenomen
dat elke periode wordt overheerst door een systeem van normen dat in de loop der
jaren verandert onder invloed van buitenliteraire normen. Deze normen, al dan niet
verwoord in literatuuropvattingen, worden niet alleen door schrijvers of uitgevers,
maar ook door lezers bepaald. Zij bepalen immers of een tekst succes heeft of niet.
De literatuurhistoricus vertelt een verhaal, hij legt verbanden, selecteert en
interpreteert. Maar het verleden zelf is geen verhaal en kent geen samenhangen.
Die samenhangen ontstaan op het vlak van de historische beschrijving. Ook de
narra-

8

In de loop der jaren is er door verschillende mensen kritiek geformuleerd op Knuvelder. Zie
o.m. Schenkeveld 1982, Anbeek 1990, Grootes 1989; meer algemeen Veelstemmig Accoord.

9

In navolging van Wellek en Warren 1978 (1 dr. 1947) en bijvoorbeeld Vodicka 1976 (1 dr.
1942). Zie ook Anbeek 1990: 13, Fokkema en Ibsch 1992: 64 en Bel 1993:4. Uitvoeriger over
de algemeen gedeelde uitgangspunten Bel 1993: ‘Inleiding’.
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tieve structuren hebben invloed op de inhoud van de tekst (Rigney 1990, Anbeek
1990).
Men gaat ervan uit - ook hierbij aansluiting zoekend bij historisch onderzoek
(Lorenz 1987, Ankersmit 1984) - dat een volledige reconstructie van het verleden
onmogelijk is: daarvoor is de realiteit te complex. Daarom wordt elke
literatuurgeschiedenis beschouwd als een constructie (Grootes 1989, Anbeek 1990,
Fokkema en Ibsch 1992, Bel 1993). Die constructie kan nooit volledig zijn, maar
geeft altijd een partieel beeld van het verleden, dat bovendien ook op zijn beurt weer
wordt gekleurd door het heden.

4 Anbeek
Anbeek, de eerste literatuurhistoricus in Nederland die het aandurfde een nieuwe
literatuurgeschiedenis over de meest recente literatuur te schrijven (1990), gaat uit
van normverandering. Hij beschrijft het proces van literaire groepsvorming waarbij
de ene groep de andere van het toneel verdrijft. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe
Tachtigers als Kloos zich eind negentiende eeuw afzetten tegen de domineespoëzie
en pleiten voor individualisme in de kunst. Kunst is passie, kunst is de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Daarnaast plaatst
Anbeek, in dezelfde tijd, de naturalisten die het moraliserende negentiende-eeuwse
proza verwerpen en pleiten voor een ‘wetenschappelijke’ roman waarin de mens
bepaald is door erfelijkheid en milieu. Men kan denken aan romans als Eline Vere
van Couperus. Vervolgens laat Anbeek ook weer zien hoe deze opvattingen in de
jaren negentig vervangen worden door een verlangen naar ‘gemeenschapskunst’.
Sommige schrijvers worden socialist, anderen keren de werkelijkheid de rug toe en
richten zich op de nieuwe mystiek of de nieuwe zweverigheid.
Anbeeks boek beschrijft voor de eerste keer de Nederlandse literatuur van de
laatste honderd jaar consequent volgens één principe, en in dat opzicht is het boek
heel waardevol. Maar de strikte hantering van dit principe van normverandering
leidde er ook toe dat nóg meer schrijvers achter de horizon verdwenen dan in eerdere
literatuurgeschiedenissen het geval was. Zo vallen auteurs die nooit in groepsverband
zijn opgetreden, buiten het bestek van dit boek. Daarbij komt dat hele groepen
literaire werken buiten beeld blijven omdat ze zich niet onderscheiden als
voorbeelden van normverandering. Door de strikte hantering van het uitgangspunt
van normverandering werd het ook minder voor de hand liggend om de Vlaamse
en de Nederlandse literatuur samen te behandelen. Anbeeks besluit om alleen de
Nederlandse literatuur en niet de Vlaamse te behandelen vooral omdat het hier
twee gescheiden literaire circuits betreft - op zich een legitieme keuze - is ook
10
onderwerp geweest van felle discussies, vooral in Vlaanderen.

10

Zie bijvoorbeeld de discussie in het themanummer van Dietsche Warande en Belfort (1996).
‘Het Vlaamse verschil.’ Met bijdragen van Ton Anbeek, Anne Marie Musschoot, Bert Vanheste,
Martien J.G. de Jong. Zie ook Van den Akker en Dorleijn 1999b.
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5 Breedte
Na Anbeeks overzicht waarin de nadruk ligt op ontwikkeling in de tijd, op literaire
verandering, ligt het voor de hand in een nieuwe literatuurgeschiedenis eerst op
zoek te gaan naar de literaire breedte. Wat is buiten beeld gebleven in zijn boek?
Hoe zag de literaire breedte in een bepaald jaar eruit, bijvoorbeeld het willekeurig
gekozen jaar 1900?
De keuze voor die literaire breedte roept een aantal vragen op:
1. Levert een beeld van de breedte, een dwarsdoorsnede, niet alleen een beeld
op van chaos? Op dezelfde manier als het hierboven geschetste overzicht van
de literatuur van het jaar 2002-2003 een onoverzichtelijk, chaotisch beeld
opleverde, met veel prijzen, nominaties en een man en een boot en een geit?
2. Als ordening wel mogelijk is, hoe kan men die breedte dan overzichtelijk in
beeld brengen? Selectie van het materiaal is noodzakelijk - men kan immers
niet álles in beeld brengen. Maar hoe vindt deze selectie plaats? En hoe kan
voorkomen worden dat alleen die teksten gekozen worden die men nu nog
boeiend vindt, hetgeen meer zegt over de huidige literaire normen dan over
die van het verleden.
3. Tenslotte: wat is de zin van het opdelven van deze teksten? In hoeverre is de
huidige lezer geïnteresseerd in teksten die wellicht niet voor niets vergeten
zijn?
Wat de eerste vraag betreft, of men niet opnieuw chaos creëert wanneer men een
beeld van de literaire breedte wil construeren, het volgende: het gevaar van chaos
ligt natuurlijk altijd op de loer. Selectie is ook noodzakelijk, maar wanneer men
aansluit bij een van de eerder genoemde selectiemiddelen, bijvoorbeeld de literaire
kritiek, heeft men een handvat.
En hier belanden we bij het tweede punt: hoe krijgt men een beeld van die literaire
breedte in het verleden zonder daarbij de eigentijdse normen teveel als selectiemiddel
te hanteren? En wat moet men belichten? Natuurlijk is er ook bij het gebruiken van
literaire kritieken weer het probleem dat er per jaar vele honderden recensies
gepubliceerd worden. Toch levert dit geen chaos op: de literatuurschrijver wordt
geholpen door het opmerkelijke verschijnsel dat onder recensenten snel sprake is
11
van consensusvorming. Zo kan de onderzoeker zich richten op die literaire werken
die het meest besproken worden en op basis daarvan een lijst samenstellen van
12
meest besproken werken. Dit als een eerste stap om vat te krijgen op het materiaal.
Van groot belang, naast de lijsten met favoriete teksten, samengesteld op basis
van de kritieken, is de literaire productie, poëzie en proza, in de tijdschriften,
aangevuld met belangrijke literaire discussies, die een goede aanvulling geven op
het beeld, zoals we verderop zullen zien.
De laatste vraag, wat de zin is van het opdelven van deze teksten, hoop ik te be-

11
12

Janssens 1994, Bel 1993: i.h.b. 10 en 330-331.
Uitgebreider over de kritiek Bel 1993: ‘Inleiding’ en ‘Tot slot’. Doorman 2001 onderscheidt
slechts vier elementen in een kritiek: informatie, oordeel, argumentatie en engagement. Die
reeks moet echter uitgebreid worden. De kritiek selecteert ook - en dat is uiterst belangrijk -,
is altijd gebaseerd op een literatuuropvatting (impliciet of expliciet) en levert vaak een aanzet
tot interpretatie. Ook plaatst de kritiek teksten soms in een literaire en literair-historische
context. Verder leggen kritieken soms relaties met andere literaturen en met de buitenliteraire
werkelijkheid.
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antwoorden door hier nu eerst materiaal te leveren voor een dwarsdoorsnee van
de Nederlandse literatuur van het jaar 1900 op basis van literaire kritiek. Het antwoord
bewaar ik dus tot mijn conclusie.

6 Het jaar 1900
Hoe luidt nu de ‘lijst favorieten’ voor het proza in 1900? Ik richt me daarbij zoals
13
gezegd op de titels die het meest werden besproken. Twaalf titels uit 1899 en 1900
springen er in 1900 uit omdat ze in dat jaar veel besproken werden door de literaire
kritiek. De lijst ziet er uit als volgt (de volgorde is willekeurig):
Louis Couperus: De stille kracht, Langs lijnen van geleidelijkheid
Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods
Marcellus Emants: Op zee
S.G. Van der Vijgh: Werkers
Margo Antink: Catherine
Stijn Streuvels: Lenteleven
Maurits Wagenvoort: De droomers
Henri Borel: Een droom
Josephine Giese: Van een droom
Marie Marx: Van 't viooltje dat weten wilde
Johan de Meester: Zeven vertellingen

De lijst bevat nu nog bekende namen als Couperus, Emants en Van Eeden, minder
bekende als Antink en totaal vergeten namen als Marie Marx en Van der Vijgh.
Couperus is opvallend aanwezig met maar liefst twee romans. In het proza vallen
op basis van deze lijst globaal de volgende (sub)genres en stromingen aan te wijzen:
naturalisme of realisme en mystiek; verder tendensromans en Indische romans.
Er staan realistische romans op de lijst als Langs lijnen van geleidelijkheid en
Van de koele meren des doods, die door de kritiek ook met de toenmalige mystieke
stroming in verband worden gebracht.
Opvallend ook is het aantal titels waarin het woord ‘droom’ voorkomt. Een signaal
wellicht dat de werkelijkheid voor velen heeft afgedaan. De droomers van Wagenvoort
is een anarchistische tendensroman: engagement staat versus wereldverachting.
Verder bevat de prozalijst een Vlaming - Streuvels - die bovendien zeer positief
wordt besproken - en enkele onbekende vrouwen. Op de precieze receptie van
14
deze werken kan ik hier niet verder ingaan.
13

14

De kritieken zijn afkomstig uit de volgende Nederlandse (literaire) tijdschriften:
De Amsterdammer, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, De Gids, De Hollandsche Revue,
De Jonge Gids, De Kroniek, Het Leeskabinet, Nederland, De Nederlandsche Spectator, De
Nieuwe Gids, De Nieuwe Tijd, Ons Tijdschrift, De Tijdspiegel, Tweemaandelijksch Tijdschrift.
Uiteraard vallen er bij de lijsten de nodige kanttekeningen te plaatsen: doordat de literaire
teksten in 1899 en 1900 verschijnen en de recensies in 1900 en 1901, treedt er uiteraard een
bepaalde vertekening op en moet aan de lijsten geen al te strikte status worden toegekend.
Het blijft om een constructie gaan. De lijsten dienen om een globaal beeld te schetsen van
de teksten die rond 1900 in het centrum staan van de literairkritische aandacht. Voor meer
details over de receptie van deze werken zie Bel 1993. Het jaaroverzicht 1900 ziet er in Bel
1993 enigszins anders uit omdat bepaalde boeken in het overzicht van 1899 zijn behandeld
en de poëzie in deze studie ontbreekt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

200
Poëzie krijgt in 1900 relatief minder aandacht van recensenten dan proza. De reden
hiervoor is eenvoudig: op dat moment verschijnt minder poëzie dan proza. Maar
daarnaast krijgen de bundels die gepubliceerd worden ook minder aandacht van
15
de critici dan prozawerken. De meest gerecenseerde bundels in 1900 zijn:
Hélène Swarth: Najaarsstemmen
Albert Verwey: Het brandende braambosch
Jeanne Reyneke van Stuwe: Verzen
Jeannette Nijhuis: Verzen
Frans Bastiaanse: Natuur en leven
C.S. Adama van Scheltema: Een weg van verzen

Ook op dit lijstje zien we bekende en onbekende namen, mannen en vrouwen. De
meeste kritieken zijn gewijd aan Albert Verwey's bundel Het brandende braambosch
16
uit 1899. De meningen over Verwey lopen uiteen. De meeste critici vinden zijn
gedichten moeilijk te begrijpen en concluderen dat hij meer een denker dan een
dichter is. Hij wordt gekarakteriseerd als een dichter die op zoek is naar een nieuwe
weg die de richting opgaat van de filosofie.
17
Hélène Swarth wordt uitsluitend positief besproken. Toch blijkt tussen de regels
door dat sommige critici genoeg van haar beginnen te krijgen. Altijd maar weer die
sombere stemmingsbeelden. Bovendien wordt men de sonnetten beu, die sinds
1880 de ideale dichtvorm leken. Opvallend is de aandacht voor het nieuwe talent
18
Jeanne Reyneke van Stuwe. Ze wordt gewaardeerd om haar ‘emotie’, al hapert
er hier en daar nog wat aan haar techniek. Ze was al opgevallen omdat ze kort
daarvoor sensatie had gemaakt met haar roman Hartstocht, waarin zij als vrouw
het losbandige leven van een man beschrijft. Dat zag men als een prikkelend novum
(Bel 1993: 173).
In haar bundel overwegen de liefdesverzen. Pikant is dat ze net met Kloos is
getrouwd, iets waar sommige critici toespelingen op maken: ‘Wij zouden niet durven
19
besluiten met een gelukwensch voor het dezer dagen gehuwde paar.’ De
socialistische verzen van Adama van Scheltema zijn volgens de socialist Heijermans
níet socialistisch genoeg, maar Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift denkt er anders
over: ‘O, hoe zuiver klinkt uw vers, waar ge eens even niet den socialistische boeman

15
16

17

18

19

Janssens 1994 constateert ook in 1978 en 1991 een veel geringere belangstelling voor poëzie
dan voor proza.
Recensies van Het brandende braambosch o.m. in De Gids 1900 III: 135-150 (Byvanck), De
Amsterdammer 1900, nr. 1176: 2, De Tijdspiegel 1900 II: 69-71, De Kroniek 1900: 76-77,
85-86 (Frans Bastiaanse), Nederland 1900 I: 508-509.
Recensies van Najaarsstemmen van Hélène Swarth o.m. in De Amsterdammer 1900, nr
1200: 4 (F.E.), De Nederlandsche Spectator 1900: 242-243, De Gids 1900 III: 365, Het
Leeskabinet 1900: 53-56, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1900 I: 480, De Nieuwe Gids,
Nieuwe Reeks jrg. V 1900: 572-575, Nederland 1900 II: 373, De Tijdspiegel 1900 II: 71-75.
Recensies van Verzen van Jeanne Reyneke van Stuwe in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
1900 I: 189-191, De Gids 1900 I: 373-374, De Amsterdammer 1900 (J.B. Schepers), De
Nederlandsche Spectator 1900: 100-102, Nederland 1900 I: 504-506.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1900 I: 190. In De Gids 1900 I: 373 wordt gesuggereerd
dat Kloos een goede invloed op haar heeft: ‘Men bespeurt dat zij onder goede leiding is
gekomen.’
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speelt!’ Binnen de poëzie laat de lijst grofweg drie groepen zien: sonnettenschrijvers,
21
socialisten en filosofisch georiënteerde dichters.

20
21

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1900 II: 572-574.
Het betreft hier een vreemde combinatie, maar in dergelijke categorieën werd de poëzie op
dat moment globaal ingedeeld.
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7 Voorlopig resultaat
Een eerste resultaat van deze lijsten is dat het smalle beeld in bestaande
literatuurgeschiedenissen (van Couperus, Emants, Streuvels en Verwey) is verbreed.
Er ontstaat een nieuw beeld doordat teksten naar boven zijn gehaald die waren
vergeten (Werkers, De droomers en Van 't viooltje dat weten wilde). Ook worden in
de recensies verschillende toenmalige discussiethema's zichtbaar: over het realisme
in het proza en de strijd tussen ziel en zinnen die in veel romans wordt
gethematiseerd. Soms leidt dit tot personages die dwepen met zinnelijkheid, dit
22
weer tot irritatie van de critici. In de poëzie is duidelijk discussie over het teveel
23
aan sonnetten. Zowel in besprekingen van poëzie als proza is de ideeënvorming
over socialisme en literatuur actueel.
Werpt men een blik op het scheppende werk en de literaire discussie in de
tijdschriften dan levert dat aanvullend materiaal op ten opzichte van het beeld van
de twee lijsten met favorieten, zeker wanneer men naar de poëzieproductie kijkt.
Verwey blijft een kernfiguur in het jaar 1900 omdat hij veel verzen publiceert in het
Tweemaandelijksch tijdschrift en natuurlijk ook als tijdschriftleider een belangrijke
rol speelt. Ook Hélène Swarth is duidelijk aanwezig met veel sonnetten. Dichters
24
die in de poëzielijst opvallend ontbraken doemen nu op: Kloos, Boutens, Henriette
Roland Holst, Gorter, overwegend als theoreticus, en Leopold, overigens slechts
met één gedicht (‘5 december’). Opvallend aanwezig is ook Guido Gezelle, die dan
net overleden is, maar juist daardoor veel aandacht krijgt. Buysse is, net als
Streuvels, prominent aanwezig in de tijdschriften met vele verhalen en romans.
Daarnaast figureren ook andere Vlamingen als August Vermeylen, Karel van de
Woestijne en Prosper van Langendonck.
Het wordt tijd voor wat algemene opmerkingen. Wat levert een dergelijke duik in
de tijd, gebaseerd op twee lijsten met favoriete teksten, aangevuld met een
onderzoek in de literaire tijdschriften nu op voor een literatuurgeschiedschrijver,
25
behalve het al genoemde literaire breedbeeld?

8 De band met de maatschappij
Uit de twee lijsten blijkt grote belangstelling voor nieuwe ideologieën als het
socialisme en anarchisme. Velen voelen een sterke verwevenheid tussen literatuur
26
en maatschappij. De anarchistische roman De Droomers, de socialistische verzen
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Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Sensueel platonisme’ van W.G. van Nouhuys in De Nederlandsche
Spectator 1900: 146-148, 156-159, 163-164.
Zie bijvoorbeeld De Gids 1900 I: 374: ‘Wie maakt er al niet sonnetten! [...] Wie er toe kan
medewerken de stroom van dergelijke poëzie te stuiten, of althans te verminderen, mag het
niet nalaten.’
Dit uiteraard naast andere, nu onbekende, schrijvers, zij het dat die minder op de voorgrond
treden dan genoemde auteurs.
Onderstaande lijst met oriëntatiepunten is uiteraard niet uitputtend. Ook aan de verschillende
zuilen zal aandacht besteed moeten worden. Zie hierover o.m. Sanders 2002.
Daarvoor was dat al gebleken uit de discussies over de ‘gemeenschapskunst’ in De Kroniek.
Zie bijvoorbeeld Schenkeveld-van der Dussen 1993: 557-561.
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van Adama van Scheltema, daarnaast de discussies over socialisme en literatuur
gevoerd door Gorter en Henriette Roland Holst wijzen hier ook op. Verder duikt het
feminisme op in de literatuur. Zo beschrijft Couperus in Langs lijnen van
geleidelijkheid een geëmancipeerde vrouw (met wie het overigens slecht afloopt).
Maatschappijgerichte stromingen worden als onderwerp gebruikt in romans, maar
ook gepropageerd in tendensromans. De bekendste feministische tendensroman
27
Hilda van Suylenburg, bijgenaamd de ‘Hollandsche Negerhut’ verscheen in 1897
en werd in 1899 voor de vijfde keer herdrukt.
Naast deze vorm van socialistische, feministische of anarchistische belangstelling
in de literatuur, is er in 1900 sprake van een geheel ander soort engagement. Zo
opent Verwey zijn bundel met een gedicht voor Zola, gewijd aan de Dreyfusaffaire:
het schandaal dat in Frankrijk losbarstte nadat majoor Albert Dreyfus om
antisemitische redenen werd gedegradeerd en verbannen. Zola had de legertop in
1898 aangeklaagd in zijn befaamde J'accuse.
Opvallend is verder vooral de grote aandacht voor de Boerenoorlog in de
tijdschriften. De Engelsen hadden in 1899 de zelfstandige Zuid-Afrikaanse republiek
28
(Transvaal) en de republiek van de Oranje Vrijstaat geannexeerd. Dat leverde felle
gevechten tussen de Boeren onder leiding van Paul Kruger en de Engelse troepen.
Groot was de verontwaardiging over het optreden van de ‘inhalige’ Britten die volgens
de toenmalige publieke opinie in Nederland achter de Zuid-Afrikaanse diamant- en
goudmijnen aanzaten.
Vóór 1880 werden de Boeren als groep niet interessant gevonden, maar toen ze
zich in 1881 tijdens de eerste Boerenoorlog met succes tegen de Britten verdedigden,
voelden velen in Holland opeens verwantschap, ‘als verre neven met geuzenbloed
in de aderen, eenvoudig van geest, maar gezond van verstand en gehecht aan
29
traditionele normen en waarden.’
In Nederland had de Boerenoorlog een golf van nationalisme tot gevolg die rond
1900, gedurende de tweede Boerenoorlog (tot 1902), nog heviger werd. Veel
Nederlanders identificeerden zich met de Boeren, hun oude ‘stamverwanten’.
Zuid-Afrika werd door sommigen als een soort twaalfde provincie van Nederland
gezien. Hoogtepunt was Paul Krugers bezoek aan Nederland en Vlaanderen in
1900. De Amsterdammer publiceerde net als andere tijdschriften bijna wekelijks
een of meer spotprenten gewijd aan de oorlog.
De aandacht voor de Boerenoorlog is rond 1900 alom aanwezig, ook in de
Nederlandse literatuur. Opvallend is dat er in de tijdschriften veel gedichten aan dit
thema worden gewijd. Daarbij gaat het niet alleen om obscure vergeten
nationalistische dichters, maar juist de grote namen laten van zich horen: Verwey,
Van Eeden, Kloos en Boutens.
De Engelsen worden verketterd. Kloos spreekt in het gedicht ‘Zuid Afrika’ (De
30
Nieuwe Gids 1900, p. 335) van ‘'t huurlings-rot der diplomaten-vanen.’ Ook is
sprake van ‘ons ras’, en ‘de stem des bloeds’. Zuid-Afrika wordt opgevoerd als
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Zie De Savornin Lohman: 46. Zie ook De Hollandsche Revue 2 (1989): 507.
Zie Wesseling 2003: 261-266, zie ook Jansen en Jonckheere 1999: 25-39.
Zie Jansen en Jonckheere 1999: 25, Bossenbroek 1996: 77.
De gedichten over de Boeren doen sterk denken aan de anti-Belgische gedichten die Leidse
studenten tijdens de Belgische opstand in 1830 schreven: ‘het muitziek rot der Belgen’ etc.
Zie hierover Bel, Otterspeer en Van Zonneveld 1982.
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‘Holland's kind [dat] fier viel voor Hollands eer’. In verschillende gedichten wordt het
leven van de Boeren geïdealiseerd. Figuren als Kruger worden als helden bezongen,
bijvoorbeeld door Boutens in De Gids. Tussen al deze dichters over Zuid-Afrika
neemt Verwey een opvallende plaats in. Hij publiceert ‘Tijdzangen’, reeksen
gedichten over de Boerenoorlog in het Tweemaandelijksch Tijdschrift. Ook hier gaat
het niet om afstandelijke verzen, maar om zeer politiek betrokken teksten, een
engagement dat de hedendaagse lezer wellicht verbaast. Er is sprake van
bloedverwantschap, ‘ons ras’, en de ‘dietsche zaak’.
Verweys Zuid-Afrikavisie kan ook met zijn literatuuropvatting gecombineerd
worden. Van Halsema (1995) heeft de relatie bestudeerd tussen de
Zuid-Afrikagedichten en het antidecadentisme van Verwey. De Boer stond symbool
voor het nieuwe, het antidecadente. En in Verweys strijd tegen de desintegratie,
tegen het verval, spelen die Boeren een poëticale rol. Kunst, politiek en nationalisme
zijn hier dus sterk verweven. Iets wat ook in Vlaanderen het geval was, waar
eveneens belangstelling bestond voor Zuid-Afrika. De ‘dietsche’ gedachte en
stamverwantschap zijn in Vlaanderen rond 1900, toen de taalstrijd één van de
kernpunten was in het culturele leven, een centraal punt. En hiermee komen we op
mijn volgende punt.

9 De Vlaams-Nederlandse connectie.
In de prozalijst was Streuvels al opgevallen als een Vlaamse auteur die zeer positief
werd besproken. Aan verschillende teksten van Buysse wordt ook aandacht besteed
in de literaire kolommen. In de tijdschriften zijn Streuvels en Buysse eveneens
prominent aanwezig met vele verhalen. Daarnaast publiceren ook Karel van de
Woestijne en Prosper van Langendonck in de Nederlandse tijdschriften. De redactie
van het Tweemaandelijksch tijdschrift telt verschillende Vlaamse leden: opnieuw
Cyriel Buysse, Prosper van Langendonck en August Vermeylen, de leider van Van
nu en straks en de vernieuwer van de literatuur in Vlaanderen.
Omgekeerd treden Nederlandse auteurs vaak op in de bekendste Vlaamse
tijdschriften. Zo schrijft Verwey in Van nu en straks, het belangrijkste Vlaamse
tijdschrift rond 1900. Ook Dietsche Warande en Belfort, een tijdschrift dat juist in
1900 ontstaat uit de fusie van Het Nederlandse Dietsche Warande en het Vlaamse
31
Het Belfort, bevat verschillende Nederlandse namen.
Er blijkt rond 1900 dus een niet geringe interactie tussen Vlaanderen en Nederland.
Ook wat de Boerenoorlog betreft is te verwachten dat er zich parallellen voordoen
en dat er raakvlakken zijn. Zoals gezegd leidde Anbeeks literatuurgeschiedenis tot
een discussie over de vraag of de Vlamingen deel uit moesten maken van een
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Veel literatuurhistorici meenden dat het om
twee literaire circuits gaat, een Vlaams en een Nederlands, met ieder zijn eigen
problematiek, waarbij af en toe sprake is van overlap. Worden beide circuits
behandeld binnen één overzicht, wat de bedoeling is van het project van de Taalunie,
dan betekent dit dat twee aparte verhalen worden verteld, die af en toe naar elkaar
gebogen worden.
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Zo worden de romans van Couperus (kritisch) op de voet gevolgd in Dietsche Warande en
Belfort.
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De tijdschriftenstudie laat zien dat, rond 1900 althans, de circuits in niet geringe
32
mate met elkaar zijn verweven. Dus is het boeiend een poging te doen de twee
circuits samen te bestuderen. Daarbij kan aandacht gegeven worden aan de
interactie, de overlappingen, de impulsen die beide circuits elkaar geven en de
33
sleutelrol die auteurs als Verwey, Streuvels of Buysse daarbij hebben gespeeld.
Waar de literaturen van elkaar afwijken, is het juist interessant de contrasten te
bestuderen. Door de verschillende verhalen als elkaars context te gebruiken kan
men nieuwe aspecten van het literaire leven laten oplichten.
In dit verband is nog een ander punt relevant. Vlaamse auteurs blijken overwegend
te publiceren bij Nederlandse uitgevers. Algemeen wordt aangenomen dat het
belangrijk is om de studie van de uitgeverij te betrekken bij een
literatuurgeschiedenis. Hier liggen interessante mogelijkheden. Buysse, Streuvels,
Van Langendock en Vermeylen publiceren allemaal bij Nederlandse uitgevers als
Van Dishoeck, Versluys en Veen. Vandaar ook dat hun werk een goede distributie
krijgt in Nederland en daar dus ook wordt besproken in de tijdschriften. Veel
34
tijdschriften volgen de literaire productie immers op de voet.
Anders dan in Nederland, waren er in Vlaanderen rond 1900 nauwelijks goede
uitgeverijen (Simons 1987). Het culturele leven in Vlaanderen was lange tijd
onderdrukt door de Franssprekende elite. Een Vlaamse uitgever was rond 1900
meestal niet veel anders dan een drukker die er nog wat bij deed. Of een boek een
goede distributie kreeg en zijn lezerspubliek zou vinden, was zeer de vraag.
Nederland had sinds het midden van de negentiende eeuw wel goede uitgeverijen
en een goed distributiesysteem. Boeken werden breed verspreid en onder de
aandacht gebracht van critici en andere belangstellenden. Het was daarom ook
voor Vlamingen aantrekkelijk om bij een Nederlandse uitgever te publiceren. De
invalshoek van de uitgeverij biedt in het kader van de Vlaams-Nederlandse
betrekkingen dus interessante onderzoeksmogelijkheden.

10 Buitenlandse literatuur
Onderzoek naar de literaire kritiek laat zien hoe groot het aandeel is van de
buitenlandse literatuur, en hoe vaak in recensies wordt verwezen naar buitenlandse
literatoren. Daarnaast worden veel Franse, Engelse en Duitse tijdschriften besproken
in aparte rubrieken. De Nederlandse lezer werd op de hoogte gehouden van de
literaire discussies in de Mercure de France, de Revue des deux Mondes of de
Revue Blanche.
In de Nederlandse bladen kon men niet alleen lezen over Tolstoj's laatste roman
- Opstanding - maar ook dat hij was gestopt met roken of vegetariër was geworden.
Verder was er veel aandacht voor de in het Frans schrijvende Vlaming Maeterlinck,
met zijn ‘geheimzinnige’ toneelstukken en zijn halffilosofische werken
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In De Nederlandsche Spectator 1900, 40 leest men: ‘En dat de Vlaamsche letterkunde bij de
onze behoort - niemand zal dat wel betwisten.’
34 Zie ook Musschoot 1992, Janssens en Kuipers 1999; zie voor de latere periode Missinne
1999-2000.
Ook Virginie Loveling, de tante van Cyriel Buysse, publiceerde regelmatig in Nederlandse
tijdschriften.
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35

als De schat des harten en Wijsheid en levenslot. Deze Maeterlinck, ook wel de
‘Belgische Shakespeare’ genoemd, werd beschouwd als een moderne mysticus,
iemand die de middeleeuwen terughaalde. Rond 1900 werden de Middeleeuwen
om uiteenlopende redenen geïdealiseerd: door neo-mystici bijvoorbeeld omdat de
mens toen dichter bij God leefde, door socialisten omdat het kapitalisme toen nog
niet bestond (Bel 1994).
Men zou kunnen verdedigen dat Maeterlinck, Tolstoj en Ibsen onderdeel zijn van
het Nederlandse literaire systeem. De recensies laten zien welke werken in
Nederland zoal bekend waren, ze laten de buitenlandse literair-historische context
oplichten. De tijdschriften laten ook zien welk beeld men destijds van een dergelijk
auteur en zijn werk had. Tolstoj was rond 1900 bijvoorbeeld niet zozeer de auteur
van Anna Karenina en Oorlog en vrede, zoals wij hem nu kennen, maar de
wereldverbeteraar, die met zijn lange haren, zijn lange baard en zijn witte jurk een
soort christenanarchisme voorstond. Tolstoj meende dat de mens zuiver moest
leven en hij predikte seksuele onthouding, iets wat hij zelf getuige zijn uitbundige
nageslacht niet consequent praktiseerde. In Nederland werd hier echter wel serieus
over nagedacht. De discussies over zuiver leven - de discussies over de strijd tussen
ziel en zinnen - kunnen in deze context gezien worden.
De belangrijke inbreng van buitenlandse auteurs kan ook interessante
dwarsverbanden opleveren of vergelijkingsmateriaal voor de comparatist. Ik zou
dan ook willen pleiten voor een belangrijke positie van de buitenlandse literatuur in
een Nederlandse literatuurgeschiedenis. Tijdschriftenonderzoek en onderzoek naar
de literaire kritiek uit een bepaald jaar levert daarvoor overvloedig materiaal.

11 Vrouwelijke auteurs
Een vierde punt dat opvalt aan de proza- en poëzielijsten is het aantal tegenwoordig
onbekende vrouwelijke auteurs - Josephine Giese, Margo Antink, Jeanne Reyneke
36
van Stuwe en Jeannette Nijhuis. En zij vormen nog maar het topje van de ijsberg.
Wie op de literaire breedte let, ziet rond 1900 een grote schare vrouwelijke auteurs
die actief participeert in het literaire leven. Volgens de kritiek was Hélène Swarth
de belangrijkste dichteres. Daarnaast was Henriette Roland Holst niet te missen.
Opmerkelijk is dat een aantal vrouwen door recensenten gecomplimenteerd wordt
37
38
met hun ‘mannelijke’ schrijfwijze, zoals Margo Antink en Augusta de Wit. Het lijkt
erop dat ze daarmee ook voor het eerst serieus worden genomen.
Aanvankelijk oordeelde het recensentenwezen mild over het damesproza, dat
vaak volgens een idealistisch stramien werd geschreven. Dat wil zeggen: met voor-
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Bel 1993, Leijnse 1995, Leijnse en Vandevoorde 2003.
Enkele schrijfsters die rond 1900 publiceren: Margo Antink, Josephine Giese, Cornélie
Huygens, Jeanne Reyneke van Stuwe, Jeannette Nijhuis, Hélène Swarth, Henriëtte Roland
Holst Augusta de Wit, Kitty Snijder van Wissenkerke, Thérèse Hoven, Johanna van Woude,
Melati van Java, Suze la Chapelle-Roobol, Louise Stratenus, Anna Kaulbach, W. Maclaine
Pont, Mario, Anna de Savornin Lohman, Wilhelmina Reynvaan, Jo van Sloten, Virginie
Loveling, Marie Boddaert, Annie Foore, Mina Kruseman, Catharina Alberdinck Thijm, Thérèse
van Arendsberg.
Zie bijvoorbeeld De Nederlandsche Spectator 1900: 54.
Zie bijvoorbeeld De Kroniek 5 (1899): 220-221.
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beeldige hoofdpersonen, een happy end, een goede moraal en een sturende
verteller. Maar rond 1900 zijn de critici dit soort proza beu. Zo wordt de roman Op
Slotenburg van Thérèse van Arendsberg door alle recensenten afgekraakt en wordt
het boek door een ouderwets tijdschrift als het Leeskabinet - met als ondertitel
Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, verwezen ‘naar het
39
diligence- en trekschuitentijdvak.’
40
Vrouwen treden ook op als criticus, vaak onder pseudoniem, zoals Mena. Er
zijn ook aparte rubrieken, ‘voor dames’, waarin literaire kwesties aan bod komen
41
naast berichten over de emancipatie of de mode. Soms worden schrijfsters ook in
de gewone literaire rubrieken besproken - tussen de mannen. Al deze aspecten
kunnen een interessant licht werpen op de positie van vrouwelijke auteurs in een
geschiedenis van de literatuur rond 1900.

12 Koloniale literatuur
Een van de werken op de prozalijst is een Indische roman, De stille kracht van
Couperus. Anbeek besteedt geen aandacht aan de koloniale literatuur omdat die
geen bijdrage heeft geleverd aan de normverandering. Niettemin is die literatuur in
1900 opvallend aanwezig. Critici spraken zelfs van een golf Indische boeken rond
1900, hetgeen door de vele Indische werken die in die jaren verschijnen wordt
bevestigd.
Opmerkelijk is dat de kritiek deze werken ook geschikt achtte als gids voor mensen
die naar Indië gingen of die daar verwanten hadden. Nederland anno 1900 kende
geen vliegtuigen, of ‘snelle media’ als tv of radio, intercontinentaal telefoonverkeer,
laat staan ‘mobieltjes’, of het Internet. Indië was dus ver weg, zij het dat de tocht
via het in 1869 geopende Suezkanaal niet meer zes maanden, maar slechts zes
weken per schip duurde. Literatuur die zich in die overzeese gebiedsdelen afspeelde,
had kennelijk ook een informatieve functie. Daarnaast waren Indische romans vaak
kritisch in de traditie van de Max Havelaar. Ook vond men deze romans in het
algemeen pikant, pikanter dan het proza dat het moederland produceerde. De kritiek
accepteerde op dit vlak ook meer van de Indische romans dan die van eigen bodem.
Indië lijkt te functioneren als een soort morele uitlaatklep voor het nog altijd preutse
Nederland.
In Couperus' roman worden al deze elementen verenigd. De stille kracht is kritisch
ten aanzien van de positie van de Nederlanders in de Oost. Hij voorspelt zelfs het
einde van de kolonie. Het boek is ook gewaagd - het gaat in niet mis te verstane
termen over overspel en incest. Opmerkelijk is dat in deze roman ook het eerder
genoemde décadence-concept een rol speelt. In dat opzicht is overigens de hele
Indische literatuur interessant omdat men er destijds in het moederland in brede
kring van uitging dat iedereen in de kolonie verloederde, al dan niet onder
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Het Leeskabinet, 1899: 95.
Mena schrijft in Het Leeskabinet. Vrouwke, pseudoniem van Sarah de Beer, schrijft vooral
over opvoedingszaken in De Amsterdammer.
Aleida Nijland, de eerste gepromoveerde vrouw in Nederland, is een van de weinige vrouwelijke
critici rond 1900 die in De Amsterdammer doordringt in de rubriek ‘Boek en tijdschrift’.
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invloed van het klimaat. Ook de gedachte dat de vermenging van rassen zou leiden
42
tot degeneratie, was een algemeen gehuldigde opvatting.
De Indische letteren vormen, wanneer men op de literaire kritiek afgaat, een
onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse literatuur. Een boek als dat van
Couperus presenteert een nieuw idee over de kolonie, en zou wat dit betreft wel
degelijk in verband te brengen zijn met normverandering, maar dan op moreel/politiek
terrein. Het was in 1899 dat C.Th. van Deventer zijn artikel ‘Een Eereschuld’
publiceerde in De Gids, een grensverleggend artikel dat de zogeheten ‘ethische’
politiek ten aanzien van Nederlands-Indië inluidde.

13 Literatuur en beeldende kunst
De intensieve verwevenheid tussen literatuur en beeldende kunst is een zesde en
laatste aspect dat ik hier wil noemen. De vele portretten van letterkundigen door
Jan Toorop, Jan Veth en de vormgeving van het tijdschrift Van nu en straks door
de beroemde vormgever en kunstenaar Henry van de Velde illustreren de talrijke
verbanden die er rond 1900 zijn tussen literatuur en beeldende kunst. Er verschijnen
veel boeken met omslagen van kunstenaars als Toorop - werken van Couperus
bijvoorbeeld - van Dijsselhof of Berlage. Henriette Roland Holst gaf haar bundel
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven uit in een editie door haar echtgenoot
Rik gemaakt en daarmee streefden ze naar het Gesamtkunstwerk, waarbij
verschillende kunsten samenwerken. In de tijdschriften wordt veel aandacht besteed
aan de beeldende kunst. In Verweys Het Brandende braambosch is ook een gedicht
opgenomen over de beroemde muurschildering van Derkinderen, waar destijds veel
over werd geschreven (Bel 2004). Verwey zelf was in 1900 als intellectueel adviseur
betrokken bij de bouw van de Beurs van Berlage, het klassieke voorbeeld van
gemeenschapskunst, waar hij gedichten voor schreef. Al met al is dit zeker een
aspect dat aandacht verdient in een literatuuroverzicht over de tijd rond 1900.

14 Balans
Tot zover zes opmerkingen over de literatuur rond 1900. Wat is nu de balans? Een
‘top tien’, in dit geval twee lijsten met favoriete teksten gebaseerd op de literaire
kritiek, aangevuld met onderzoek van literaire tijdschriften, levert zeker
aanknopingspunten voor de literatuurgeschiedschrijver. In de eerste plaats materiaal
voor een dwarsdoorsnede van de literatuur, in dit geval in het jaar 1900, en ook
materiaal voor de diachrone delen die het accent leggen op de ontwikkeling, de
verandering. Want alleen een dwarsdoorsnede geven van het literaire leven volstaat
uiteraard niet. Om het diachrone overzicht te verbreden kan men de ontwikkeling
in de tijd bestuderen van onder meer de door mij aangestipte aspecten: relatie
tussen
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Het geruchtmakende en omstreden boek van Bas Veth uit 1900, Het leven in
Nederlandsch-Indië, onderstreept dit nog eens. De Tijdspiegel 1900 II: 433 wijdt er een
kritische recensie aan en citeert: ‘Indië is één hospitaal van lijders aan ontaardingsziekte.’
Zie over ontaarding verder Hyam 1990 en Stoler 1991.
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literatuur en maatschappij, de Vlaams-Nederlandse of zo men wil
Nederlands-Vlaamse connectie, vrouwen, koloniale literatuur, de buitenlandse
literatuur, en de relatie tussen literatuur en beeldende kunst. Dit moet aangevuld
met de ontwikkeling van de (sub)genres en stromingen die uit de ‘lijsten met
favorieten’ naar voren kwamen. Een literatuurgeschiedenis legt in principe de nadruk
op diachrone verbanden, deze laten de ontwikkeling in de tijd zien. Maar omdat,
zoals we bij Anbeek gezien hebben, daardoor de literaire breedte verloren gaat, zijn
synchrone dwarsdoorsneden onontbeerlijk. Zo is de literatuurgeschiedenis van de
Taalunie dan ook opgezet.
De dwarsdoorsneden laten zien dat er veel naast elkaar, tegelijkertijd, gebeurt.
Nicolaas Beets, bekend om zijn Camera Obscura (1839), door de Tachtigers van
zijn voetstuk gestoten als domineedichter, is in 1900 nog altijd in leven - hij is dan
in de tachtig - en publiceert nog steeds nieuw werk. Dus naast iemand als Verwey
functioneert Beets die toch veel meer geassocieerd wordt met de eerste helft van
de negentiende eeuw. En voor beide auteurs bestaat kennelijk een publiek.
Een dichter als J.H. Leopold echter, die nu als een van de topfiguren wordt gezien,
speelt in 1900 nog geen centrale rol in het publieke literaire leven omdat hij nog
geen bundel heeft gepubliceerd. Maar zijn gedichten in tijdschriften worden wel
43
opgemerkt.
Oude en nieuwe literatuur, auteurs die een voorhoederol spelen, schrijvers die
een breed publiek bedienen, schrijvers met een specifieke doelgroep - de dames publiceren naast elkaar.
De dwarsdoorsnede laat een aantal speerpunten zien, laat zien welke vragen
gesteld kunnen worden aan het materiaal. De literatuurhistoricus heeft een zoeklicht
nodig om te bepalen wat wel en wat niet meer van belang is. De literaire kritiek levert
een eerste goed instrument.
Na al deze opmerkingen over literatuurgeschiedschrijving, moet niet vergeten
worden dat het uiteindelijke doel een leesbaar boek is, om het publiek weer kennis
te laten maken met schrijvers en hun werk in de context van de eigen tijd. Een
literatuurgeschiedenis moet niet het praalgraf zijn voor de ‘Grote Namen’ maar
evenmin een etalage van curieuze, terecht vergeten romans. Het is ook juist de taak
van literatuurhistorici om de literatuur op een aansprekende manier vast te leggen
en vervolgens ook levend te houden en onder de aandacht te brengen van een
breder publiek. Daardoor kan ook de houdbaarheidsdatum van de literatuur verlengd
worden. Misschien betekent dat af en toe wat schipperen tussen toen en nu. Maar
daarom is het ook prettig als er nog eens iets anders gebeurt en we ook eens een
man zien en een boot en een geit.
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Willem Kuiper en Jos Biemans
Jourdein van Blaves
Editie van de bewaard gebleven fragmenten
Abstract - This is the editio princeps of all extant manuscript fragments of the Middle
Dutch adaptation of the eccentric 13th century chanson de geste Jourdain de Blaye.
These fragments - four strips of parchment with some 440 verses - were part of the
same 14th century codex, that - considering the language of the scribe - was copied
in Veurne Ambacht, presently in West-Flanders, Belgium. The Dutch Jourdein van
Blaves is an adaptation, not a translation. It is striking that except for the names of
the protagonists all other characters got different proper names. These names were
not invented by the Dutch adaptor but borrowed from other French chansons de
geste such as Galien le Restoré. This literary ‘behaviour’ is not unusual for the way
medieval Dutch authors treated French chansons de geste: they seem to have been
translated from memory. It is also possible that adaptations like Jourdein van Blaves
were not ordered by an aristocratic mecenas but were free-lance productions made
for a larger public of citizens, who were willing to pay for (listening to) an exciting
story.

1 Inleiding
In 1962 herontdekte P.F.J. Obbema, de toenmalige conservator van de westerse
handschriften van de Leidse Universiteitsbibliotheek, fragmenten van een
Middelnederlandse vertaling/bewerking van het Oudfranse chanson de geste
Jourdain de Blaye, die wij naar de Middelnederlandse naam van de hoofdpersoon
aanduiden als Jourdein van Blaves. Obbema nam zich voor deze fragmenten te
editeren, maar het bleef bij een voornemen. Begin jaren '90 herkende Jos Biemans
in de Stadsbibliotheek te Maastricht fragmenten van hetzelfde Jourdein-handschrift
als waartoe de Leidse fragmenten behoorden. Besloten werd tot een gezamenlijke
editie, maar wederom kwam het er niet van. Inmiddels was Willem Kuiper als
coördinator van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire
Teksten ook op Jourdein van Blaves gestuit, en had daarbij geconstateerd dat bijna
alle in het Oudfrans voorkomende eigennamen in de Middelnederlandse bewerking
1
waren verdwenen. Voor de eigennamen in de Middelnederlandse Jourdein gold
het omgekeerde, die waren weer onvindbaar in de Oudfranse brontekst. Van het
een kwam het ander: Pieter Obbema trok zich terug als tekstbezorger en liet de
editie van de fragmenten aan ons over. Wij dragen deze editie graag aan hem op.

2 De Oudfranse Jourdain de Blaye
Het anonieme chanson de geste Jourdain de Blaye is in slechts één handschrift
bewaard gebleven: Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français ms. 860. In zijn re-

1

Over dit project: Kuiper 2003. Het REMLT (in statu nascendi) is vrij raadpleegbaar op
http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/remlt/remltindex.htm
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cente editie dateert Peter F. Dembowski deze codex in de tweede helft van de
2
dertiende eeuw. Jourdain de Blaye wordt erin voorafgegaan door de chansons de
geste Roland, Gaydon en Ami et Amile en gevolgd door Auberi le Bourguignon.
Over de ouderdom van de tekst doet Dembowski geen uitspraak, wel over de taal
3
van het handschrift: Ile de France.
De 4245 regels tellende Jourdain de Blaye kan beschouwd worden als een cyclisch
vervolg op Ami et Amile, en vandaar dat men ook wel spreekt van de ‘petite geste
de Blaye’. Binnen de codex, waaraan meerdere kopiisten geschreven hebben (of
is het een convoluut?), vormt Jourdain een codicologische en literair-historische
twee-eenheid met Ami et Amile: beide teksten zijn door dezelfde kopiist geschreven,
en bevatten eenzelfde significante poëticale eigenaardigheid: ‘chacque laisse se
termine par un vers orphelin: hexasyllabe à terminaison féminine’.
4
Het verhaal in een notendop luidt als volgt:
Fromont doodt verraderlijk Girart de Blaivies, echtgenoot van Hermenjart
en vader van Jourdain, en maakt zich meester van diens erfgoed Blaivies.
Dit uit wraak voor de dood van zijn oom Hardré, die in een tweegevecht
gedood werd door Ami, de vader van Girart (1-168). Jourdain verblijft bij
zijn pleegvader Renier de Vautamise, een trouw vazal van zijn vader
Girart. Fromont neemt Renier gevangen en eist de uitlevering van
Jourdain. Mede op instigatie van zijn echtgenote Eremborc geeft Renier
in plaats van Jourdain zijn eigen zoon en enig kind aan Fromont, die het
kind doodt. Vanaf dat moment gaat Jourdain door voor de zoon van Renier
en Eremborc (169-712). Als Jourdain 15 jaar oud geworden is, moet hij
te Blaivies Fromonts schildknaap worden. Omdat Jourdain sprekend op
Girart lijkt, beschuldigt Fromont hem ervan een bastaard te zijn (712-885).
Eenmaal achter zijn ware identiteit gekomen wreekt Jourdain zich door
Fromont diens neus af te hakken en zijn zoon Huistasce te doden
(886-1019). Als Lohier, zoon van koning Charles, zich incognito met de
strijd die volgde bemoeit en Renier aanvalt, wordt hij door een onwetende
Jourdain gedood, reden om later, als hij diens identiteit kent, samen met
Renier en Eremborc in ballingschap te gaan (1020-1135). Onderweg
worden ze overvallen door Saraceense piraten, die Renier en Ermenborc
aan de heidense koning Salatiant van Mont Bruiant c.q. Val Bruiant
verkopen (1136-1211). Jourdain ontsnapt en spoelt aan op het strand
van Marcasile, de stad van christenkoning Marques/Marcon. Een goede
visser helpt hem, geeft hem de helft van zijn mantel en brengt hem naar
de stad (1212-1382). Jourdain valt zeer in de smaak,niet alleen bij koning
Marcon, maar ook bij diens dochter Oriabel (1383-1484). Als Marcasile
wordt aangevallen geeft Oriabel Jourdain in ruil voor een trouwbelofte
een paard en een wapenrusting. In een tweegevecht doodt Jourdain de
reus Sortin, en ontvangt als dank Oriabels hand en de helft van Marcons
koninkrijk (1613-2060). Een jaar later gaan Jourdain en een zwangere
Oriabel op zoek naar Renier en Ermenborc. Op zee bevalt Oriabel van
een dochter Gaudisce/Gaudiscete. Vanwege het plotsklaps opgestoken
noodweer - de zee verdraagt geen bloed - wordt Jourdain door de
2
3
4

Dembowski 1991, p. vii.
2

In het deel Le Moyen Age van de Dictionnaire des Lettres Françaises 1992 , p. 872 wordt
de tekst eind twaalfde, begin dertiende eeuw gedateerd.
Een (te) beknopte ‘analyse sommaire’ vindt men in Dembowski 1991, p. xii-xvi. Een veel
uitvoeriger samenvatting geeft Koch 1875.
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bijgelovige zeelieden gedwongen Oriabel (in een houten kist) over boord
te zetten. Zij spoelt aan in Palerne en krijgt onderdak bij de bisschop
(2061-2378). Jourdain arriveert in de stad Orimonde en treedt aldaar in
dienst van koning Cemaire. Na enige tijd vertrouwt Jourdain de opvoeding
van Gaudiscete toe aan het hof van de koning en gaat zelf op reis
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(2379-2431). Hij vindt zijn vrouw terug in Palerne, en samen hervatten
zij hun zoektocht naar Renier en Eremborc (2432-2865). Renier heeft
zich inmiddels zo verdienstelijk gemaakt dat hij wordt vrijgelaten en ook
op zoek gaat naar Jourdain. Zo ontmoeten zij elkaar, maar herkennen
elkaar pas tijdens een tweestrijd aan hun identieke wapenkreet. Samen
gaan zij op weg naar Orimonde (2866-3066). Daar is Gaudiscete inmiddels
12 jaar geworden en mooier dan de dochter van koning Cemaire, wat de
afgunst opwekt van de koningin. Een dienaar brengt haar naar
Constantinoble (3067-3204). Als Jourdain in Orimonde komt, vertelt de
koningin hem dat Gaudiscete dood is. Jourdain weigert dit te geloven, en
komt dankzij wat druk achter de waarheid (3205-3346). In Constantinoble
wordt Alys, de zoon van de keizer, smoorverliefd op Gaudiscete, reden
voor zijn vader om deze ongewenste vreemdelinge in een bordeel te
plaatsen. Jourdain hoort hiervan, arriveert net voor openingstijd en
betreedt als eerste het bordeel, waar hij zijn dochter herkent aan haar
triest relaas. Jourdain wordt aan het hof ontvangen en er volgt een huwelijk
tussen Alys en Gaudiscete (3347-3547). Jourdain keert terug naar
Frankrijk, verzoent zich met koning Charles, belegert Fromont te Blaivies,
overwint en straft hem (3548-4139). Na de dood van zijn vader wordt Alys
keizer van Constantinoble, en na de dood van koning Marcon geeft
Jourdain Blaivies aan Renier en wordt hij zelf koning van Marcasile
(4140-4245).

3 De Middelnederlandse Jourdein van Blaves
Over auteur, tijd en plaats van vervaardiging van de Middelnederlandse tekst weten
we niets meer dan de fragmenten prijsgeven: het handschrift dateert waarschijnlijk
uit het tweede kwart van de veertiende eeuw en de taal ervan is Zuid-westvlaams
- zie de beschrijving van het handschrift en de fragmenten. De spelling is, zeker
voor een literaire tekst, zeer eenvormig, wat erop zou kunnen wijzen dat origineel
en afschrift niet ver in plaats en tijd van elkaar ontstaan zijn. Het alternatief, de
kopiist als editor, ligt minder voor de hand. Het origineel zal vermoedelijk niet veel
ouder geweest zijn en zal ook wel (Zuid)westvlaams (Veurne-Ambacht?) geweest
zijn, al bevatten de rijmwoorden, die de oorspronkelijke dialectkenmerken het best
bewaren, nauwelijks veilige ankerplaatsen om de tekst te lokaliseren: brochte/mochte
5
(149/150) en Jhesus Kerste/ bersten (273-274).
Tenzij dat Jourdein van Blaves gebaseerd is op een heel andere versie van
Jourdain de Blaye kan er moeilijk van een ‘vertaling’ gesproken worden, daarvoor
zijn de verschillen te groot. Er kan in het Middelnederlands geen regel gevonden
6
worden die woordelijk overeenstemt met het Oudfrans. Wel kan in de meeste
5

6

Raadselachtig is de vorm vrowe (r. 273) terwijl de kopiist altijd voluit ‘vrauwe’ spelt. Het raadsel
wordt vergroot door ‘vrome’ in r. 309, waar ‘vrowe’ bedoeld wordt. Dat zou erop kunnen wijzen
dat de legger ‘vrowe’ spelde, en dat zou dan weer tegen een Westvlaamse legger pleiten.
Het dichtst bij komt:

Jourdain 2157:

Que mers ne sueffre arme qui navré
fust

Jourdein 219:

De zee mach genen zieken gedogen
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gevallen de overeenkomstige passage aangewezen worden, zodat de fragmenten
7
gerangschikt kunnen worden.
Deze losse relatie tot de vermoedelijke brontekst is niet typisch voor Jourdein

7

Zie in dit verband ook Lens 2004, hoofdstuk 3, ‘De versfragmenten van Huge van Bordeeus’,
waarin eenzelfde problematiek beschreven wordt.
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van Blaves. Tijdens het werk van de eerste auteur van dit artikel aan het Repertorium
van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (hierna REMLT), waarbij
alle Middelnederlandse epische teksten en fragmenten - voor zover mogelijk uitputtend vergeleken werden met de brontekst(en), bleek dat de Middelnederlandse
vertalingen/bewerkingen van Oudfranse chansons de geste - zeg maar de Karelepiek
in de breedste zin van het woord - zich uitermate grillig verhouden tot de
9
brontekst(en). De verwarring wordt versterkt door de soms niet geringe onderlinge
verschillen tussen de bewaard gebleven (fragmenten van) Oudfranse chansons de
10
geste.
Over de wijze waarop Middelnederlandse epische vertalers te werk gingen is nog
geen monografie verschenen, maar de door het REMLT opgedane ervaring bevestigt
de bevindingen van F.P. van Oostrom en R.M.T. Zemel bij hun onderzoek naar
respectievelijk de vertaling van Lantsloot vander Haghedochte en de Ferguut. Het
‘normale’ vertaalgedrag laat zich typeren als 1) bekortend, 2) vereenvoudigend, 3)
11
rationaliserend, 4) idealiserend, en 5) vervagend.
De Ferguut is in het onderzoek naar de werkwijze van Middelnederlandse epische
dichters een kroongetuige aangezien deze Arturroman deels vertaald deels naverteld
is, waarbij de statistiek ons aanmoedigt de vertaler en de naverteller als twee
12
(onafhankelijk van elkaar werkzame) auteurs te beschouwen. In het vertaalde
gedeelte, de regels 1-2590, zien we een normale vertaler, vanaf regel 2591 echter
wordt door de naverteller de loop van het verhaal weliswaar tamelijk correct gevolgd,
maar niet zonder grote gevolgen voor de eigennamen. Die zijn niet overgenomen
uit de brontekst, maar ontleend aan andere teksten die deel uitmaakten van het
13
literaire referentiekader van de tweede auteur. Zo heet de in de brontekst naamloze
koning die Galiene wil innemen in de Middelnederlandse navertelling Galarant,
wordt zijn ambitieuze nies (neef) Art(h)ofilas omgedoopt in Macedoene, terwijl hij typisch Middelnederlands? - expliciet door Galarant wordt voorgesteld als ‘mire
14
suster sone’ (r. 4280).
Het navertelde gedeelte van de Ferguut bevat, anders dan het vertaalde gedeelte,
vele eigennamen die niet in de brontekst staan, en die afkomstig zijn uit zowel de
wereld van de Arturroman als die van de Karelepiek. Ze zijn geen van alle door de
naverteller verzonnen; dat zou hoogst ongebruikelijk geweest zijn! Bezien we nu
met deze ogen de Middelnederlandse Jourdein van Blaves dan kunnen wij moeilijk
tot een andere slotsom komen dan dat deze roman niet vertaald is maar (in zijn
geheel) naverteld. Dat verklaart alles: de uiterst losse verhouding tot het origineel,
het verdwijnen van de oorspronkelijke eigennamen en de vervanging daarvan door
nieuwe eigennamen. Deze werkwijze lijkt, afgaande op het gebruik van eigennamen,
voor epische teksten als Jourdein van Blaves geen uitzondering maar regel.

8
9
10
11
12
13
14

Zie ook Lens 2004, p. 227-237: ‘kenmerken van enkele veertiende-eeuwse teksten’.
Een nagenoeg volledige inventarisatie biedt Kienhorst 1988. De vertalingen/bewerkingen van
de Oudfranse antieke en Arturromans zijn tamelijk getrouw.
Hierover Rychner 1955.
Van Oostrom 1981 en Zemel 1991.
Kuiper 1989.
Over eigennamen en belezenheid: Kuiper 2001 en 2002.
Uyttersprot 2004, hoofdstuk 3, paragraaf 3: ‘suster sone’, p. 211-218.
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Accepteren wij deze mogelijkheid - een navertelling uit het hoofd of om het in
hedendaagse bewoordingen te gieten, een ‘illegale kopie’ - dan voegt dat een nieuw
aspect toe aan het probleem van de opdrachtgever. Het is binnen de
medioneerlandistiek gebruikelijk epische teksten toe te schrijven aan een
15
aristocratisch mecenaat. Van de Historie van den Grale weten we dat hij geschreven
16
werd in opdracht van Albrecht van Voorne. Voor de Ferguut-vertaling heeft W.
Kuiper gedacht aan Arnulf IV van Pamele (Oudenaarde), een van de Vlaamse pairs,
17
als opdrachtgever. Maar voor de Walewein, de Nachtwacht onder de Vlaamse
18
ridderromans, is zelfs geen kandidaat voorhanden.
Met een nieuwe literatuurgeschiedenis in aantocht is het moment daar om het
probleem van het (Vlaamse) mecenaat met andere ogen te bekijken. Waarom moet
er per se een adellijke opdrachtgever zijn? Omdat de tekst over ridders gaat?
Waarom moet er voor teksten als Jourdein van Blaves überhaupt een opdrachtgever
zijn? Wat let ons om teksten als Jourdein van Blaves, die vrijwel zeker niet vertaald
maar naverteld zijn, te benaderen als vrije producties van (semi-)professionele
19
stedelijke auteurs annex voordragers? Hoe die navertellers aan hun teksten
kwamen is weer een ander verhaal...
Een stedelijk (niet adellijk) publiek zal zich prima hebben kunnen identificeren
met Jourdein van Blaves. Als Jourdein zijn stand niet kan ophouden en daarom
20
incognito wil blijven, geeft hij zich uit voor de zoon van een koopman. Maar nog
opvallender is de rol van de stedelingen aan het slot van de roman. De burgers
hebben zich tijdens het regime van Fromont gedeisd gehouden, maar als zij zien
dat hun rechtmatige heer voor de poorten van de stad staat, vastbesloten die in te
nemen, kiezen zij partij voor hem. Eerst valt het commuun (de weerbare
ambachtslieden) de verrader Bernaert aan, en als die aanval succes heeft, mengt
ook ‘de wet’ (het stadsbestuur) zich in de strijd. Jourdein heeft er geen moeite mee
en lijkt allen, op de verraders na, te vergeven.
Het is doodzonde dat er van deze spectaculaire roman zo weinig bewaard is
gebleven. Juist omdat het géén getrouwe vertaling is, maar een navertelling waarbij
leentjebuur gespeeld werd, geven teksten als Jourdein van Blaves ons zowel in-

15
16

17

18

19

20

Hierover om te beginnen Van Oostrom 1992.
Ook de Torec werd vrijwel zeker in opdracht van Albrecht van Voorne geschreven (en niet
voor de kleine Florens in opdracht van Aleida van Avesnes/Holland zoals Van Oostrom 1996,
p. 130-132 betoogt). De jonkvrouwe van Montesclare, een goede bekende uit de Oudfranse
Arturromans maar altijd zonder doopnaam, heet bij Jacob Mabile, en laat dat nou de naam
van Albrecht van Voornes dochter zijn...
Kuiper 1989, p. 68-69. Een sterk tegenargument is het gegeven dat Arnulf van huis uit Frans
sprak. Maar daar staat weer tegenover dat hij het klooster te Ename protegeerde dat
Nederlandstalige literatuur produceerde. Over het Vlaamse mecenaat is weinig bekend en
weinig geschreven: Besamusca 1991 en Van den Berg 1994 en 1995.
Wel is er onderzoek gedaan naar de herkomst en provenance van het Leidse handschrift Ltk.
195, waarin de tekst bewaard bleef: Lieftinck 1947 en Kuiper 1998. Ook naar de identiteit van
de opdrachtgever van de Brabantse Nachtwacht, de Roman van Heinric en Margriete van
Limborch, is het gissen: Sleiderink 2003, p. 112.
Zoals bijvoorbeeld de veertiende-eeuwse bezitter van de Ferguut, de Limborch en de
Walewein, die er (ten behoeve van voordrachtsessies?) semiparagraaftekens in aanbracht
(Kuiper 1998, p. 173-75.) Men leze in dit verband ook (de inleiding van) Brinkman/Schenkel
1997 en Brinkman/Mulder 2003.
Frappant in dit verband is ook het woord vente dat door Oriabeel bij wijze van beeldspraak
gebruikt wordt - Het wert hem tere armer vente (r. 77) - dat is koopmanstaal!
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zicht in de literaire horizon van de auteur/bewerker als in het literaire bedrijf van die
dagen.
Met de Middelnederlandse epiek heeft Jourdein qua motieven en eigennamen,
weinig of niets gemeen, of het zou moeten zijn dat Jourdein - evenals Margriete van
Limborch - incognito beweert dat zijn vader een koopman is. Waar Jourdein van
Blaves van de Oudfranse voorbeeldtekst afwijkt, wordt er met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid ontleend aan de Franstalige letterkunde.

4 De herkomst van de eigennamen
Het meest opvallende verschil tussen de Middelnederlandse bewerking en het
Oudfranse origineel vormen de personages en de eigennamen. Sommige personages
komen zowel in het origineel als in de bewerking voor maar dragen een andere
naam, anderen komen ofwel in de Jourdain ofwel in Jourdein voor. Omdat wij de
relatie niet kennen tussen het bewaard gebleven chansons de geste en de
Middelnederlandse tekstfragmenten is het niet echt relevant na te gaan wie er
allemaal ontbreken in de Middelnederlandse Jourdein. Interessanter is het na te
gaan welke persoons- en plaatsnamen veranderd zijn, alsook welke personages
zijn toegevoegd ten opzichte van de versie/redactie in het bewaard gebleven
Jourdain-handschrift.
Heel weinig eigennamen zijn onveranderd overgenomen. Van de persoonsnamen
bleven Jourdein, Oriabeel en Fromont, van de plaatsnamen Blaves, Bordelois en
Vautamijs bewaard.
Personages die zowel in origineel als in bewerking voorkomen, maar die een
naamsverandering hebben ondergaan zijn: Marques, de vader van Oriabel, die in
het Middelnederlands Ritsaert geheten is, en de Saraceen Sortin die in Jourdein
Gaudrijs (van Esclamore) genaamd is/lijkt. Nu is Ritsaert een te vaak voorkomende
naam om er iets mee aan te kunnen vangen, maar een naamcombinatie als Gaudrijs
van Esclamore kan brononthullend zijn. Het Répertoire des noms propres [...] van
21
André Moisan vermeldt een Saraceen Gaudras in Le Siège de Barbastre. Esclamor
komt in Moisan niet als toponiem voor, wel noemt hij een Saraceense koning
Esclamor d'Orbrie in het chanson de geste Fouques de Candie, een destijds zeer
populaire tekst. Maar er is ook een heidense koning Esclamars die in Le bastart de
Bouillon een broer is van onder andere Saudoine, die behalve in Le bastart de
Bouillon ook voorkomt in Baudouin de Sebourc en Le chevalier au Cygne et Godefroi
de Bouillon.
De Saraceen Gaudrijs van Esclamore berijdt een ros dat luistert naar de naam
Marcepein. Dit paard komt volgens Moisan in maar één andere tekst voor: Galien
22
le Restoré. Galien is de buitenechtelijke zoon van Roland, die opgroeit aan het
hof van Damas. Op veertienjarige leeftijd gaat hij op zoek naar zijn vader en rijdt op
het paard Marchepin (dat van Olivier was, die het veroverde op de Saraceense
koning Corundi) naar Spanje, waar zijn vader te Ronceveaux sterft voordat zij elkaar
ontmoeten. Inhoudelijk zijn er nauwelijks raakvlakken tussen Galien le Res-

21
22

Moisan 1986.
Dougherty/Barnes 1981. Met dank aan de immer behulpzame romanist dr Jelle Koopmans
(UvA).
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toré en Jourdein van Blaves - of het moest zijn dat Roland te Blaves begraven ligt
- maar als wij de Table des noms propres in de editie-Dougherty/Barnes bekijken
dan vinden we daarin namen terug - Anthelme, Bleves, Girart, Guimart, Logier en
Regnier - die een niet onbelangrijke rol spelen in Jourdain, alsook namen die in
Jourdein zijn toegevoegd: Ermeriet (persoon), Bernart, Manessier, Marchepin, Paris
(stad), Richart en Savari. Die tekst moet de naverteller gekend hebben!
Blijven over koning Murise, de strijder Calafrine, koning Flore van Hermerien en
de toponiemen Gaders, Limoysijn, Pisen, Scollant/Scotlant, Tintageul en Toscane.
Een beroep op de databases van het REMLT levert enkel nulresultaten op. Zeker
lijkt dat deze namen aan Franse teksten ontleend zijn. Gaders moet waarschijnlijk
begrepen worden als Cadiz in Zuid-Spanje, en mogelijk is - zie hieronder - met
Hermerien het Zuidoost-Spaanse Almeria bedoeld. Pisen (Pisa in Toscane) en
Toscane zullen Italiaans zijn, associaties met Palerne? Limousin lijkt een
überbietende toevoeging op Blaves en Bordelois, maar ligt wel een flink eind uit de
buurt. Resten Scollant en Tintaguel. Schotland is een goede bekende in de
Karelepiek, en Tintaguel komt voor in het chanson de geste Beuve de Hantone,
een tekst die - ook omdat hij in het Middelnederlands vertaald en bewerkt werd - in
Vlaanderen bekend mag worden verondersteld. Beïnvloeding door Arturromans is
mogelijk maar minder waarschijnlijk aangezien de Karelepiek veel dieper lijkt te zijn
doorgedrongen in het literaire bewustzijn.
Het Oudfranse chanson de geste kent drie Calafrines, waarvan er één in Le
chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon voorkomt, waarin wij eerder Saudoine
terugvonden. Murise bestaat niet, maar als wij hem op een lijn mogen stellen met
Morise dan is er keuze te over. Het kan toeval zijn, maar in de al eerder genoemde
Le chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon wordt meerdere malen gerefereerd
aan de vechtende heilige Mauritius. Op het eerste gezicht lijkt er geen enkel verband
te zijn, maar raadpleging van de Mauritius-legende in de Zuidmiddelnederlandse
23
vertaling van de Legenda aurea levert een associatief verband op:
Wat den name bediedt
MAuricius es gheseit uan mari dats de zee. ende cis dats keeren oft hert
oft uan us dats gheradere oft haestende. Oft hi es gheseit uan mauro
dats swert Want hi hadde bitterheit ouer oeffeninghe deser catiuecheit
ende ouer breetheit des lantscaeps. Hi was oec kerende in dafwerpen
dat hem oueruloeyde. Hert ende uast int ghedoghen uan tormenten. Hi
was gheradech in dien dat hi sine ridders uerstoutte. Hi was haestende
bi hitten ende menechfuldech in goeden werken. Hi was swert in hem
seluen te uersmadenne.
[...]
¶ Doe de coninc guturan de werelt liet ende hi sinen tresoor den armen
ende der kerken deilde so beual hi enen pape dat hi hem bringhen soude
uan deser marteleren reliquien. Ende doe dese pape metten reliquien
quam met scepe dore de laec uan lauennen ende een groot tempeest op
hem quam so dat si alle waenden uerdrincken so hilt hi dese reliquien
24
ieghen den tempeest ende te hant wert een groot ghestil op dwater.
23
24

Brussel KB, hs. 15140, fol. 304vb-305ra; 306va, editie A. Berteloot, G. Claassens en W.
Kuiper (nog niet verschenen).
In Amsterdam UB, hs. VI B 15, fol. 161vb (om aan te geven hoe aalglad eigennamen
zijn):
DOe die coninc guteram die werlt liet ende hi sijn goet den armen ende der kerken
deilde so beual hi enen priester dat hi hem brengen soude vanden gebeente deser
martelaren Ende doe dese priester quam mit scepen doer die zee van slauonien mit
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Koning Flore van Hermerien kan geïnspireerd zijn op de zogeheten seconde version
van Floire et Blancheflor. Deze meer ridderlijke versie wijkt nogal af van de ons
meer vertrouwde idyllische versie, die door Diederic van Assenede vertaald werd.
In deze versie is Floires vader ‘Uns rols estoit issuz d'Espaigne’ (r. 57) - ‘Een heyden
coninc uut Spaengen quam’ (r. 91), maar in de seconde version lezen we:
21 En Espaigne ot un riche roi
Saige et prodome de la loi
Tuz le reaume d'Aumarie
Fu siens quites en sa baillie

Omdat Jourdein een Vlaamse tekst is, mag Hermerien (ook) als Ermerien gelezen
worden, en dan is de stap via Elmerien naar Almeria c.q. Aumarie niet zo groot
meer, de ‘l’ en de ‘r’ wisselen ook in het Middelnederlands wel eens van plaats. Dit
is minder (ver)gezocht dan het lijkt, de eigennamen in de Middelnederlandse epiek
zijn in de regel - de meest bekende buiten beschouwing gelaten - matig tot ernstig
verminkt, maar omdat ‘wij’ haast uitsluitend kritische edities gebruiken, waarin al
die in de ogen van de (negentiende-eeuwse) editeurs ‘domme kopiistenfouten’ al
dan niet stilzwijgend verbeterd zijn, realiseren wij ons dat onvoldoende.
Koning Parijs ten slotte kan (ook) niet ondubbelzinnig geïdentificeerd worden.
Moisan noemt naast de fameuze Trojaanse hartedief twee anderen: 1) vader van
Floire (Chanson de Roland - niet de Oxford-versie), 2) één van de 17 zonen van
25
Ciperis de Vignevaux, koning van Schotland (Ciperis de Vignevaux).

5 Conclusie
Uit de manier waarop de Middelnederlandse bewerker met de eigennamen
omsprong, kunnen wij afleiden dat de kans dat zijn tekst een vertaling was van een
verloren gegane redactie/versie van Jourdain de Blaye minimaal is. De dichter heeft
vrijwel zeker de plot van zijn bron op basis van aantekeningen of uit zijn memoria
naverteld. De belangrijkste eigennamen kon hij zich herinneren, maar de overige
eigennamen lijkt hij bijeengeraapt te hebben uit een handvol teksten die hij ofwel
bezat of die in zijn werkgeheugen zaten. Met intertekstualiteit heeft dit alles niets te
maken, integendeel haast, slechts de naam wordt overgenomen, niet wat er aan
26
die naam vastzit.

25

26

desen heilichdom ende een zwaer tempeest op hem rees also dat si alle waenden
verdrenken So hielden si dit heilichdom tegen den tempeest ende thant wort een grote
stilheit opten water.
Raadpleging van Ciperis de Vignevaux brengt aan het licht dat deze tekst in het naburige
Picardië geschreven werd. (Gelet op de stroom van ontleningen in Middelnederlandse epische
teksten aan chansons de geste die Picardisch zijn, moet deze regio een groothandelsfunctie
vervuld hebben.) De editeur typeert de tekst als volgt: ‘There is a materialistic tone in the
poem - a slight preoccupation with wealth and power. The occasional bitter note which creeps
into the poem when he is talking of wealth and some of the figures of speech lead to the
conclusion that the poet was of the “peuple”.’ (Woods 1949, p. 7). Los hiervan heeft de tekst
een aantal eigennamen gemeen met Jourdein van Blaves: Alexandre, Ammarie?, Bordelois,
Escosse, Florens, Henris, Orable, Paris, Sandoine, Savari, Tosquains.
Over (de verschillende vormen van) intertekstualiteit leze men Besamusca 1998, p. 9-12.
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De naverteller van Jourdain de Blaye gedraagt zich hierin niet wezenlijk anders dan
veel van zijn collega-bewerkers van Oudfranse chansons de geste, althans zoals
dat naar voren gekomen is bij het uitputtend inventariseren, indexeren en annoteren
van de eigennamen in de Middelnederlandse (Karel-)epiek voor het REMLT-project.
Maar zelden is er sprake van een getrouwe vertaling. Gebruikelijker lijkt het - door
de fragmentarische overlevering van de Middelnederlandse Karelepiek is het moeilijk
hierover waterdichte uitspraken te doen - dat de bewerker het ‘origineel’ navertelde,
misschien op basis van vluchtige lezing, maar weten van horen zeggen is evenzeer
mogelijk. De bewerker van Jourdain de Blaye heeft - ondanks zijn bronvermelding
Also mi tWalsce wille verclaren (r. 103) - tijdens het verdietsen geen handschrift
met de Franse brontekst op tafel gehad. Als hij al een handschrift onder ogen gehad
heeft dan zat dat, toen hij schreef, in zijn hoofd. Tijdens het verdietsen zal hij bewust
en onbewust elementen hebben weggelaten, omdat die hem irrelevant voorkwamen
of zo weinig indruk op hem gemaakt hadden dat hij ze vergeten was. Daarnaast zal
hij bewust en onbewust elementen hebben toegevoegd, omdat hij die welkome
aanvullingen op het verhaal achtte of omdat hij ze met het origineel associeerde.
In de manier waarop hij zijn eigennamen bijeengrabbelde, lijkt de
Jourdain-bewerker representatief voor zijn beroepsgroep. Maar hoogstzelden zien
wij dat een bewerker zélf een naam bedenkt. In bijna alle gevallen lijken de
eigennamen in de Middelnederlandse bewerkingen van de Oudfranse chansons de
geste overgenomen te zijn uit ándere chansons de geste. Deze observatie wordt
bevestigd door het gegeven dat als een opvallende eigennaam getraceerd kan
worden naar een specifiek chanson de geste, diezelfde tekst in de regel (veel) meer
gemeenschappelijke eigennamen blijkt te bevatten. Systematisch onderzoek hiernaar
kan ons het nodige leren over de literaire horizon van deze B-auteurs, die
vermoedelijk beeldbepalender waren voor het literair bedrijf van hun tijd dan
A-auteurs die afhankelijk waren van een opdrachtgever m/v.
De Jourdain-bewerker lijkt tenslotte niet (of nauwelijks) uit contemporaine
Middelnederlandse teksten te hebben geput, en ook daarin vormde hij geen
uitzondering. (Zuid)Middelnederlandse auteurs uit de dertiende en veertiende eeuw
lijken vele malen beter thuis in de Franstalige letterkunde dan in het werk van hun
Dietse collega's.

6 Beschrijving van het handschrift en de fragmenten

6.1 Het oorspronkelijke handschrift
Alle fragmenten, in totaal vier stroken perkament, waarvan hier de tekst voor het
eerst wordt uitgegeven, hebben behoord tot een en hetzelfde handschrift. Op basis
van de gegevens die de fragmenten ons verstrekken, zal eerst bij wijze van
reconstructie getracht worden een beeld te schetsen van de oorspronkelijke codex.
Vervolgens zal nader worden ingegaan op aspecten van de fragmenten, voor zover
die nog niet ter sprake zijn gebracht bij de reconstructie van de codex.
De codex was samengesteld uit (dubbel)bladen van perkament. De afmetingen
van het boekblok waren vermoedelijk ca. 240 à 245 x precies 175 mm; prikgaatjes
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zijn nog aanwezig in enkele van de buitenmarges van drie van de vier stroken. De
afmetingen van de tekstspiegel bedroegen ca. 190 x precies 135 mm. De codex
kende een mise-en-page over twee kolommen. Het aantal regels per kolom valt niet
precies te bepalen, de gemiddelde regelhoogte bedraagt 4,5 mm, zodat bij een
27
tekstspiegel van ca. 190 mm het aantal regels mogelijk 42 geweest zal zijn.
Voor zover de fragmenten dat laten zien, is de tekst geschreven door één
professionele kopiist. Hij schreef een littera textualis van gemiddeld niveau (zie afb.
1). Te oordelen naar enkele paleografische en orthografische kenmerken kan het
schrift uit het tweede kwart van de veertiende eeuw stammen (zie Datering). De
abbreviaturen die de kopiist neerschreef, zijn vrijwel alle voor die tijd zeer gebruikelijk.
Enigszins opmerkelijk is het et-teken voor ‘ende’ in r. 188. Interpunctie komt in de
tekst op de bewaard gebleven fragmenten niet voor. Rond Romeinse cijfers (zoals:
.vi. voor ‘zes’) en rond de afkorting voor ‘conijnc’ (.cō.) plaatste de kopiist wel punten
als grafische onderscheidingstekens.
De kopiist corrigeerde zelf zijn tekst. In r. 300 verbeterde hij ‘wrauwe’ tot ‘vrauwe’
door de eerste verticale pennestreek van de w te expungeren. In r. 425 lijkt het
woordje ‘so’ te zijn doorgehaald en in r. 429 noteerde hij achteraan de regel twee
woorden, waarbij hij door middel van invoegingstekens de plaats aangaf waar zij in
die regel moeten worden ingevoegd: ‘Bi z saudone den deigen z rade van’ wordt
dus ‘Bi rade van saudone den deigen’. Soms is de bedoeling van de kopiist niet
geheel duidelijk. In r. 9 schreef hij aanvankelijk ‘Daer ic omme dochte wee’. In tweede
instantie noteerde hij boven de e van ‘dochte’ in kleine lettertjes ‘ic’. Mogelijk
bedoelde hij te schrijven ‘Daer omme dochtic wee’, maar omdat het eerste ‘ic’ en
de e van ‘dochte’ niet als fout gemarkeerd zijn, blijft de lezing onzeker. In r. 59 lijkt
‘de’ verbeterd te zijn in ‘die’ door middel van een superscript toegevoegde i (maar
een zuivere i is dit teken niet). De r. 284-285 zijn evident corrupt, alleen al gelet op
de lengte van r. 284; vergelijk ook het rijmpaar met dezelfde rijmwoorden - in
omgekeerde volgorde - in de r. 280-281). In enkele gevallen heeft de kopiist zijn
foutjes niet opgemerkt. In r. 224 noteerde hij een afkortingsteken teveel, zodat er
‘consten’ staat in plaats van ‘costen’, en in r. 249 schreef hij ‘adden’ in plaats van
‘adde’. In ten minste één geval is niet duidelijk of al dan niet sprake is van een fout,
namelijk in r. 119: bij de lezing ‘Ic ne houde groot na smal’ is de verleiding sterk om
te veronderstellen dat de kopiist in plaats van ‘na’ het gebruikelijke ‘no’ had moeten
schrijven. Maar in een der Lekenspiegel-handschriften leest men ‘Ende en cost hem
nochtan groet na smal’. Andere handschriften met Boendales spiegel hebben ‘groet
28
no smal’, er is dus een parallel, goed of fout.
De geleding van deze epische tekst is eveneens traditioneel, dat wil zeggen dat
er geen indeling is in kapittels die van een kapittelopschrift (en/of kapittelnummer)
zijn voorzien en waarvan de tekst begint met een kapittelinitiaal. De tekst is visueel
onderverdeeld in delen, misschien aan te duiden als episodes, waarvan het be-

27

28

Vergelijk een der ‘standaardformaten’ voor epische handschriften met een mise-en-page in
twee kolommen van elk 40 regels: 230-240 x 160-170 mm. Het Jourdein-handschrift is iets
groter geweest en telde mogelijk ook twee regels tekst meer per kolom; zie Biemans 1997,
dl. 1, p. 141; uit de tabel op p. 147 blijkt dat een aantal van 42 regels per kolom niet
ongebruikelijk was voor dit type handschriften.
Het eerst bedoelde Lekenspiegel-handschrift is Brussel, KB, hs. 15658 van ca. 1340-1360;
de passage behoort tot Boek III, kapittel 10.
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gin wordt gemarkeerd door een ‘lombarde’ of geschilderde letter, steeds twee regels
hoog; een representant daarvoor noteerde de kopiist in de hoofdletterkolom. Omdat
de lombarden vrijwel geheel binnen de tekstkolommen staan, springen de ernaast
geschreven versregels in. De eerste letter van elke regel is een kapitaal en staat
apart van de rest van de regel (in de ‘hoofdletterkolom’). Ook de eerste letter van
29
de regels naast een lombarde is meestal een kapitaal. Dankzij dit
vormgevingsprincipe is duidelijk dat vóór de r. 390 en 391 een lombarde stond!
Geheel in overeenstemming met het sobere karakter van dit handschrift is de
rubricatie alleen in rood uitgevoerd en beperkt gebleven tot het schilderen van de
lombarden. Kapitalen zijn niet met rood aangezet en op de fragmenten komen geen
paragraaftekens voor. Niets op de fragmenten wijst op enige vorm van decoratie.
De paleografische aspecten waarop de datering ‘tweede kwart van de veertiende
eeuw’ vooral gebaseerd is, zijn het af en toe voorkomen van ‘de open kopjes-a’ en
de ‘tong-e’. Daarnaast wijst ook een orthografisch aspect op de eerste helft van de
veertiende eeuw, namelijk het vaak noteren van lange vocalen in gesloten syllabe
als een enkel teken, dus zonder de toevoeging van een lengteteken. Behalve in
‘vremteit’ in r. 49 i.p.v. ‘vreemteit’, gaat het steeds om de onverlengde lange-o,
waarbij moet worden opgemerkt dat de kopiist dan altijd -oo- schreef en niet -oe-:
‘dor’ in r. 13 en 205 i.p.v. ‘door’, ‘worden’ in r. 79 i.p.v. ‘woorden’, ‘hordic’ in r. 129
i.p.v. ‘hoordic’, ‘horde’ in r. 220 (in rijmpositie met ‘scoorde’, r. 221) i.p.v. ‘hoorde’,
‘porte’ respectievelijk ‘porten’ in r. 65 en 382 i.p.v. ‘poorte’ en ‘poorten’ (maar ‘poorten’
30
in r. 63 en ‘poor[t]’ in r. 365).
De dialectverschijnselen wijzen eenduidig naar Vlaanderen, waarbij naast
algemeen Vlaamse vormen ook vormen voorkomen die naar West-Vlaanderen lijken
te wijzen. Het is moeilijk vast te stellen of daarbij onderscheid gemaakt moet worden
tussen de grondtaal van de tekst (bijvoorbeeld: Vlaams) en een lichte dialectkleuring
(bijvoorbeeld Westvlaams) in het afschrift van deze kopiist. Het is evenzeer mogelijk
dat een Westvlaamse tekst in West-Vlaanderen is afgeschreven, althans door een
kopiist die Westvlaams schreef. Van den Berg meent dat we hier te maken hebben
31
met een Westvlaamse grondtekst die door een Oostvlaamse kopiist is afgeschreven.
Waarschijnlijk baseerde hij zich voor de lokalisering van het handschrift in
Oost-Vlaanderen op de -au(w)-spelling voor -ou(w)-, die inderdaad een kenmerk is
voor (Zuid-)Oost-Vlaanderen. Maar niet altijd. De Amsterdamse taalkundige Van
Reenen concludeerde dat de -au(w)-spelling omstreeks het midden van de veertiende
32
eeuw ook in Brugge en omgeving frequent voorkwam. Maar betekent de formulering
‘en omgeving’ dat we vooral aan Noordwest-Vlaanderen moeten denken of is ook
Zuidwest-Vlaanderen mogelijk?

29
30

31
32

Natuurlijk is er een uitzondering: de regels 78 en 79 vervolgen na een lombarde met een
kleine letter.
Zie voor beide aspecten, als ook voor het dateren van Middelnederlandse handschriften in
het algemeen, Biemans 1997, dl. 1, hoofdstuk VI, met name p. 189-192 en p. 205-206.
Vergelijk ook de datering bij Kienhorst 1988, dl. 1, p. 78: midden, misschien eerste helft
veertiende eeuw, en de datering bij Klein 1995, p. 15: tweede kwart van de veertiende eeuw,
maar eerder aan het eind van het kwart dan in het begin (zie de toelichting van Klein op p.
13).
Persoonlijke mededeling, in 1988 gepubliceerd bij Kienhorst 1988, dl. 1, p. 78.
Zie voor deze bijzondere spelling Biemans 1997, dl. 1, p. 215-216.
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Algemeen Vlaamse verschijnselen in deze fragmenten van Jourdein van Blaves
zijn bijvoorbeeld de depalatalisering van er+consonant zoals in ‘arde’ (frequent,
i.p.v. ‘herde’), hier in combinatie met procope van de h. Andere voorbeelden van
procope van de h zijn ‘adde’, ‘adt’, ‘ads’, ‘adden’, diverse andere vormen van
‘(h)ebben’, als ook ‘oger’ voor ‘hoger’ (in r. 50; vergelijk ‘oge’ in r. 200, maar ‘hogher’
in r. 186!), ‘elpen’ voor ‘helpen’ (r. 121 en vergelijk ‘elpe’ in r. 271 en 356 alsmede
‘elp’ in r. 417), ‘am[en]’ (r. 115, i.p.v. ‘hamen’), ‘beanghen’ (r. 314, i.p.v. ‘behanghen’),
‘beagelike’ (in r. 323, i.p.v. ‘behagelijke’) en ‘gheeel’ (r. 373, i.p.v. ‘gheheel’). Vlaams
is ook de vorm ‘of’ i.p.v. ‘af’ (r. 88, 213, 432 en 434), de palatalisering van de o in
‘up’, ‘uptie’, ‘upten’, ‘updat’, ‘uppenbare’ enz., de consequente -ou-spelling voor -oein ‘drouve’ (r. 23), ‘gevouch’ (r. 41), ‘bloume’ (in r. 53), ‘genouch’ (r. 173), ‘gesouch’
(r. 174) enz., en de zeer frequente -oo-spelling voor de lange ‘o’, zoals in ‘coopman’
(r. 6), ‘ooc’ (r. 7), ‘doot’ (r. 12), ‘noot’ (r. 13) enz. Kenmerkend voor Vlaanderen zijn
voorts ‘entie’ voor ‘end(e) die’ (in r. 166), ‘bede’ voor ‘beide’ en altijd ‘soe’ voor het
vrouwelijke persoonlijk voornaamwoord ‘si’ (in r. 26, 27, 60, 71, 74 enz.).
Voorbeelden van West-Vlaamse dialectverschijnselen zijn vormen als ‘cam’ (in
r. 71 en 191, i.p.v. ‘quam’) alsmede ‘camen’ (in r. III en 363, i.p.v. ‘quamen’), evenals
33
‘jou’ naast ‘u’ in r. 252. In het voorafgaande is al aangestipt dat de -auspelling voor
-ou- behalve in Oost-Vlaanderen ook in West-Vlaanderen kan voorkomen;
voorbeelden zijn naast ‘rauwe’ (in r. 234 en 330, i.p.v. ‘rouwe’), ‘trauwe[n]’ (in r. 204)
en ‘Betraudi’ (in r. 276) ook veelvuldig de vorm ‘vrauwe’ (i.p.v. ‘vrouwe’). Zeer
opmerkelijk is de consequente en frequente spelling van -eals -ei- (bijvoorbeeld in
‘eidel’ i.p.v. ‘edel’, ‘deide’ i.p.v. ‘dede’, ‘teigen’ i.p.v. ‘tegen’, ‘geiven’ i.p.v. ‘geven’ en
in vele andere woorden). A. van Loey heeft dit verschijnsel voor de veertiende eeuw
waargenomen in de streek tussen de IJzer, de Ieperlee, de Lei, de Aa en de
Noordzee, al komen dergelijke vormen ook al in Brugge voor aan het einde van de
34
dertiende eeuw. Al met al lijkt daarom een lokalisering van dit handschrift in
Zuidwest-Vlaanderen (Veurne-Ambacht) toch het meest waarschijnlijk. Anders
gezegd: vermoedelijk was de kopiist van dit handschrift van Zuidwest-Vlaamse
origine.

6.2 De fragmenten
In totaal zijn tot op heden slechts vier fragmenten van het oorspronkelijke handschrift
bekend. Het gaat om vier stroken perkament die alle over de breedte uit een
dubbelblad zijn gesneden. De stroken die thans bewaard worden in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden, kunnen grotendeels aaneengepast worden en
maakten dus deel uit van een en hetzelfde dubbelblad. Samen bevinden zich op
deze stroken 8 tekstfragmenten. De twee stroken in de Stadsbibliotheek te Maastricht
passen niet aaneen en stammen vrijwel zeker niet uit één dubbelblad. Deze twee
stroken bevatten samen 16 gedeelten van de tekst, zodat het totaal aantal
tekstfragmenten 24 bedraagt.

33
34

Van Loey 1980a, § 27, g, met aantekening.
Van Loey 1980b, § 49, opm. 2 - met dank aan prof, dr Amand Berteloot voor zijn expertise
in dezen.
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De stroken deden paarsgewijs dienst als oor of versteviging van het scharnier tussen
het boekblok en de platten van twee boeken. Van de thans in Leiden bewaarde
fragmenten is niet bekend in welk boek zij zaten, van de Maastrichtse stroken weten
we dat wel (zie onder). Het feit dat de fragmenten horizontaal uit enkele dubbelbladen
zijn gesneden, betekent dat het oorspronkelijke handschrift eerst uit elkaar is
genomen en dat ook de dubbelbladen van de katernen geheel zijn losgemaakt,
voordat de binder daaruit de stukken perkament sneed die hij nodig had voor het
35
maken van de boekbanden.

6.3 De Leidse fragmenten
De ‘bovenste’ van de Leidse stroken is ca. 55-60 mm hoog en ca. 300 mm breed,
de ‘onderste’ strook meet ca. 58-65 x 290-295 mm. Passen we de stroken aaneen,
dan zijn van de tekstkolommen nog 27 tot 29 regels geheel of gedeeltelijk bewaard
gebleven. De stroken deden dienst als oor in een boekband van ten minste ca. 300
mm hoog en vertonen nog de gebruikelijke vouw met naaigaatjes; in een der
naaigaatjes in fol. 1 bevindt zich in de onderste strook nog een restje bindgaren.
Aan de uiteinden van de stroken zijn op fol. 1v en 2r sporen van de inslagen te zien
36
van het leer waarmee de boekband bekleed was.
Het bestaan van de Leidse fragmenten was al bekend vóór 1920. De stroken
waren in bezit van drs Antonius Hubertus Geurts (1865-1933), professor en directeur
37
van het priesterseminarie te Rolduc in Limburg. Geurts had een afschrift gemaakt
van de tekst op zijn fragmenten en had dat afschrift ter beschikking gesteld aan
prof. dr C.G.N. de Vooys, hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde te
Utrecht. De Vooys op zijn beurt had het afschrift doorgegeven aan prof. dr Willem
de Vreese, toen bibliothecaris van de Gemeentelijke Bibliotheek te Rotterdam en
een kenner bij uitstek van de Middelnederlandse handschriften, met het verzoek de
tekst te identificeren. Op 6 februari 1920 schreef De Vreese aan de eerwaarde heer
Geurts, dat hij de tekst weliswaar nog niet had kunnen identificeren, maar dat het
er alle schijn van had dat de tekst behoorde tot ‘een dichtwerk, dat totnogtoe absoluut
38
onbekend is’. De Vreese verzocht tevens de fragmenten in bruikleen te mogen
ontvangen om ze te kunnen beschrijven voor zijn Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta en verklaarde zich bereid de teksten uit te geven in het Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde, althans wanneer Geurts daartoe zelf geen plannen
koesterde. Op 18 februari 1920 antwoordde Geurts dat hij om gezondheidsredenen
zijn werk als directeur van Rolduc had neergelegd en naar Blerick was verhuisd.
Wat de fragmenten betreft, schrijft hij: ‘U bedoelt zeker de fragmenten van Jourdain
de Blaye’. Dat is de eerste keer dat de tekst een naam draagt. Voorts meldt Geurts
dat hij de tekst zelf wil uitgeven in het ‘Tijdschrift’. Hij vermoedt dat de
Middelnederlandse tekst een vertaling is van ‘een ou-

35
36
37
38

Zie voor de hier gebruikte termen alsmede voor deze zeer gebruikelijke werkwijze, Biemans
2004.
Vergelijk Kienhorst 1988, dl. 1, p. 78-79.
Zie over hem Geurts 1984.
Leiden, UB, hs. BPL 3460 (2), De Vreese aan H.A. Geurts, 6-2-1920. De correspondentie
tussen beiden bevond zich aanvankelijk bij De Vreeses notities in de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta (BNM), s.v. Geurts, maar is later apart genomen en overgebracht naar de
BPL-collectie.
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1. Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. Ltk. 2159, fol. 2V, onderste strook (ware grootte).

deren Franschen roman, die verloren is’. Hij stelde voor dat hij zijn ‘artikeltje’ na
39
voltooiing, samen met de fragmenten aan De Vreese ter inzage zou zenden.
Geurts' slechte gezondheid - met name het feit dat hij aan een ernstige vorm van
staar leed - heeft de realisatie van deze plannen verhinderd, er gebeurde niets.
Ruim elf jaar later, op 14 September 1931, waagde De Vreese een tweede poging.
Hij herhaalde zijn verzoek de fragmenten in bruikleen te mogen ontvangen om ze
40
te kunnen beschrijven. Een antwoord is niet overgeleverd, maar duidelijk is dat er
geen verandering in de situatie kwam. Op 1 mei 1933 overleed de weleerwaarde
heer Geurts, na een langdurige ziekte. Zijn overlijden moet aan De Vreese bekend
zijn geweest, in de BNM bevindt zich een krantenknipsel uit De Maasbode met het
overlijdensbericht en een knipsel van 2 mei 1933 met een uitvoerig in memoriam
41
aan A.H. Geurts. In de zomer van het jaar daarop moet De Vreese
gecorrespondeerd hebben met een neef van Geurts, blijkbaar de nieuwe eigenaar
42
van de fragmenten: A.H.M. Geurts (1906-1984), toen ter tijd kapelaan te Meerlo.
De aanhouder won. In augustus 1934 heeft De Vreese de kapelaan bezocht en
43
slaagde hij erin de stukken mee te mogen nemen. En zoals zo vaak, De Vreese
maakte geen haast met het terugzenden van handschriftelijk materiaal dat hem ter
bestudering tijdelijk was toevertrouwd. Op 1 september 1935 schreef kapelaan
Geurts hem een briefje, waarin hij veronderstelde dat De Vreese zijn onderzoek
inmid-

39
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Leiden, UB, hs. BPL 3460 (1), A.H. Geurts aan De Vreese, 18-02-1920.
Leiden, UB, hs. BPL 3460 (2), De Vreese aan A.H. Geurts, 14-09-1931.
Leiden, UB, BNM, s.v. Geurts. De tekst, in de rubriek Kerkelijk Leven, is ondertekend met de
mitialen ‘J.N.’.
Zie voor beide priesters: Simonis 2001, p. 278.
Een notitie in de BNM, s.v. Geurts, en een brief van A. Geurts te Meerlo (Leiden, UB, hs. BPL
2998; A. Geurts aan De Vreese van 1-08-1934) doen vermoeden dat De Vreese op 3 juli
tevergeefs bij kapelaan Geurts langs is geweest, hem daarna geschreven heeft, en maken
duidelijk dat hij op 3 augustus opnieuw naar Meerlo is gereisd en toen een ontmoeting heeft
gehad.
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dels had voltooid en de fragmenten terugvroeg. Tevergeefs, want in 1962 trof de
Leidse conservator P.F.J. Obbema de fragmenten aan te midden van nog enkele
andere stukken die tevoorschijn waren gekomen uit de nalatenschap van De Vreese,
die op 10 januari 1938 was overleden.
In overleg met De Vreeses dochter, mevrouw H. Overdiep-De Vreese (1923-2002),
werd besloten deze handschriften, waarvan het onmogelijk was gebleken de
rechtmatige eigenaren op te sporen, tot nader order onder te brengen in de Leidse
Universiteitsbibliotheek, in de handschriftenverzameling van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Daaronder bevonden zich ook de Jourdein-fragmenten,
45
die de signatuur Ltk. 2159 kregen.

6.4 De Maastrichtse fragmenten
De ‘hoogste’ van de Maastrichtse stroken (fol. 1+2) is ca. 80 tot 90 mm hoog en ca.
340 mm breed en bevat per kolom nog 19-20 regels tekst (geheel of gedeeltelijk);
de ‘smallere’ strook (fol. 3+4) meet ca. 50-65 x 320 tot 333 mm en daarop zijn per
kolom steeds 7-8 regels geheel of gedeeltelijk overgeleverd. De stroken deden
dienst als oor in een boekband van bijna 350 mm hoog en vertonen nog de
gebruikelijke vouw met naaigaatjes (zie ook onder). Aan de uiteinden van de stroken
zijn op fol. 1v en 2r respectievelijk 3v en 4r sporen van de inslagen te zien van het
leer waarmee de boekband bekleed is.
De Maastrichtse fragmenten werden op 21 mei 1991 door mevrouw drs Aletta
Schmidt, conservator van de Stadsbibliotheek, voorgelegd aan de tweede auteur
van dit artikel, die tot zijn eigen verbazing de stroken op basis van het schrift en de
eigennamen in de tekst onmiddellijk kon identificeren als nieuwe fragmenten van
de roman van Jourdain de Blaye, zoals de tekst toen nog werd aangeduid.
Dankzij een goede vorm van registratie was het mogelijk de band waaruit de
fragmenten waren losgenomen, bij de bestudering van de stukken te betrekken.
Het bleek te gaan om een editie van het bekende Dictionarium latinum of Latijns
woordenboek van Ambrogio Calepio of Ambrosius Calepinus (1440-1509/10),
gevolgd door het Onomasticon (woordenboek van eigennamen) van Konrad [von]
Gesner of Conradus Gesnerus (1516-1565). Het boek werd - blijkens het colofon 46
in 1562 uitgegeven door Heinrich Petri te Bazel. De band om dit exemplaar in de
Stadsbibliotheek te Maastricht is een traditioneel versierde stempelband met houten
platkernen die vermoedelijk nog uit de zestiende eeuw dateert.
Ook over de provenance van dit exemplaar is een en ander bekend. Op de
titelpagina heeft een vorige eigenaar een bezittersnotitie geschreven: ‘Ex lib: And:

44

45
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Leiden, UB, hs. BPL 2998, A. Geurts aan De Vreese, 1-12-1935. Overigens zal ook het feit
dat De Vreese in zijn laatste levensjaren herhaaldelijk ernstig ziek is geweest, een rol gespeeld
hebben bij het niet (kunnen) voltooien van werkzaamheden en het daarom niet retourneren
van bruiklenen.
Zie Obbema 1987; voor de beknopte beschrijving van de Jourdein-fragmenten zie p. 66.
Dictionarivm Ambrosii Calepini [...]. Vna cum Conradi Gesnero Onomastico, siue propriorum
nominum serie numerosissima. Basileae [1562]. Voor de datering en de uitgever, zie het
colofon van Conradi Gesneri, De onomastici editione ad lectorum, admonitio: Basiliae ex
officina Hieronymi Curionis impensis Henrichi Petri, mense augusto anni M.D.LXII. Zie ook
Hieronymus 1997, Zweiter Halbband, Nr. 446, S. 1278-1280.
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2. Maastricht, Stadsbibliotheek, fragmenten bij 37 C 49, fol. 2r (iets verkleind).

Bauwens J.v.L. 1643’, wat gelezen moet worden als ‘Ex libris Andreas Bauwens,
juris utriusque licentiatus, 1643’. De jurist Andries Bauwens, of meer gebruikelijk:
47
Bouwens (1596-1670), is o.m. schepen van Maastricht geweest. Op het
oorspronkelijke schutblad voorin de band is nog ten minste de naam leesbaar van
‘Enghelbertus Fabius bruxellensis’, dat wil zeggen Engelbrecht Boonen, afkomstig
uit Brussel. Boonen (1544-1629) was kanunnik te Maastricht, en als deken en later
48
als proost verbonden aan het kapittel van St. Servaas. Dat Bouwens in het bezit
kwam van Boonens Calepinus hoeft niet te verbazen, als we weten dat hij in 1661
49
een der executeurs-testamentair geweest is van de kanunnik.
De band en het eerste en laatste katern van dit exemplaar in de Stadsbibliotheek
te Maastricht (signatuur SB 37 C 49; afmetingen 350 x 210 mm) waren dermate
beschadigd, dat een conserverende behandeling noodzakelijk was. Daarbij kwamen
de perkamenten fragmenten aan het licht. Besloten werd de stroken - voorlopig apart te bewaren ten behoeve van het onderzoek van de tekst. De fragmenten zijn
schoongemaakt en enigszins gevlakt. Uit afdrukken (in spiegelschrift) van de tekst
op de fragmenten, die nog te zien zijn in de band en op de plaats van de kimmen,
als ook uit de informatie en foto's in het conserveringsverslag blijkt dat de brede
strook (fol. 1+2) voorin de band was bevestigd en dat de smalle strook (fol. 3+4)
zich achterin bevond; in beide gevallen waren de stroken vastgelijmd tegen de
binnenzijde van de houten platkernen, gedeeltelijk onder de inslagen van het leer
waarmee de band was bekleed. Aan de zijden die tegen het hout waren gelijmd
(vooral fol. 3v en 4r) is de tekst thans gedeeltelijk lastig leesbaar.
Onduidelijk is wanneer Bouwens' exemplaar van Calepinus' Dictionarium in de

47
48
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Zie Flament 1911, Heynen 1947 en Van Heyst 1953, p. 108-109, nr. 110.
Doppler 1936, p. 225-227.
Heynen 1947, p. 10.
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Maastrichtse Stadsbibliotheek is beland. In de handgeschreven en niet gepubliceerde
bibliotheekcatalogus van Abraham van den Heuvel uit 1753 komen geen exemplaren
voor van dit woordenboek. In de eveneens handgeschreven en ongepubliceerde
Catalogue de la Bibliothèque de Maestricht uit 1803 van de hand van François
Cavalier komen op p. 208 twee exemplaren voor van dit werk, een exemplaar van
de editie-1558 en een niet gedateerd exemplaar, zodat niet met zekerheid kan
50
worden vastgesteld of het om het hier bedoelde exemplaar gaat. De fragmenten
te Maastricht dragen geen eigen signatuur, zij worden bewaard bij de band met het
51
Dictionarium van Calepinus.

7 De editie
Het liefst hadden wij een kritische editie van de Jourdein-fragmenten met interpunctie
bezorgd, maar door de fragmentarische staat en vele verminkte versregels is dat
onmogelijk. Vandaar dat gekozen werd voor een diplomatische editie met enkele
normaliseringen in de spelling en in het gebruik van hoofdletters. Het gebruik van
‘u’ en ‘v’ en ‘i’ en ‘j’ - in het handschrift bepaald door de plaats binnen het woord is om redenen van leesbaarheid genormaliseerd naar hun functie: dus ‘jare’ in plaats
van ‘iare’, ‘Jourdein’ in plaats van ‘Iourdein’, ‘up’ in plaats van ‘vp’, ‘Blaves’ in plaats
van ‘Blaues’ enzovoort. Ook werden omwille van de leesbaarheid alle eigennamen
met een hoofdletter gespeld; in het handschrift gebeurt dat niet behalve als de naam
aan het begin van een versregel staat. De abbreviaturen zijn traditioneel, de sigle
R is gelet op de lokalisering van het handschrift voluitgeschreven als rudder. In het
notenapparaat wordt een suggestie voor een mogelijke lezing weergegeven met
‘Lees?’.
De tekst van de Maastrichtse fragmenten speelt zich af op wat in Jourdain het
christenkoninkrijk Marcasile van koning Marques/Marcon is. De tekst van de Leidse
fragmenten beschrijft het overboord zetten van Oriabeel en bevat een deel van het
slot van de roman: de belegering van de verraders en hun bestraffing.
Hieronder volgen eerst gedetailleerde samenvattingen van de corresponderende
passages in Jourdain de Blaye, gevolgd door een beredeneerde diplomatische editie
van de Middelnederlandse bewerking.

Synopsis Jourdain de Blaye:
Jourdain is aangespoeld op Marcasile, door een visser gevonden, en
mee naar diens huis genomen. De volgende dag hoort Jourdain de mis
in een klooster en gaat dan samen met de visser naar de stad. Daar
vertoont koning Marcon zich aan zijn onderdanen in gezelschap van zijn
vrouw en zijn dochter Oriabel. Hij vraagt om een sparringpartner voor het
schermen. Jourdain, met niets anders aan dan de helft van de mantel die
de visser hem
50
51

Voor de lotgevallen van de Maastrichtse stadsboekerij zie de ‘Geschiedkundige inleiding’ in
Flament 1888-1889.
Voor hun medewerking bij het onderzoek van de Maastrichtse fragmenten danken wij mevr.
drs A. Schmidt en drs E. Ramakers van de Stadsbibliotheek. Collega Ramakers identificeerde
de eerder genoemde ‘Fabius’ met ‘Boonen’ en droeg veel literatuur aan over Andreas Bouwens.
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schonk, neemt de uitdaging aan en weert zich voorbeeldig. Oriabel kijkt
aandachtig toe en beklaagt de ‘zot’ die zo goed schermen kan. Jammer,
want hij ziet eruit als een goed ridder en van hoge geboorte. Datzelfde
denkt koning Marcon hardop aan tafel gezeten, waarna hij op aandrang
van zijn dochter de ‘zot’ alsnog uitnodigt. Jourdain weigert zo armoedig
gekleed aan het hof te verschijnen en vraagt om kledij in ruil voor drie
jaar dienstbaarheid. Oriabel vindt dat een goed voorstel en krijgt van haar
vader toestemming om Jourdain te kleden. Het resultaat laat zich raden,
Jourdain ziet er oogverblindend uit. Jourdain wast zijn handen, Oriabel
geeft hem de handdoek aan en hij zet zich aan tafel. Daarnaar gevraagd
onthult Jourdain zijn afkomst niet aan koning Marcon, en zo wordt hij
schildknaap. Als Jourdain alleen is beklaagt hij zich vaak over zijn lot, en
op een dag wordt dat gehoord door Oriabel, die in ruil voor geheimhouding
het ware verhaal te horen krijgt. Dan staat emir Brumadant voor de poort
met zijn neef Sortin en 30.000 Saracenen. Sortin daagt Marcons ridders
uit voor een tweegevecht. Een graaf van Alixandre neemt de uitdaging
uit, maar wordt kansloos verslagen. Dan gaat Baudins dou Val Guiot, ook
hij sneuvelt, evenals zijn neef Elyot, alsook Robert en Guinemant. Dan
vraagt Jourdain toestemming aan koning Marcon om het tegen Sortin op
te nemen. Het wordt hem geweigerd, te jong. Dat is ook Oriabels mening,
maar als Jourdain blijft aandringen, geeft zij hem een paard en een
wapenrusting in ruil voor een trouwbelofte. Eigenhandig slaat zij hem tot
ridder en Jourdain gaat erop af. Koning Marcon ziet een hem onbekende
ridder op de vijand afrijden en vraagt zijn dochter wie dat is. Oriabel
antwoordt naar waarheid, waarop Marcon zeven honderd ridders
mobiliseert om Jourdain voor een vroege dood te behoeden. Ondertussen
wil Brumandant met Sortin aan tafel, maar laatstgenoemde doet dat pas
als hij zes man gedood heeft, en hij staat nog op vijf. Als hij Jourdain ziet,
spreekt hij hem vriendelijk toe en vraagt hem weg te gaan en een ander
te sturen. Dat maakt Jourdain alleen maar vechtlustiger. Sortin trekt zich
terug om zich te wapenen, maar als hij te lang wegblijft gaat Jourdain het
vijandelijke tentenkamp binnen, en spreekt zelfs met de emir, die belooft
zich te bekeren als Jourdain van Sortin wint. Tijdens het gevecht slaagt
Jourdain erin zich meester te maken van het paard van zijn tegenstander,
en vervolgens onthoofdt hij Sortin en hangt diens hoofd aan zijn zadel.
Nu gaan ook de anderen zich met de strijd bemoeien. Jourdain dwingt
de emir tot overgave, de anderen vluchten. Marcon geeft Jourdain zijn
dochter Oriabel tot vrouw, met de helft van zijn land als bruidschat en
maakt hem erfgenaam van zijn koninkrijk. Dan verschijnt een pelgrim
door wie Jourdain herkend wordt en die aan allen Jourdains afkomst en
verleden bekendmaakt. Nu is het tijd om de visser te bedanken met
paarden, goederen en een functie: provoost van heel het land. Vervolgens
wil Jourdain op zoek naar Renier en Eremborc. Oriabel, die inmiddels
zwanger is, wil per se mee, desnoods als zijn schildknaap. Ze krijgt haar
zin (Jourdain 1256-2125).
Deze passage vinden we terug in de volgende regels: Jourdein antwoordt de koning
- die hier Ritsaert heet - dat hij uit Blaves afkomstig is en dat zijn vader een koopman
was, die met heel zijn handel op zee is omgekomen, wat voor hem een dermate
traumatische ervaring was dat hij een jaar lang geen woord kon uitbrengen. Maar
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dankzij zijn dochter Oriabeel is hij er weer boven opgekomen. Koning Ritsaert is blij
met zijn aanwezigheid.
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Maastricht, fol. 1-2:
[1ra] [...]
52
Dat es Alsmesites vroet
53
Vassael hoe sidi genant
Jourdein here sprac de wigant
5 In Vrankerike was ic geboren
+
Te Blaves als ghi moget horen
54
Een coopman dat was mijn vader
Hi ende ooc sijn goet algader
Dat bedarf uptie zee
10 Daer ic omme dochte ic55 wee
+
Daer omme waest verstaet al clare
Dat ic niet sprac bin enen jare
Nemaer u dochter verstaet ic waer doot
56
Dat lone haer de here dor alle noot
15 Beitren mach als hi wille
+
Ritsaert ne sweech niet stille
Ne maer hi sprac ende seide
Jourdein here bi waerheide
Al waerdi selve waerlike
[...]

+

5

+

10

+

15

Vermoedelijk heeft Oriabeel Jourdein er onverholen blijk van gegegeven dat zij zeer
op hem gesteld is, en vermoedelijk heeft Jourdein-incognito haar duidelijk gemaakt
dat er natuurlijk geen sprake kan zijn van een verhouding tussen een koningsdochter
en de zoon van een koopman. Na afloop van de maaltijd neemt de koningin - uit
het verdere verloop blijkt dat met ‘de koningin’ niet de moeder van Oriabeel, maar
Oriabeel zelf bedoeld wordt - Jourdein mee naar haar kamer.
[1rb] [...]
57
Dat ic u alt[oo]s bi sal wei[s..]
58+
De conijnc dancten van deise[.]
59
Hier mee lieten [si]
Oriabeel de suver smale
5 Die was drouve in haren moet
Omdat Jourdein de rudder goet
+
Haer also adde ontseit
Soe ads grote jamerheit
Maer soene dorster niet teigen seggen
10 Aldaer ende voor oghen leggen

52
53
54
55
56
57
58
59

Indien een abbreviatuur is weggesneden is ook mogelijk: Alsmensites
Na deze regel volgt een mogelijk doorgehaalde want ondubbelzinnig foute regel: Jourdein
here [doe] sidi genant
Hs.:.I.
Superscript toegevoegd - mogelijk bedoeld als alternatieve lezing: dochtic
Lees?: die
Lees: weisen
Lees: deisen
Vul aan: die tale
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20

+

25
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JOurdein was zere bezien
+
Vanden volke zijt zeiker indien
60
Ritsaerde sat bi sire hanke
IIII coningen dienden hem te danke
15 So deide menich rudder yolijs
61
Nader maeltijt zijt zeiker das
+
So nam de vrauwe vailiant
Die scone was ende achemant
Jourdeine ende leden met hare
20 [...]en uppenbare
[...]

+

30

+

35

Vermoedelijk heeft de koningin (Oriabeel?) Jourdein het aanbod gedaan koning van
Gaders te worden, en Jourdein-incognito heeft tot haar grote verbazing en
62
teleurstelling dat aanbod afgeslagen. Hij zou niet durven...
[1va] [...]
63
[...] aerme [...]
+
[...] die ic [...i]t droouch
Dat ic [...] sijn gevouch
5 Jourdein here et es mi leet
Ic ne ebbe u niet geweisen wreet
No noch ne soude eidel baroen
+
Up dat ghi mijns adt te doen
Mi verwondert vrome deigen
10 Daer [...]64 mi u wilde geiven
65
66
D[.]t ghi mi dat ebt [..] seit
Dies ebbic mee dan vremteit
+
Wildi comen te oger dinc
Dan te weisen conijnc
15 Van Gaders [.]en goeden lande
Die bloume alre wigande
Die sprac aldus ende seide
+
Vrauwe uwe waerdicheide
Sech ic altoos dat si behouden
20 Mine dorstic niet verbouden
Als [mi...]
[...]

Vermoedelijk staan inmiddels de Saracenen voor de poort en popelt Jourdein van
verlangen om zich in de strijd te mengen. Jourdein krijgt van de koningin(!) een
paard en een wapenrusting. Oriabeel maakt zich grote zorgen over Jourdein en
roept de heren te hulp.

60
61
62
63
64
65
66

heup
Lees?: dies
Verderop in het verhaal zal Jourdein alsnog koning van Gaders worden.
Boven deze regel sporen van nog een regel zichtbaar.
Lees?: men
Lees?: Dat
In het begin van het woord is een correctie zichtbaar, maar de oorspronkelijke lezing is niet
met zekerheid vast te stellen - Lees?: [ont]seit
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40

+

45

+

50

+

55
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[1vb] [...]
67
[...]
68
So veile bat d[i]e vrauwe Jourd[ein]
+
Dat soe hem deide metter vaert
Wapen geiven ende paert
5 Doe sat up de rudder fiere
Ten poorten voer hi sciere
So veile deide tvrome diet
+
Dat men ter porte ute liet
Van hem latic nu bliven
10 Ënde wille u een69 deel scriven
Van der sconer Oriabeel
De welke adde cranc riveel
70
+
Om die Jourdein was uut
Soe cam inde sale maken geluut
15 Voor den conijnc haren vader
Ende voor de heren alle gader
Ende riep soe voor al den rijnc
+
Ghi heren Jourdein de jongelijnc
Die es gevaen inde tente
20 Het wert hem tere armer vente71
[...]

+

60

+

65

+

70

+

75

Blijkbaar zijn we aangeland bij de woordenwisseling die vooraf zal zijn gegaan aan
het gevecht tussen Jourdein en de Saraceen, die de heer van Esclamore geheten
is. Uit de vreugde die de emir van Esclamore uit als hij hoort dat Oriabeel tot de
toeschouwers hoort, zou je bijna opmaken dat hij (speciaal) voor haar gekomen is.
[2ra] [...]
Van E[sclam]ore de here
louch om deise worden zere
+
Hi sprac kerstin du best dul
Du bes wanens alte vul
5 Al ware C ende vive
Ic soutse roven vanden live
Up dat verstoremt ware
+
Mijn moet dat es uppenbare
Jourdein sprac bestu snel
10 Payeen dat saldi comen wel
Maer comets of ende laet ons striden
Het es scande dat wi ombiden
+
Want te gonen mure payeen
So liggen up ons ende sien
15 Die bestn72 die nu leiven

67
68
69
70
71
72

Sporen zichtbaar van een versregel
Superscript is een teken toegevoegd, mogelijk een ‘i’
Hs.: .i.
Lees?: dat
koop
Lees: besten
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80

+

85

+

90
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Ende ooc so licht daer beneiven
Oriabeel de coniginne
+
Dies bem ic blide in minen zinne
Andwoorde weider de amirael
20 [...] vassael
[...]

+

95

Het gevecht ontbrandt:
[2rb] [...]
R[eden] [...]
God beware den baroen
+
Die men hiet Jourdein
Het was up enen plein
5 Dat si bede versaemt waren
Also mi t Walsce wille verclaren
DE over staerke Sarasijn
+
Sat up tors Marcepijn
73
De welke was de beste wrene
10 Die lopen mochte over bene
De payen hurte met sporen
Vreselike als ghi meucht horen
+
Ende Jourdein deide daer gelike
Te zamen camen si dapperlike
15 Bede si hem onder staken
74
Dattie groeve speren braken
Metten scilden velsi te zamen
75+
Jourdeins ors vel uptie am[en]
Ne maer datti hem so[...]
20 De sp[o]ren stac in de [...]
[...]

+

100

+

105

+

110

+

115

Vermoedelijk baart het verloop van het tweegevecht de Saracenen zorgen en
besluiten zij daarom in te grijpen. Zij hebben allang gezien dat als Jourdein
overwonnen is, de tegenstand zal instorten.
[2va] [...]
Also ic duchte datti sal
76
Ic ne houde groot na smal
+
[.]an Gode [...siere] moeder
Wi sullen elpen onsen broeder
5 Up datti van ons eift te doen
Men doe inde paweljoen
Onse volc wapin rechte voort
+
De kerstin wert wel vermoort

+

120

+

125

73
74

75
76

ruin: gesneden hengst
Visueel lijkt er ‘groene’ te staan, maar dat is onzin want er is geen enkele reden te
veronderstellen dat er met gekleurde speren gevochten wordt, daarom lezen wij ‘groeue’ d.i.
dikke, wat wél zin geeft. Vergelijk Antwerps liedboek, lied 70, waar o.i. verkeerdelijk sprake
is van een groenen stok.
hammen
Lees: no - vgl. echter Der leken spiegel op CD-Rom Middelnederlands, kapittel 121, r. 46
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Eer ute comen die van der steide
10 Ende es hi doot dat es waerheide
Dander sijn alle dode lieden
De gebroeders hordic bedieden
+
Loveden alle deisen raet
Wille God het wert hem quaet
15 [S]i daden hare wapin an
[En]de swoeren haren Tervogan
[...] Jourdeine costen tleiven
+
[...] van den coenen deigen
[...] sere vacht
20 [...]de Gods cracht
[...]

+

130

+

135

Jourdein maakt de Saraceen, die Gaudrijs blijkt te heten en gelet op het feit dat hij
met een knots strijdt waarschijnlijk een reus is, razend door hem een oneervolle
dood in het vooruitzicht te stellen. Gaudrijs heft zijn knots en slaat Jourdeins paard
doormidden.
[2vb] [...]
Dijn Apolin ende dij [n] Mamet
Ende di selven ongelet
77
+
Sal ic di over dijn set doen sleipen
78
Of up enen wiel doen breiken
5 DOe wart Gaudrijs na verwoet
De colve hief hi metter spoet
Ende waende des gelooft
+
Jourdeine slaen up sijn hooft
Maer de rudder die ontsach
10 Trac den breidel als hi eerst mach
Sodat dat over goede paert
79
Een deel deisde achter waert
+
De payen de slach brochte
Alstiene onthouden niet mochte
15 Voor tarchoen vanden gereide
So vel de slach dat es waerheide
So datti sonder letten mee
80
+
Den paerde slouch den als ontwee
So verre datti over slouch
20 Als[o] de colve [...]
[...]

77
78
79
80

zitvlak
Hs.: .i.
Hs.:.
hals
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+

145

+

150

+

155
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Maastricht, fol. 3-4:
De vraag is hoeveel tekst er tussen het vorige en het volgende fragment verloren
is gegaan. Vermoedelijk zoveel tekst dat het onwaarschijnlijk is dat beide stroken
uit hetzelfde dubbelblad afkomstig zijn. Ook wijkt de tekst af van de brontekst zodat
vergelijking niet goed mogelijk is. In dit tweede fragment wordt de visser bedankt,
en dat gebeurt pas nadat de strijd tegen de Saracenen gestreden is. Zoveel lijkt
duidelijk dat in [4ra] de visser die Jourdein de helft van zijn mantel gaf, beloond
wordt met het koninkrijk Pisen, en in [4va] menen wij de smeekbede van Oriabel te
herkennen als zij er bij Jourdain op aandringt met hem mee te mogen reizen. Verder
tasten wij in het duister. De tekst van fragment [3ra] kan uit de mond komen van de
man uit Blaivies die in de Franse tekst Jourdain identificeert, maar kan ook door
Oriabel aan de aartbisschop van Palerne verteld worden als Jourdain haar
teruggevonden heeft, wat de blijdschap in [3va] bevredigend zou verklaren. De
eigennaam Calafrine, die niet in Jourdain voorkomt, biedt geen aanknopingspunt.
[3ra] [...]
81
[...]
Tote X slouch hire doot
Jourdein versach onse noot
+
Die ons telde van Ansidone
5 De conijnc dat was Jourdein [onscone]
82
Marcepine h[..ti] met sporen
Calafrine heifti [ver]loren
Dien hi voer upten scilde slaen
[3rb] [...]
+
[...hi] vrij
Dus vlo Calefrijn entie sine
Te [Ansidone...]
83
Hem VI sten was hi no[...] a[n] bro[...]
5 Bede van vader ende van mo[...]84
+
H [...] onsen g[roo]t gewin
Die [...]e wert in
Ginder int lant van An[s]idone

+

160

+

165

+

170

De volgende regels zouden kunnen slaan op het overwinningsfeest en de identificatie
van Jourdain als de zoon van de graaf van Blaivies:
[3va] [...]
So deidemen hem eren genouch
85
Int palais was groot gesouch
+
[...] [poor]t
+

175

81
82
83
84
85

Sporen van een regel zichtbaar
Lees: hurti
Lees: broeder
Lees: moeder
opwinding
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T[...] s[ei]de weider ende voort
5 [...de b]este ware
Van de werelt uppenbare
So w[a.] manne die mach geiven
+
Men sal sijns met eren pleigen
+

180

[3vb] [...]
Onsen [...]
86
De gevoere die si dreiven
Die latic u onbescreiven
Eidelijc alsi wel consten
5 Was haer gelaet ende met jonsten+
Na der hogher lieder aert
Te samen gincsi ter zale waert
Vriendelijc ende met speile

+

185

Hier wordt de visser bedankt, die zijn mantel met Jourdain deelde:
[4ra] [...]
N[...]
+
Die was die mi conforteirde
So dat ic ter steide cam
Daer ghi mi vont ghi daet mi an
5 Enen mantel die ghi adt ane
Uut uwen ogen braken de tranen
+
Van jamer die ghi adt up mi

+

190

+

195

Vervolgens lijkt de visser beloond te worden met het koninkrijk Pisen:
[4rb] [...]
Ende sprac [...h...] vrient
Ic die was van u gedient
In mine alre meeste noot
D[ies] suldi ebben [ere] g[root]
5 Neimt hier ene oge dinc+
Ic make u van Pisen conijnc
Ic wille van Pisen de baroen
87
U rechte voort manscap [...]

+

200

88

Hier kan Oriabel aan het woord zijn die Jourdain smeekt mee te mogen reizen:
[4va] [...]
Ic sal di dienen bi mire trauwe[n]
+
Al waert waer dor den vromen
Die men der heren here mach nomen
Dat es [...vrom]e vassael

86
87
88

gedrag
Vul aan: doen
Wat sterk doet denken aan de episode over de koning en koningin van Marseille in de legende
van Maria Magdalena.
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5 Wien ic met herten al noyael
Dienen sal al mijn leiven
89+
[...]der e[...] loos begeive[n]
+

210

Ook omdat het toponiem Tintageul niet voorkomt in Jourdain kan geen
corresponderende passage in het Oudfrans gevonden worden:
[4vb] [...]
De name was [P...]
Tintageul dat was so vast
Daer of gaf hi He[inri]ke last
Asso[...]t dander [...i]e
5 Van de[n th..nde grote d...]e+
Rudder was hi uut vercoren
Also ghi hier n[a] sult horen

+

215

Synopsis Jourdain de Blaye:
Jourdain scheept zich met 3000 ridders in en gaat op (een op de kaart
nauwelijks te volgen) weg. Na een maand bevalt Oriabel van een dochter.
De zee reageert woedend met een vernietigende storm. Jourdains ridders
verzoeken hem Oriabel overboord te zetten, anders zullen zij allen
verdrinken. Als sommigen Oriabel beetpakken om de daad bij het woord
te voegen, trekt Jourdain zijn zwaard en slaat er tien dood. Dan wordt er
een zeewaardige kist gevonden en daarin wordt Oriabel gelegd met geld,
goederen en een brief. De gelieven nemen afscheid van elkaar, en drie
dagen later spoelt zij aan op Palerne. Jourdain bereikt het christen
koninkrijk Orimonde en laat daar zijn dochter Gaudisce dopen (Jourdain
2126-2268).

Leiden, Ltk. 2159, fol. 1:
Volstrekt onduidelijk is wie koning Murise is (een neef?) en waar hij vandaan komt
- en hetzelfde geldt voor de wigant Parijs in r. 310. Hoe dan ook, koning Murise
begrijpt of weet wat er gebeuren moet - Oriabeel moet het schip af - en vreest dat
Jourdein dit niet zal overleven. Jourdein zelf gelooft ook niet in een goede afloop:
tijdens een vergadering in zijn schip deelt hij mee ervan overtuigd te zijn ras te zullen
sterven alsook dat het kennelijk Gods wil is dat Fromont niet gestraft wordt.
[1ra] [...]
Ic ebbe dat [...gh...]
De zee mach genen zieken gedogen
+
Alstie conijnc Murise dat horde
Dochten dat sijn herte scoorde
5 O lacen seiti wat salic doen
Jourdein de eidel baroen
89

Lees?: Sonder enich loos begeiven
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220

90

Ic duchte het sal hem consten tleiven

90

Lees: costen
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3. Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. Ltk. 2159, fol. 1v (iets verkleind).
+

10

15

20

25

Wie sal dit ute durren geiven
Ic ne gaeft ute [oo]m al tgoet
Dat Alexanderse ye bestoet
B[in] deisen arde wel verstaet
So was versaemt de grote raet
+
In enen drachmont zijt zeiker das
Daer Jourdein de conijnc in was
Murise was omboden daer
Daer was niemen hine adde vaer
91
Ende ooc in sine herte rauwe
+
Om de minne van der vrauwe
Doe sprac voren de conijnc Jourdein
Hi seide het scint al plein
God die moete ons geleden
Dat wi sullen moeten sceden
+
Ende dat in arde corter tijt
Dies mach ic ebben cranc delijt
Ic wane God ne wille niet
Dat Fromont dat felle diet
Gecrigen soude sinen loon
[...]

91

Het perkament vertoont hier naaigaten met daarin nog resten van bindgaren.
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+

230

+

235

+

240

238
Een stem uit de hemel - een bode Gods r. 247 - vertelt Jourdein over iets dat er
gebeurde in zijn huwelijksnacht met Oriabeel. Kennelijk moest Jourdein de opdracht
krijgen naar Scotlant te reizen, maar omdat hij sliep hoorde hij dit niet. Oriabeel was
wél wakker, hoorde de boodschap, maar gaf hem niet door. Vandaar dat de zaken
nu verlopen zoals ze verlopen. Er zit voor Jourdein niets anders op dan Oriabeel
overboord te zetten. Koning Murise beaamt dit volmondig.
[1rb] [...]
+
[...]ike die dit meugen hore[n]
Te Jourdeine den prinche vercoren
Sprac de vois van heimelrike
Jourdein doe ghi in huwelike
5 Oriabelen adden92 ghenomen
+
Jourdein doe was ic te u comen
Van gods weige coene wigant
Dat ghi sout varen in Scotlant
Ghi sliept Jourdein dat es waer
10 U wijf die wiec93 dat wert haer zwaer
+
Dat soe jou niet ne seide
De worden wan[t er] ter st[e]id[.]
Seiker so suldi verdrinken
Na mine worden wilt dinken
15 Of ghi moet sonder lette[n] mee
+
U wijf werpen in de zee
Als Jourdein de tale verstoet
Warti sijns sins al onvroet
Bleec warti ende ongedaen
20 Als Murise dat eift verstaen
+
Sprac hi aldus ende seide
Jourdein here het es waerheide
Hier nes stierman ne geen
Hine wiste wel dattie vr[a]uwe reen
25 Soude moeten over boort
+
Doe sprac Jourdein als de woort
Ghi heren also elpe mi God
[Up] dat ware u gebod
94
[...] de vrowe
[...]

+

245

+

250

+

255

+

260

+

265

+

270

Er wordt op Jourdein ingepraat om én op God te vertrouwen én Zijn wil ten uitvoer
te brengen.
[1va] [...]
95
[.]idi niet van gelove [cranc]
96+
[.]ant comt u de lose want
+

275

92
93
94
95
96

Lees: adde
was wakker
Hoewel de voorkeurspelling van de kopiist ‘vrauwe’ luidt, geven wij wat er staat.
Lees: Sidi
Lees?: Wanen comt u de lose wanc
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97

5

10

15

20

25

[.]etraudi met Jhesus Kerste
98
[.]ie Marie met haren bersten
99
[.]ogede arde omoedelike
100
[.]aendi dan dat God de rike
101
+
[.]e vrauwe sal laten bederven
102
[.]ntie vrucht sterven
103
[.]one lovic niet dat God
104
[.]oven al dan doet gebod
105
[.]ouden [wi] hier met als [we. sterven]
+
[...s]ouden bederven
106
[.]e vrauwe eift lichte verburt
[H]et moet emmer sijn besurt
Hie[r] of elder des sijt vroet
Wat men teigen Gode mesdoet
107
+
Ooc dincti mi een deelkin sot
Na dat ghi weit dat selve God
Sinen bode eift gezent
Wi zijn altemale gescent
Up dat men niet rechte voort
108
+
De vrauwe werpen over boort
Jourdein dadi ons alle verliesen
Tlijf so zoudi zere riesen
Ooc verstaet wel vrome diet
Ghine wert sculdich te dogen niet
+
Jourdein andworde het wert waer
Doe seidi aldus [uppenbaer]
[...]

+

280

+

285

+

290

+

300

+

305

De niet uit Jourdain de Blaye bekende held Parijs komt met een lumineuze oplossing:
een wijnvat wordt zeewaardig gemaakt en een bewusteloze Oriabeel wordt daarin
gelegd.
[1vb] [...]
[...] g[...]
Te siene wat men best dade
109
MEtter vrome achemant
+
Doe seide Parijs de wigant
+

310

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Lees: Betraudi
Lees: Die
Lees: Sogede
Lees: Waendi
Lees: De
Lees: Entie
Lees: Sone
Lees: Boven
De regel is, alleen al gelet op de lengte, vrijwel zeker corrupt, mogelijk onder invloed van het
rijmpaar ‘bederven’ - ‘sterven’ in r. 280-281. Ook de lezing ‘met’ is onzeker, lees?: ‘niet’
Lees: De
Hs.: .i.
Hs.: wrauwe met een punt onder de eerste schacht van de w (expungering)
Lees: vrauwe - de legger zal ‘vrowe’ gelezen hebben, al dat niet met superscripte ‘o’
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5 Ic weet enen goeden raet
Na dien dat gesceipen staet
110
Men sal neimen enen wijn vat
Ende met lode beangen dat
+
So dat het nemmermere
10 Met gere vlage ne sal keren
Noch ooc meide om sal slaen
Daer in wert de vrauwe gedaen
Ende jouwele haer omtrent
111
+
De hern spraken met genent
15 Deise raet es arde goet
Doe deide men reden metter spoet
Dat vat arde beagelike
Juwelen diere ende rike
+
Deide mer inder steide
112
20 Ende enen scone bedde meide
Selver ende daer toe gout
Doe daden de princhen bout
Neimen de scone vrauwe
+
Die weider weilde no rauwe
25 Niet kende want soe was in ommacht
Ende van haer selven ombedacht
Daer ne was no smal no so groot
[...]

Synopsis Jourdain de Blaye:
Nadat Jourdain zich middels Renier met koning Charles verzoend heeft, begeeft hij
zich naar Blaivies en slaat het beleg om de stad. Fromont stuurt zijn seneschalk
Hanfroi naar de belegeraars om te vernemen wie zij zijn en wat zij willen. Jourdain
- die nog altijd ‘li anfes’ als toenaam draagt - behandelt hem uiterst correct, maar
deelt hem wel mee dat het uur der wrake is aangebroken: hij zal Fromont levend
verbranden of levend villen, en al het goud van Montpellier zal hem niet kunnen
redden. Fromont roept de hele stad bijeen en vraagt ieders steun. Allen zwijgen
behalve de heer van Bordeaux, die zegt dat tegenstand zinloos is: de belegeraars
zijn veel te sterk, en zij hebben het gelijk aan hun kant. Nogmaals doet Fromont
een beroep op allen. Nu antwoorden de verraders Antelmes en Guimant: zitten
blijven waar je zit...Fromonts neef Foucart spreekt als derde en laatste: erop af! De
nachtelijke aanval wordt gepareerd door Jourdain, Renier en Alys. Jourdain neemt
Fromont gevangen en draagt hem over aan Renier. Vervolgens stelt Jourdain de
vluchtende stedelingen gerust, hij wil alleen nog Foucart en de verraders Antelmes
en Guimant. De volgende dag worden de drie gesleept tot zij totaal ontveld en
morsdood zijn (Jourdain 3653-4132).

110
111
112

Hs.: .i.
Lees: heren
Hs.: .I.
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315
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320
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325

+

330

241

Leiden, Ltk. 2159, fol. 2:
Degene die als bode is uitgezonden, en die hier Bernaert heet, rapporteert aan
Savary dat de stad belegerd wordt door zes koningen: Saudone van Scollant, Flore
van Hermerien, de koning van Toscane, de koning van Pisen, [hier ontbreekt een
koning in de opsomming] en hun opperbevelhebber Jourdein, de koning van Gaders,
die aanspraak maakt op Blaves, Bordelois en Limoysijn.
[2ra] [...]
Bernaert [...]
+
Wat heren dat hier voren leit
Bernaert sprac dat suldi
Weiten VI coningen gelooft mi
5 Liggen hier buten int groene
Nu hoort mi nomen de baroene
+
Daer es de conijnc van Scollant
Saudone heet de wigant
De conijnc Flore van Hermerien
10 Ligt ooc in de prayerien
So doet de conijnc van Toscane
+
Ende van Pisen na minen wane
So es daer de conijnc meide
Haer alre here dat es waerheide
15 Dat es van Gaders de conijnc
Jourdein heti dats ware dijnc
+
Van Blaves willi here sijn
Bordelois ende Limoysijn
Meent hi te ebbene
20 Diese hem wille ontseggen
Willi tusscen den ogen sien
+
Savary andworde mettien
Bernaert also elpe mi God de goede
Ghi spreict met enen ogen moede
25 Ende met vlite arde groot
Maer dies en es gene noot
+
GHi ende alle die u bestaen
[...]

De belegerden doen een uitvalpoging, waarbij het commuun (de stedelingen) en
de wet (het stadsbestuur) de kant van de belegeraars kiezen. Vrouwe Aventuur
draait aan haar wiel en de verraders delven het onderspit. Ze worden gevangen
genomen en de burcht wordt ingenomen. Wollen ende barvoet geven de stedelingen
zich deemoedig over.
[2rb] [...]
S[o...]
113
Tswert trac hi met grote[n] g[...]

113

Lees?: gere
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340

+

345

+

350

+

355

+

360
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Die van den castele camen uu[.]
115
Doe wart daer een groot ge[lu]ut
116+
Ne maer tcommuun vander poor[.]
Vel an Bernaerde rechte voort
Als dat vernam de wet
Liep soe te wapin ongelet
An Bernaerde het al viel
+
De felloene vielen int wiel
Der Aventuren al besonder
Want si bleiven alle tonder
Gevaen waer si al gheeel
Ooc was gewonnen de casteel
+
Bernaert deide [...]
Rechte [v...]
Dat was de [...]
LXIIII dat es de [...]
So ware verrade[...]
+
Al dat Fromont [...]
Dat moeste al[...]
De porten men[...]
117
Wllin ende bar [...]
Deide haer de wet [...]
+
De slotele van [...]
Aldus ginge[...]
REchte voort[...]
Of an[...]
[...]

+

365

+

370

+

375

+

380

+

385

Het stadsbestuur biedt Jourdein de sleutel van de stad aan.
[2va] [...]
118
[.]u moeti horen van der wet
119
+
[D]Ie in de tente sijn comen
Daer si ebben vernomen
120
[..]urdein ende dander princhier
121
5 [.i] knielden voor den conijnc fier
122
[.]nde boden al sonder beiden
123
+
[...] slotele van der steide
124
[..]c so baden si genaden

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Lees: uut
Hs.: .I.
Lees: poort
Lees: wullin ende barvoet
Lees: Nu
Weggesneden lombarde - reconstrueerbaar door de kapitale I en D alsook het inspringen
van de regels.
Lees: Jourdein
Lees: Si
Lees: Ende
Lees?: Die
Lees: Ooc
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[...] conijnc was so beraden
126
[..]ttise vriendelike ontfijnc
127
[..] was geweent in den rijnc
+
[...] jamerheide arde zere
[...] God hoe Jourdein de here
[...n] neider waert
[...] Bernaert
[...]de de keitijf
+
[...] man ende wijf
[...]na sire fugure
[...] creaturen
[...] love mijn
[...] water ende wijn
+
[...]den stenen broot
[...]oet hi den genoot
[...] achter waren
[...]ren
[...]der lieden
+
[...] verrieden
[...]

+

400

+

405

+

410

+

415

Onder leiding van koning Saudone worden de verraders Savary en Manessier gevild
en met honing ingesmeerd om door de vliegen opgegeten te worden. Ook wordt
een bode, bij wie men oren, neus en lippen heeft afgesneden, naar Fromont te
Vautamijs gestuurd. Een specifieke boodschap lijkt hij niet mee te krijgen, zijn gezicht
spreekt kennelijk boekdelen...
[2vb] [...]
So [...]
Het es mijn wille also elp mi God
Doe was Saudone arde blide
Rechte voort al sonder biden
5 Waren de verraders genomen+
Men esser meide ter galge comen
Daer deide Saudone wilt verstaen
128
Savarien teersten vlaen
Ende Manessiere meide
10 Daer na so129 mense smeren deide+
130
Met zeme al sonder liegen
Ende lietse eiten den vliegen
Als deise 11 waren gevleigen
131
Bi <rade van> Saudone den deigen

125
126
127
128
129
130
131

Lees: Die
Lees: Dattise
Lees?: Hi
villen
‘so’ doorgehaald?
honing
Omzetting d.m.v. verwijstekens
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15 So was genomen enen132 gaersoen+
Daer so dadem de baroen
Of sniden neise ende mont
Ende ooc meide si u cont
Waren hem de oren of gesneiden
20 Doe hiet men hem sonder beiden+
Rechte voort des sijt wijs
Lopen te Vautamijs
TE Fromonde sinen here
133
In hem selven wisti de lere
25 Wat maren datti seggen soude+
De cnecht liep wech also houde
Blide was hi in ware dijnc
[...]

+

430

+

435

+

440
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Ton van Strien en Johan Koppenol
Enig redmiddel?
Nog eens over het uitgeven van historische literatuur
Abstract - In Nederlandse Letterkunde vol. 8 (2003), p. 116-129, Marita Mathijsen
appeals for a radical shift in Dutch historical text edition practice. For scholarly
purposes, she argues, editions should be prepared according to he highest
philological standards, as practised in the Monumenta literaria neerlandica series.
For the general reader, however, radical translations into modern Dutch are presented
as the only option, as (according to Mathijsen) mere modernisation of spelling and
interpunction contribute too little to attract modern readers. In this article, the
consequences of Mathijsens proposal are being investigated and a more
conservative, ‘third way’ approach is defended. Outlines are given of the
modernisation rules for early modern texts followed in the Delta series, and some
futher suggestions are made to accomodate the general reader.

1 Inleiding
‘Het moet anders.’ In een beschouwing over de manier waarop oudere literatuur
tegenwoordig voor niet-vakgenoten wordt uitgegeven, concludeert Marita Mathijsen
dat we op een dood spoor zijn beland (Mathijsen 2003). Ook de best bedoelde
initiatieven blijven vruchteloos: het publiek laat zich niet winnen. De oorzaak zit,
aldus Mathijsen, voor een deel in de Nederlandse cultuur, die luie lezers kweekt
zonder belangstelling voor het eigen erfgoed, maar ook aan de aanbodkant, bij de
makers van de tekstedities, en bij de redacties van de reeksen waarin die edities
meestal verschijnen. Bijna niet één van die reeksen heeft toegankelijkheid voor de
moderne lezer als hoogste prioriteit. De serie Alfa heet in dat verband ‘vlees noch
vis’ (Mathijsen 2003: 122), de Delta-delen zijn ‘mooi uitgevoerd [en] de typografie
nodigt tot lezen uit’, maar bestaat toch uit ‘stuk voor stuk deftige meneren die
waarschijnlijk alleen aangeschaft worden door mensen die toch al historische teksten
kochten’ (Mathijsen 2003: 122). In de reeks Nederlandse Klassieken zitten weliswaar
‘goede leesedities’, de middeleeuwse teksten zijn er ‘met fraaie hertalingen
aangepast aan hedendaagse lezers en er zijn hele verantwoorde edities bij de
jongere uitgaven, maar prettig toegankelijk zijn ze niet allemaal’ (Mathijsen 2003:
122). En van de Griffioen-reeks heet het zelfs ‘dat het een raadsel is hoe deze serie
zich heeft kunnen handhaven ‘al zitten er ook aanlokkelijke titels onder’ (Mathijsen
2003: 120-121). Mathijsens favoriet is de serie ‘Tekst in context’, bedoeld voor
gebruik in het voortgezet onderwijs. Want alleen daarin wordt consequent uitgegaan
van de behoeften en interesses van de gebruiker, i.c. de leerling, en daarbij zijn
‘allerlei ingebakken regels van edities [...] omvergeworpen’. En waarom ook niet,
volgens Mathijsen: ‘als het erom gaat leerlingen te bereiken?’ (Mathijsen 2003: 123).
Alleen in die richting ziet Mathijsen dan ook nog perspectieven: als de lezers niet
naar de teksten komen, moeten de teksten maar naar de lezers toe. Anders gezegd:
als we willen dat onze oudere literatuur ook nog buiten de kleine kring van neerlandici
gelezen wordt, is ‘een radicale ommezwaai in het editeerbeleid’ nodig
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(Mathijsen 2003: 124). Waar Riet Schenkeveld een aantal jaren geleden nog, vanuit
eenzelfde zorg om de toegankelijkheid van oudere teksten, pleitte voor modernisering
van spelling en interpunctie als nieuwe standaard (Schenkeveld-van der Dussen
1999), wil Mathijsen dan ook veel verder gaan. Voortaan is er in haar optiek, naast
een op het wetenschappelijk onderzoek gerichte editiepraktijk - zeg maar: de
Monumenta-aanpak, van vakgenoten voor vakgenoten -, alleen nog maar ruimte
voor hertalingen. Herspellen is, aldus Mathijsen, slechts een ‘poldermodelachtig
compromis: hertaling is de enige weg naar de moderne lezer’ (Mathijsen 2003: 125).
Met het oog daarop formuleert Mathijsen een vijftal basisregels die ervoor moeten
zorgen dat de teksten niettemin hun eigen karakter behouden (Mathijsen 2003:
127).

2 Herspellen of hertalen?
Het is duidelijk: voor een ‘klassieke’ klassiekenreeks als Delta, die beoogt de originele
teksten voor een breed publiek toegankelijk te maken, is volgens Mathijsen geen
plaats meer, ook niet als er herspeld wordt. In deze bijdrage willen we toch pleiten
voor dat door haar zo gesmade ‘poldermodelachtige compromis’; niet omdat we
hertalingen als zodanig afwijzen, maar omdat ze volgens ons onvoldoende
tegemoetkomen aan de belangstelling van nieuwsgierige en niet-luie lezers, die er
ook zijn en die we niet moeten afschrijven omdat er te weinig van zijn. Hertalen
vraagt bovendien niet zelden om nóg onaantrekkelijker compromissen dan
herspellen, iets waar Mathijsen zelf trouwens ook geen geheim van maakt.
Hertalingen zijn welkom, maar bieden geen volwaardig alternatief voor ‘echte’
leesedities. Dat zullen we hieronder nader toelichten. We beperken ons (net als
Mathijsen) tot de problematiek rond teksten uit onze ‘eigen’, vroegmoderne periode:
voor teksten uit het Middelnederlands gelden andere overwegingen, die een eigen
behandeling verdienen.
Mathijsens ideaal komt feitelijk (ondanks haar zuinige oordeel over die serie als
geheel) nog het dichtst in de buurt bij wat er in de Griffioenreeks gebeurt, althans
in de delen met literatuur tot de negentiende eeuw. Zeker als het om verhalende en
betogende teksten gaat (biografieën, wetenschappelijk proza, pamfletten) is vertalen
daar al norm. Lyriek wordt doorgaans wat voorzichtiger aangepakt, maar ook daar
kunnen soms vrij forse ingrepen worden gedaan, als dat de verstaanbaarheid te
goede komt. Bij uitgaven van negentiende-eeuwse teksten blijft het doorgaans bij
modernisering van spelling en interpunctie, omdat verdergaande aanpassingen
meestal minder nodig worden gevonden, maar in principe is daar wel ruimte voor.
Mathijsens eigen hertaling van Van Lenneps reisdagboek uit 1823 bijvoorbeeld had
er (afgezien van het andere format) heel goed in gepast.
Als redacteuren van de Griffioen-reeks (en bezorgers van een aantal titels daarin)
zijn wij natuurlijk ook niet tegen zo'n aanpak. Het is waar: herspellen is een
bescheiden stap in de richting van de moderne lezer, en van een goede hertaling
kan een oude tekst geweldig opknappen. Niettemin vinden we Mathijsens keuze
voor ‘Griffioen of Monument’ wel erg beperkt. Bij alle treurnis die het behoud van
het originele tekstbeeld met zich meebrengt - met ‘onleesbaar’ en ‘grappig’ als
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twee even dodelijke reflexen - is er tegen hertalingen toch ook wel het nodige in te
brengen. Hoe goed ze ook mogen zijn, het zíjn de originelen nu eenmaal niet - wat
nogal evident is, maar niettemin in het betoog van Mathijsen een beetje uit het zicht
raakt. De Légende d'Ulenspiegel van Charles de Coster, die Mathijsen aan het slot
van haar artikel (Mathijsen 2003: 127) naar voren schuift als kandidaatnaamgever
voor een nieuw in te stellen ‘hertaalprijs’, lijkt zelfs totaal niet op het origineel. De
Coster schreef op basis van de veertiende-eeuwse Uilenspiegel-verhalen een nieuw
boek, zijn eigen boek; zoals Goethe met Faust had gedaan, en - om wat dichter bij
huis te blijven - Benno Barnard recent met Vondels Jeptha heeft gedaan. De vraag
is juist: wie zo'n bewerking gelezen heeft en nieuwsgierig is geworden naar het
origineel, waar moet die naar toe? Toch niet naar wéér een andere bewerking?
Onzes inziens is een klassiekenreeks er nu juist voor om een selectie uit die, blijkbaar
toch altijd weer boeiende teksten uit het verleden, ‘in het echt’ aan te bieden - en
wel op een aantrekkelijke manier, zonder tekstkritisch apparaat en uitweidingen die
in de praktijk alleen een paar specialisten interesseren. Dus ongeveer zoals het in
de Delta-reeks tot dusver gedaan is, ook al is er aan het uiterlijk van de teksten nog
wel wat te doen - daarover straks meer.
De problemen die zich bij hertaling voordoen, zijn bovendien aanzienlijk. Ze
worden door Mathijsen zelf ook bepaald niet onder tafel geveegd, maar des te meer
valt op dat ze eigenlijk geen oplossingen biedt. De vijf ‘basisregels’ die zij voor
hertalers formuleert, klinken plausibel genoeg. Maar zijn ze uitvoerbaar? ‘Het tempo
en de (literaire) normen van de brontekst moeten in hun waarde gelaten worden’
(‘regel’ 2, Mathijsen 2003: 127). Maar Mathijsen heeft het zelf al (met een iets
ontsporende beeldspraak) over de ‘botsing tussen de tijden’ die niet altijd ‘overbrugd’
kan worden; ze onderkent dat, waar men enerzijds in te lange zinnen zou willen
kappen, tegelijk bedacht dient te worden ‘dat daarmee het ritme van een prozatekst
geschaad kan worden’ (Mathijsen 2003: 126). En dat is het nu juist. Het bedaarde
tempo van veel negentiende-eeuws proza (laten we zeggen Bosboom-Toussaint
en Van Lennep), de omslachtigheid van de beschrijvingen, de deftige dialogen die
in moderne ogen wel eens wat houterig kunnen klinken: wat valt daar te
moderniseren, als het niet modern mag worden? Voor woorden die niet meer bestaan
of weinig bekend zijn, zoals ‘kaarden’, ‘meekrap’, ‘toelast’, ‘roten’, bestaat volgens
Mathijsen ‘maar één oplossing: de woorden handhaven en er een toelichting bij
geven’ (Mathijsen 2003: 126). Dat zijn we met haar eens, maar dat levert dan wel
precies het klassieke type teksteditie op waar zij zo graag van af wil. Inkorten mag
niet, zegt Mathijsen uitdrukkelijk (regel 3). En nog eens: het klankniveau, het
metaforenniveau en het ritme moeten worden gerespecteerd (regel 4). Ja, maar
hoe dan? Al met al is het volgens ons niet zozeer ‘geen gemakkelijke opgave’, als
wel een volstrekt onmogelijke opgave, tenzij men ervoor kiest de tekst eenvoudig
intact te laten. We hebben het hier nu eenmaal over boeken uit en over een wereld
die niet de onze is, en we kunnen Majoor Frans wel een spijkerbroek aantrekken,
maar daar worden haar belevenissen alleen maar nóg raadselachtiger van - voor
wie niet bereid is zich voor even in haar wereld te verplaatsen. Maar wie dat wel
wil: waarom zou die aan een bewerking de voorkeur geven boven het echte boek?
Mathijsen heeft het in haar artikel vooral over proza, maar als het om poëzie gaat
zijn de problemen nog veel groter. In het voetspoor van Schenkeveld (Schen-
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keveld-van der Dussen 1999: 390: ‘Voor poëzie gelden aparte wetten’) geeft
Mathijsen dat eveneens zelf al aan (Mathijsen 2003: 126): ‘Gedichten hebben hun
eigen problemen. Moeten metrum en rijm gehandhaafd blijven, dan zal de hertaler
zich in allerlei bochten wringen om de oorspronkelijke betekenis te handhaven. Wat
dat betreft staat de hertaler in de zelfde positie als de vertaler en moet hij wel
geregeld afwijken van het origineel in de letterlijke betekenis en volgorde.’ De
bewoordingen (‘in bochten wringen’, ‘afwijken’) verraden al weinig optimisme over
het resultaat. Kan poëzie eigenlijk wel ‘hertaald’ worden? Onze eigen ervaringen
met Hooft en Huygens zijn misschien niet eens zo ongunstig (Van Strien 1996,
Koppenol 2004) - zeker Huygens' ‘toon van straat’ laat zich soms vrij radicaal
omzetten zonder dat de sfeer van het origineel verloren gaat, kennelijk omdat het
niet op een woord aankomt. Maar het blijven bewerkingen, en wie de auteurs echt
wil leren kennen heeft er niet genoeg aan, terwijl anderzijds een
Monumentum-achtige turf veel te veel biedt. En internetbestanden zijn prima voor
studiedoeleinden maar ongeschikt voor ‘gewone’ lectuur. Trouwens de specifieke
problemen van poëzie zijn ook wel in prozateksten te vinden. Wat te denken van
de Nederlandse historiën van Hooft? Een klassiek werk, en ook zo bedoeld: ieder
woord, iedere zinswending is daar ‘gezocht’; in een kunstwerk bedoeld voor de
eeuwigheid. Wie daaraan gaat sleutelen, laat er niets van heel.
In een ‘klassiekenreeks’ met de pretentie de originele teksten aan te bieden, is
hertalen volgens ons dan ook ongewenst. De consequenties van herspellen en
opnieuw interpungeren daarentegen zijn veel minder groot, terwijl veel teksten
daarmee toch zonder meer een stuk toegankelijker worden. Herspellen is volgens
ons beslist meer dan ‘slechts een lapmiddel, dat slechts een heel marginaal
toegankelijkheidsprobleem oplost’ (Mathijsen 2003: 125). Het kan wel degelijk
helderheid scheppen. Natuurlijk geeft ick voor ik geen problemen, maar hoeveel
lezers zullen niet de neiging hebben Hoofts boulant te willen lezen als een Frans
woord? Herspellen in bouwland scheelt een stuk. Wel is er een grensgebied waar
herspellen en hertalen in elkaar overlopen, en waar de editeur volgens ons niet al
te angstvallig hoeft te opereren. In het vervolg van dit artikel willen we een en ander
demonstreren aan de hand van ons werk aan de editie van Hoofts lyriek, te
verschijnen in de Delta-reeks. Ook doen we nog wat nadere suggesties die bij het
maken van ‘publieksuitgaven’ van nut kunnen zijn.

3 Herspellen in de praktijk: Hoofts lyriek
De jongste volledige uitgave van de lyrische poëzie van Hooft verscheen nu tien
jaar geleden (Tuynman-van der Stroom 1994). Het is een editie naar Hoofts eigen
handschriften (en in een enkel geval naar een contemporaine gedrukte bron) en
voldoet in dat opzicht ongetwijfeld aan de hoogste eisen van filologische
betrouwbaarheid. Ze bevat echter nagenoeg geen commentaar; afgezien van wat
daarvan in het deel met aantekeningen en ‘addenda en corrigenda’ geboden wordt;
dat betreft echter zelden toelichtingen van inhoudelijke aard. Voor een complete
uitgave met commentaar is men dan ook nog steeds aangewezen op deel 1 van
de editie Leendertz-Stoett uit 1899. Feitelijk betekent dat dat een leeseditie van ‘de
gedichten van Hooft’ tegenwoordig niet voorhanden is. Het spreekt vanzelf dat
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de (vrij talrijke) bloemlezingen die na Leenderts-Stoett zijn verschenen (de meest
recente in de Griffioen-reeks, 2004) niet in deze lacune voorzien.
Dat de liefhebber recht heeft op meer, nemen we nu maar als een gegeven aan.
Men zou ervoor kunnen kiezen een deel met commentaar te voegen bij de tweedelige
uitgave Tuynman-van der Stroom, maar dat is vanuit het perspectief van
gebruikersvriendelijkheid wel de minst aantrekkelijke optie: nog behalve het fysieke
ongemak van het lezen in drie banden tegelijk is er de strikt ‘diplomatische’
tekstweergave in die editie, waar een v een u kan zijn, maar ook andersom, een j
een i, enzovoort (eigenaardigheden die zelfs in niet-herspelde edities vaak al
genormaliseerd worden), en waar ook de interpunctie de moderne lezers geregeld
voor raadsels moet stellen.
Wij kiezen dus voor een nieuwe tekstuitgave op basis van die van Tuynman-van
der Stroom, waarin dat soort moeilijkheden vermeden wordt door consequent (of
liever: zo consequent mogelijk, zie hieronder) te herspellen en opnieuw te
interpungeren. Maar verder gaan we niet, al zouden er met ‘hertalen’ veel meer
leesbarrières worden geslecht. Nogmaals: we zijn daar niet principieel tegen, maar
we menen de liefhebbers van een complete Hooft daar eenvoudig geen dienst mee
te bewijzen. Het valt te illustreren met een bekend sonnet, een in elk geval dat in
alle ons bekende bloemlezingen is opgenomen. In Tuynman-van der Stroom, naar
het eerste ‘rijmkladboek’, nr. 64:

Sonnet
Wanneer, door 'swerelts licht, de blindtgebooren jongen
Gesicht vercreech, hij stondt verwondert en bedeest.
Beweging, verwe, stal van plant, van mensch, van beest
Verbluften sijn gedacht, en lieffelijck besprongen,
5 Voort Sloten, toorens schier ten hemel hooch gesprongen
Het tijt-verdrijf van 's menschen onderwind-al-geest,
Maer den sienlijcken God de schoone Sonne meest;
Sijn tonge sweech, t gemoet dat riep om duizent tongen.
Even alleens, Mijn Licht, wanneer ghij mij verschijnt
10
En dat mijn Siel, ontdeckt v siels cieraden vijndt
die 't ooge mijns gemoets, dat t haerwaerts streckt, gemoeten,
Soo swelt mijn hart van vreucht en van verwondring diep
En dancke tegens v, en tegens die v schiep,
Tot dat het berst en valt gebroocken voor v voeten.

3
Maend. 1606.
M V. A I S.
13
Electra.
Hertaald, in het nieuwe Griffioen-deel (Koppenol 2004), ziet dit gedicht er als volgt
uit:

Sonnet
Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen
gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd.
Beweging, kleur, de vorm van plant, van mens, van beest
verbluften zijn gedacht', en liefelijk besprongen;
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5 voorts sloten, torens schier ten hemel hoog gesprongen,
het tijdverdrijf van 's mensen onderwind-al-geest,
maar de zichtbare god, de schone zon, het meest.
Zijn tonge zweeg - 't gemoed dat riep om duizend tongen.
Zo is het ook, mijn licht, wanneer gij mij verschijnt
10 en dat mijn ziel ontdekt uw ziels sieraden vijndt
die 't oog van mijn gemoed (dat tot hen strekt) gemoeten,
dan zwelt mijn hart van vreugd en van verwond'ring diep
en danke jegens u en jegens Die u schiep,
totdat het barst en valt gebroken voor uw voeten.

De voordelen van deze hertaling ten opzichte de editie Tuynman-van der Stroom
zijn evident. De tekst oogt een stuk beter en er zijn veel minder toelichtingen nodig:
volstaan kan worden met een noot bij r. 4b, r. 6 en 10-11 en natuurlijk een verwijzing
naar Johannes 9:1-7.
Maar er staat niet wat Hooft schreef. Hooft schreef niet ‘kleur’, maar ‘verwe’, niet
‘vorm’ maar ‘stal’; en hij schreef ‘t'ooge mijns gemoeds’ en niet ‘het oog van mijn
gemoed’, terwijl hij dat wel had kunnen doen, maar dan was het in zijn ogen
misschien niet zo poëtisch geweest. Het lijkt ons geen goed idee om in een uitgave
die zich presenteert als ‘de lyrische poëzie van Hooft’ zo ver van zijn eigen teksten
af te wijken. Dan zou de editie eerder als een barrière dan als een medium werken.
Met ‘enkel’ verandering van spelling en interpunctie, in de geest van het voorstel
van Schenkeveld, is er veel minder aan de hand. Dan komt het sonnet er ongeveer
zo uit te zien:

Sonnet.
Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen
gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd.
Beweging, verwe, stal van plant, van mens, van beest
verbluften zijn gedacht', en liefelijk besprongen.
5 Voorts sloten, torens schier ten hemel hoog gesprongen,
het tijdverdrijf van 's mensen onderwind-al-geest;
maar den zienlijken God, de schone zonne, meest.
Zijn tonge zweeg, 't gemoed dat riep om duizend tongen.
Even aleens, mijn licht, wanneer gij mij verschijnt
10 en dat mijn ziel ontdekt uw ziels sieraden vijndt,
die 't ooge mijns gemoeds, dat t' haarwaarts strekt, gemoeten:
zo zwelt mijn hart van vreugd en van verwond'ring diep
en danke tegens u en tegens Die u schiep,
totdat het berst en valt gebroken voor uw voeten.

Op enkele details na, waarover zo meteen meer, is het zo gedaan in de bloemlezing
Overvloed van Vonken uit het Hooft-jaar 1981 (Schenkeveld-van der Dussen e.a.
1981). Er zijn zeker heel wat meer toelichtingen nodig dan in de hertaalde
Griffioen-versie, maar door de nieuwe interpunctie is de zinsbouw tenminste
duidelijker, en dan struikelt men ook minder gauw over een onbekend woord. Een
spie-
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geliaanse samenstelling als ‘onderwind-al-geest’ zal trouwens voor menig
zeventiende-eeuwse lezer ook niet direct inzichtelijk zijn geweest.
Intussen ziet men dat zowel in Overvloed van vonken als in onze weergave toch
wel iets meer gedaan is dan alleen ‘herspellen’. Het woord ‘voort’ verschijnt in onze
tekst als ‘voorts’, ‘gemoeten’ in de bloemlezing uit 1981 als ‘ontmoeten’. Dat laatste
gebeurt in de Griffioen-tekst juist weer niet, omdat de editeurs daarvan het woordspel
gemoed - gemoeten zwaarder wilden laten wegen dan de mogelijkheid om eenvoudig
te moderniseren. Dit soort beslissingen zijn dan ook moeilijk in algemene regels te
vangen. Niettemin, ze dringen zich tijdens het herspellen min of meer op: er is qua
verstaanbaarheid algauw veel mee gewonnen, terwijl de consequenties voor klank
en ritme doorgaans gering zijn. Te denken valt ook (bij teksten uit de zeventiende
eeuw) aan het voor moderne lezers vaak zo verwarrende gebruik van
voornaamwoorden (die ‘in plaats van’ wie, en hem en haar voor zich), voegwoorden
(daar voor waar en andersom), of van een woord als niet in de betekenis van niets,
doch voor toch, zelf voor zelfs (en andersom), enzovoort. Wie daar moderniseert,
doet meer dan alleen herspellen en wijkt mogelijk ook af van een keuze die de
auteur bewust gemaakt heeft. Zoals we hiervoor al hebben aangegeven, zijn we er
niettemin geen voorstander van hier al te angstvallig te werk te gaan.

4 Nieuwe afspraken voor de Delta-reeks
Hieronder geven we een overzicht van de redactionele afspraken in de Delta-reeks,
opgesteld voor editeurs van teksten uit de vroegmoderne en latere tijd. Bij teksten
uit het Middelnederlands worden andere regels gehanteerd; die blijven in dit artikel
zoals gezegd buiten beschouwing. Overigens kunnen van geval tot geval de
beslissingen verschillend uitvallen: zo heeft Jeroen Jansen in zijn uitgave van Hoofts
(en Costers) Warenar, een stuk grotendeels geschreven in dialect, om die reden
geheel afgezien van herspellen (Jansen 2004). Maar in principe geldt: de woorden
worden in de nu gangbare spelling gezet, en interpunctie en hoofdlettergebruik
enzovoort worden aan het moderne gebruik aangepast, terwijl de taal van de dichter
wordt gerespecteerd. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook wel, maar er moeten
al doende toch wat knopen worden doorgehakt. We lopen de beslissingen
puntsgewijs langs.
- Wat de interpunctie betreft: die is in zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen
dikwijls ondoorzichtig, zeker in oudere, vaak gotisch gedrukte teksten met ‘duitse
komma's’. Wie die als ‘gewone komma's’ weergeeft, en de dubbele punten enzovoort
met dezelfde tekens, geeft eigenlijk verkeerde signalen aan de moderne lezer, die
geneigd is ze op de thans gebruikelijke manier te interpreteren. Er ligt - dat geldt in
deze periode trouwens ook voor in romein gedrukte teksten - een totaal ander
interpunctiesysteem aan ten grondslag dan tegenwoordig geldt, en er is zelfs veel
voor te zeggen om de interpunctie ook in niet-herspelde tekstuitgaven te
moderniseren. Dat is bij classici en mediëvisten trouwens al gebruikelijk. Hoe dat
zij, de winst in verstaanbaarheid lijkt ons evident. Vergelijk al in het hiervoor
besproken sonnet, r. 10:
En dat mijn Siel, ontdeckt v siels cieraden vijndt [etc.]
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De komma na Siel is hier wel functioneel, maar voor een moderne lezer, die er een
aankondiging van een bepaling bij Siel in ziet, alleen maar verwarrend. Het is niet
bij alle zeventiende-eeuwse dichters even ‘erg’, maar dit soort gevallen komt toch
zeer vaak voor. Dat door modernisering van de interpunctie interpretatiekwesties
kunnen worden verdoezeld (de editeur biedt maar één mogelijke lezing aan), lijkt
ons een overkomelijk bezwaar; in ernstige gevallen kan er natuurlijk altijd een noot
aan gewijd worden.
- Hoofdletters. Hoewel het tot ver in de twintigste eeuw gebruikelijk is geweest
versregels met een hoofdletter te laten beginnen, blijken heel wat moderne lezers
daar toch al vreemd tegenaan te kijken. Er is geen reden aan zo'n verouderde
conventie vast te houden. Hoofdletters gebruiken we dus alleen waar een nieuwe
zin begint, en verder uiteraard bij namen, personificaties (Liefde, Min) en bij de
aanduidingen van het Opperwezen, zoals thans gebruikelijk (vergelijk de
voorbeeldtekst, r. 13:‘[...] en tegens Die u schiep’). Eerbiedige aansprekingen als
‘joffrouw’, ‘vrouwe’ enzovoort schrijven we evenwel ‘gewoon’ met een kleine letter.
- Elisie. Elisie wordt op de gewone wijze aangegeven met een apostrof, ook waar
die strikt genomen niet vereist is, zoals in sonnet 1, r. 3: ‘[...] 't welk Hemel schertsend
toond' en voort weer na zich trak’. Vaak ziet men dat zo'n sjwa vóór een andere
klinker voluit wordt geschreven: ‘toonde en’. Daar is op zich ook niets tegen, maar
lezers kunnen dat ervaren als een lettergreep ‘te veel’. We kiezen ervoor de
metrische structuur van de regels zo helder mogelijk te houden. Waar apostroffen
gemakkelijk vermeden kunnen worden, doen we dat: we schrijven ‘daaglijks’, ‘sterflijk’
enzovoort.
- Naamvalsuitgangen. Dat in onze uitgave genitieven niet vertaald worden, spreekt
vanzelf. We wezen er al op bij het voorbeeldsonnet, r. 11: ‘'t ooge mijns gemoeds’
en niet ‘het oog van mijn gemoed’. Een naamvals-n als in r. 7, ‘den sienlijcken God’
lijkt echter minder belangrijk en in moderne ogen nodeloos ouderwets. Anderzijds
suggereert die spelling toch wel degelijk een bepaalde klank, en het is bekend dat
iemand als Huygens opzettelijk den hemel schreef, ook als onderwerp, om de hiatus
te vermijden. Verder levert consequente modernisering nogal eens halfslachtige
produkten op. Zo staat er in Tuynman-van der Stroom nr. 4 (r. 2): ‘tot genen tije’
[‘nooit’]. Moet dat worden ‘tot gene tije’? Het lijkt geen verbetering. In nr. 27 (r. 4)
staat: ‘met eenen vluggen glans’. Wordt dat ‘ene vlugge glans’, dan is dat nauwelijks
moderner, en er zullen zelfs Nederlandssprekenden zijn die dat als ongrammaticaal
zouden ervaren. Hetzelfde geldt voor ‘op eenen man’ (Tuynman-van der Stroom
nr. 270, r. 22) als ‘op ene man’. We kiezen dus toch maar voor handhaven van de
naamvalsuitgangen, in lijn met ons principe om dicht bij de originele teksten te
blijven.
- Verwarrende woordvormen. Onder dit kopje plaatsen we gemakshalve die
woorden die in ouder Nederlands vaak (maar niet altijd, en niet op een systematische
wijze) net even anders gebruikt worden dan tegenwoordig, en op die manier
verwarrring kunnen geven. Het gaat om woorden als u en uw, die en wie, dat en
wat, zelf en zelfs, daar en waar, doch en toch. Vaak zijn die gemakkelijk in hun
moderne equivalenten om te zetten, zonder grote gevolgen voor de klank van het
origineel; terwijl bij herspelling-alleen nog altijd veel voetnoten nodig zijn. Daar
kiezen we dus voor ‘vertalen’. Maar haar en hem in de betekenis van zich laten we
onveranderd, net als haar in de betekenis van hun of hen: de klank is totaal anders,
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en gezien de eisen van rijm en metrum zou vervanging toch nooit consequent kunnen
gebeuren. Zo handhaven we ook van in de betekenis van door, het gebruik van als
en dan wordt niet aangepast aan de moderne norm, het typische Hooft-woord jonst
blijft jonst en wordt niet veranderd in gunst, met zijn totaal andere connotaties; flux
wordt geen vlug. En vier wordt geen vuur en een hert wordt geen hart (of andersom),
ook waar het voor het rijm wel zou kunnen. Het gaat daar om keuzen van de dichter.
Het criterium is dus inderdaad taal; woordkeus, klankkleur van de originelen blijven
intact, tenzij met een geringe ingreep al veel misverstanden worden voorkomen.
Soms is zo'n ingreep ook gewenst om al te buitenissige woordbeelden te vermijden.
Als Hooft het in het bekende sonnet ‘Wanneer de vorst des lichts...’ (Tuynman-van
der Stroom nr. 110) heeft over de ‘wtgespreide pruick’ van de zon (r. 3), en over het
‘haijlich aenschijn’ van zijn geliefde, dan voelen we ons wel gedwongen daar heilig
en niet hailig van te maken, en uitgespreide en niet uutgespreide, om Hooft te redden
van het gezelschap van Klazien uut Zalk. Er moeten wel meer van die ad hoc
beslissingen worden genomen. Voor het wederkerend voornaamwoord zich, dat in
oudere teksten (niet bij Hooft overigens) soms als sick verschijnt, lijkt noch zik noch
sik ons een optie. En is het, gezien onze andere beslissingen, inconsequent om
een woord als clam een enkele keer (als het niet rijmt) weer te geven met klom, me
(als het metrum het toelaat) door men, most door moest en een rijk versiene tafel
door een die rijk voorzien is? Dat is het zeker, maar het oog wil ook wat.

5 Tekst en toelichting: een paar nadere suggesties
Tenslotte wijzen we nog op een paar andere mogelijkheden om de lezer tegemoet
te komen. Titels en opschriften van gedichten kunnen zonder schade vertaald worden
tot er een begrijpelijke(r) mededeling staat. Te denken valt aan ‘Noch’, ‘Ander’ of
‘Item’, ‘Voys: [...]’ of ‘Stem [...]’ en wat dies meer zij, maar ook aan een titel als ‘De
welcoom van Jda Queeckels Hóófden’ (Tuynman-van der Stroom nr. 142):
‘Welkomstgedicht voor Ida Hooft, geboren Quekels’. Zo doet de titel hetzelfde als
wat hij in het rijmkladboek doet, en komt het gedicht zelf alleen maar des te beter
tot zijn recht. Verder lijkt het ons zinvol om de annotaties bij elk gedicht (niet de
gedichten zelf, zie hieronder) vooraf te laten gaan door een korte indicatie van de
inhoud en zonodig ook een analyse van de gedachtengang. Bij het zojuist
aangehaalde sonnet (Tuynman-van der Stroom nr. 61) komt dat er als volgt uit te
zien:
Voor ‘Elektra’ (Brechje Spiegel), maandag 13 maart 1606. Toen de
blindgeborene door Jezus het gezichtsvermogen verkreeg (Johannes
9:1-7), stond hij verstomd over alles wat hij zag. Als ik jou zie en besef
wat jij voor mij betekent, vindt mijn hart geen woorden voor zijn ontroering.
Dit helpt de lezer even op weg en geeft tevens plaats aan de informatie uit de
ondertekening, die we liever niet bij de teksten zelf aanbieden. Dat de bijbelse setting
van dit liefdesgedicht bij Hooft bepaald niet alledaags is, is meer iets om te bespreken
in een algemene inleiding of een nawoord; hetzelfde geldt voor het neo-
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platoonse karakter van de gedachtengang, zo typerend voor veel van Hoofts
liefdespoëzie.
Bij omvangrijke gedichten als de ‘Lijkklacht op Hasselaar’ of de ‘Hollandse Groet’
worden de inleidinkjes uiteraard navenant langer. Om die teksten te volgen zal er
onvermijdelijk heel wat moeten worden gepuzzeld. Maar dat is altijd zo geweest:
Hooft schreef ze voor de literaire elite van zijn tijd, die ‘duisterheid’ wist te waarderen.
Met het aanbrengen van extra structuur-aanduidingen (alinea's en witregels) is de
moderne lezer intussen nog wel wat tegemoet te komen. Voor tussenkopjes en
samenvattingen-tussendoor daarentegen, zoals die in hertaalde edities op hun
plaats kunnen zijn, is in een uitgave als de onze geen plaats. We willen de dichter
zelf aan het woord laten en niet in de rede vallen. Vandaar ook de plaats van de
noten achterin het boek.
Gedichten moeten wat ruimte om zich heen hebben; de lezer moet ook de kans
krijgen ze zonder inbreng van een toelichting te kunnen bekijken. Zo'n strikte
scheiding van tekst en commentaar is niet altijd nodig. Wie een toneelstuk uitgeeft,
kan bijvoorbeeld overwegen regie-aanwijzingen (in zeventiende-eeuwse bronnen
zijn ze meestal uiterst summier) aan te vullen of zelfs te vervangen door tussenkopjes
die wat duidelijker aangeven wat er op het toneel te zien is. Er staat, om maar een
bekend eerste bedrijf aan te halen, ‘Gijsbrecht van Aemstel’. Het bijpassende
toneelbeeld is: ‘Ochtend. Gijsbrecht van Aemstel, in het gezelschap van enige
officieren en manschappen, voor de poort van het Kartuizerklooster, even buiten
de muren van Amsterdam.’ Wat is er eigenlijk tegen om dat dan ook, op een of
andere manier gemarkeerd als editeurstekst, boven de tekst te zetten? Bovenaan
het eerste bedrijf van Hoofts Geeraert van Velsen staat: ‘Machtelt van Velsen’. Wat
er zou kunnen staan is: ‘Avond. Machteld van Velsen, met enige gezelschapdames,
komt de zaal van het Muiderslot binnen en laat de luiken sluiten.’ Het is gebruikelijk
dat soort interpretaties in een algemene inleiding te verschaffen, maar het helpt
natuurlijk wel als men het toneelbeeld direct tijdens het lezen voor zich kan zien.
De tekst zelf wordt er niet mee tekortgedaan, en de inleiding is er dan weer om ze
in het juiste perspectief te plaatsen. Als men er tijdens het lezen de vaart maar in
kan houden. Om die reden moeten bij toneelstukken, en trouwens ook bij proza,
anders dan bij lyriek, de toelichtingen ook altijd onderaan de bladzijde staan of beter
nog naast de tekstkolom, in elk geval niet achterin het boek. Lyriek moet voor zichzelf
kunnen spreken en vraagt niet om ‘vaart’. Maar wie een ‘verhaal’ wil lezen, al of niet
gedramatiseerd, is gebaat bij zoveel mogelijk handreikingen.

6 Besluit
Mooie banden, klassieke teksten: de Delta-delen zullen deftige meneren blijven, en
misschien zelfs mevrouwen, het meest gekocht door lezers ‘die toch al historische
teksten kochten’. Maar er wordt toch van alles gedaan om ze toegankelijk te maken
voor die anderen die nieuwsgierig zijn geworden, door herdenkingen,
tentoonstellingen, verfilmingen, kostuumdrama's op tv - en natuurlijk al die prachtige
hertalingen die ook verschijnen. Van Stipriaan constateerde naar onze mening
terecht dat de edities van klassieke teksten de laatste decennia enorm aan
aantrekkelijkheid hebben gewonnen (Van Stipriaan 2003).
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Toch heeft dat niet tot veel meer lezers geleid. De oudere Nederlandse letterkunde
heeft geen vanzelfsprekende positie meer in bijvoorbeeld het onderwijs en zij moet
vanuit de marge meevechten om de aandacht van kopers en lezers - die in nog
altijd sterk toenemende mate via steeds meer media worden overvoerd met informatie
en nieuwe titels uit de hele wereld. In dit mediageweld ligt het niet voor de hand dat
oudere literaire teksten zich tot mega-sellers zullen ontwikkelen. Overigens moet
men zich ook over het verleden geen illusies maken. Het is heus niet zo dat
Nederlanders vroeger hun vrije tijd massaal aan Hooft en Vondel spendeerden. Het
is maar een voorbeeld, maar in dit geval wel sprekend: van de editie Leendertz-Stoett
(Leendertz-Stoett 1899) van Hoofts poëzie bedroeg de oplage 200 exemplaren!
Veel lezers zullen er dus wel nooit zijn, en er zal dan ook geld bij moeten. Mathijsen
heeft het naar aanleiding van Delta wat cru over ‘de subsidieserie’ (Mathijsen 2003:
122), maar dat vinden wij toch niet helemaal fair. Het gaat trouwens om bedragen
die landen als Nederland en België zich nog wel kunnen permitteren. Maar het is
waar, als er geen belangstelling meer is, houdt natuurlijk alles op.
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Koen Rymenants
‘Ik zie hem zingen maar hoor hem niet’
Een lectuur van de ‘Opdracht’ bij Elsschots Tsjip (1934)
Abstract - Willem Elsschot's novel Tsjip (1934) is preceded by a concise text entitled
‘Opdracht’ (‘Dedication’). In this article, I present a close reading of the ‘Opdracht’
which aims to show that it is crucial not only to Elsschot's poetics, but also to the
interpretation of Tsjip itself. In addition, I argue that the identity of its I-narrator is far
more problematic than is usually assumed and that Elsschot studies could benefit
considerably from closer attention to textual detail.
1

1 Inleiding

‘Ik hoop dat deze korte inleiding Tsjip bevattelijker zal maken voor den middelmatigen
2
lezer’. Met die woorden stuurde Willem Elsschot omstreeks mei 1934 de doorslag
van een beknopte tekst onder de titel ‘TSJIP-Inleiding’ aan zijn vriend en collega Jan
Greshoff. In een iets later typoscript bracht Elsschot een paar kleine wijzigingen aan
en voegde hij boven de tekst in handschrift een opdracht toe: ‘Aan mijn kleinzoon
3
Jan Maniewski’. Toen de eerste aflevering van de voorpublicatie van de roman
Tsjip in het tijdschrift Forum verscheen, was daarenboven de ‘Inleiding’ omgedoopt
4
tot ‘Opdracht’, wat in de eerste druk en alle latere uitgaven zo gebleven is. De
Smedt (1999: 117) betwijfelt of de ‘Opdracht’ de door Elsschot bedoelde functie al
die tijd ten volle heeft vervuld. Die aarzeling lijkt terecht, want in de contemporaine
kritiek komt de ‘Opdracht’ vrij weinig aan bod en ook de latere Elsschot-studie lijkt
er niet altijd raad mee te weten. De uitvoerigste behandeling ervan is nog steeds
die door de auteur zelf in ‘Achter de Schermen’, een essay dat de genese van de
5
‘Opdracht’ uiteenzet. Daarom is het misschien zinvol deze korte tekst eens
zorgvuldig te (her-)lezen en na te gaan in hoeverre hij Tsjip alsnog ‘bevattelijker’
kan maken. In wat volgt presenteer ik eerst een beschrijvingsvoorstel voor de
structuur van de ‘Opdracht’. Vervolgens zet ik die structurele analyse in bij twee
nauw verwante interpretaties van de tekst: een poëticale en een paratekstuele. Ook
de identiteit van de anonieme ikfiguur uit de ‘Opdracht’ zal in dat verband ter
6
discussie worden gesteld.

1

2
3

4
5
6

Deze bijdrage kwam tot stand tijdens mijn mandaat als aspirant van het F.W.O.-Vlaanderen.
Ik bedank Dirk de Geest, An Faems, Tom Sintobin en Eveline Vanfraussen voor hun vele
nuttige suggesties bij een eerdere versie.
Elsschot 1993: 186.
Elsschot 2003b: 211. De opdracht ‘Aan Jan Maniewski’ die in het typoscript van de roman
Tsjip zelf was opgenomen - en die een eerdere opdracht ‘Aan Ary Delen’ verving - kwam
daarop te vervallen (Elsschot 2003b: 209).
Elsschot 1934a: 640.
Het verscheen in Groot Nederland (Elsschot 1935) en werd (licht gewijzigd) als nawoord aan
Tsjip toegevoegd vanaf de tweede druk (Elsschot 1936: 133-154).
Bij dat alles ga ik uit van tekst en paratekst zoals ze zich voordoen aan de lezer van de eerste
druk. Alle paginanummers tussen haakjes verwijzen dan ook naar Elsschot 1934b. ‘Achter
de Schermen’ verdient een afzonderlijke analyse en komt hier alleen zijdelings ter sprake.
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2 Structurele analyse
Op grond van de titel en gezien de plaats die ze inneemt, zou men van de ‘Opdracht’
een uitwerking verwachten van de opdracht ‘Aan mijn kleinzoon/ Jan Maniewski’
7
die eraan voorafgaat. De tekst zou dan een variant zijn van de klassieke
opdrachtbrief. Dat is hij in zekere zin ook, maar wel in een enigszins ongebruikelijke
vorm. De ‘Opdracht’ heeft namelijk een uitgesproken narratieve inslag. Ze is te lezen
als een kort verhaal waarin een naamloze ikfiguur vertelt hoe hij na de laatste van
vele reizen naar een ver, niet nader geïdentificeerd land is teruggekeerd tot zijn
gezin en zijn werk. Hij heeft besloten om het trekken op te geven, maar de komst
van een kleinzoon brengt hem ertoe opnieuw op pad te gaan. De slotzin wijst erop
dat de ik vertelt vlak voor die nieuwe afreis. Alle andere gebeurtenissen spelen zich
ten opzichte van dat moment in het verleden af, ook wanneer de tekst de
tegenwoordige tijd te zien geeft.
Cruciaal voor de structuur van de ‘Opdracht’ zijn de bewegingen van de ik tussen
zijn huis in een niet met name genoemde plaats (een stad?) enerzijds en het
mysterieuze land anderzijds. Die ruimtelijke spanningsas tussen hier (‘[h]ier’ (2),
‘thuis’ (1), ‘het huis’ (2), ‘in huis’ (2)) en daar (‘dáár’ (3), ‘gindsche land’ (1), ‘ginder’
(2), ‘ginder ver’ (3), ‘dat land’ (3)) wordt verbonden met een aantal andere
basisopposities. Een van de belangrijkste lijkt me die tussen zwijgen en spreken.
8
Schematisch is een en ander als volgt voor te stellen:

Al in de eerste alinea van de tekst is de isotopie van zwijgen en spreken
overduidelijk aanwezig:
Voor de zóóveelste maal kom ik thuis van de reis en weer staat mijn
stoel gereed, tafel en bed gedekt, pantoffels bij 't vuur, alsof ik iederen
dag verwacht werd. Mijn kinderen hebben heel gewoon ‘Pa’ gezegd en
mijn vrouw heeft gevraagd wat ik verkoos, lever of ha-

7

In de eerste druk van Tsjip staat die opdracht op de eerste rechterbladzijde na de titelpagina,
volgens Genette (2002: 129) ‘[l]’ emplacement canonique de la dédicace de l'oeuvre, depuis
e

8

la fin du XVI siècle’. Na een witpagina volgt de ‘Opdracht’, die een kleine vier bladzijden
beslaat. In Forum staan de titel, de opdracht en het begin van de ‘Opdracht’ (die daar twee
bladzijden inneemt) vlak onder elkaar op dezelfde pagina, wat de band tussen de paratekstuele
elementen nog nauwer aanhaalt (Elsschot 1934a: 640).
Deze voorstellingswijze via een zogenoemd semiotisch vierkant en de analyse die ermee
samenhangt, zijn geïnspireerd op de verhaaltheorie van A.J. Greimas zoals ze beknopt wordt
voorgesteld in De Geest 1986.
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ring. Ik heb niet geantwoord omdat ik den moed niet had mijn eigen stem
aan te hooren, heb de hand uitgestoken naar wat het dichtst bij stond en
zwijgend mijn maag gevuld. Hun gerustheid, hun zekerheid dat ik ook
ditmaal terugkeeren zou heeft mij beschaamd en diep gegriefd. Maar was
ik aan 't bulderen gegaan dan had er niets op over geschoten dan met
weerzin weer op te staan. En het trekken lokt mij niet meer. (1)
Typerend voor het hier is dat er veel wordt gezwegen. ‘Ik heb [...] zwijgend mijn
maag gevuld’, zegt de verteller, en op de volgende pagina meldt hij over zijn kinderen:
‘zij zien in mijn dolen een verraad en scharen zich zwijgend om hun moeder’ (2).
De spiedende, volgens de ik allicht ook beschuldigende blik - die in de net geciteerde
zin al metaforisch gehanteerd werd - moet het spreken vervangen: ‘Hier [...] komt
het er op aan mijn plicht te doen als een doodgewoon mannetje dat ik tenslotte ben.
Want hun oogen zijn op mij gericht’ (2). De gesprekken die dan toch worden gevoerd,
hebben vrij weinig inhoud en dienen vooral om de meest basale informatie uit te
wisselen: ‘Mijn kinderen hebben heel gewoon “Pa” gezegd en mijn vrouw heeft
9
gevraagd wat ik verkoos’ (1). Het gaat dus niet om een eigenlijk spreken, maar
veeleer om een niet-zwijgen, waarmee de huisgenoten van de ikfiguur hem als het
ware tegemoetkomen tot de grenspositie die hij inneemt. Hij bevindt zich in feite al
niet meer in het verre land waar vrijuit spreken mogelijk is, maar is met zijn gedachten
10
ook nog niet helemaal bij het zwijgen van thuis. Soms overweegt hij dan ook dat
zwijgen te doorbreken, maar hij blijft dan - zelfs op het eenvoudigste niveau doorgaans steken in een uiteindelijk niet durven of niet willen spreken. De ik wordt
namelijk niet alleen geregeld door de anderen bekeken, maar zit ook voortdurend
gereed om zichzelf te bekijken en te beluisteren. Die reflexieve houding staat het
spreken in de weg - ‘omdat ik den moed niet had mijn eigen stem aan te hooren’ en maakt zeker een extreme vorm als ‘bulderen’ onmogelijk. Zoiets kan hier
uitdrukkelijk niet, want ‘dan had er niets op over geschoten dan met weerzin weer
op te staan’. Opnieuw wordt de tussenpositie van de ikfiguur duidelijk; hij smoort
zijn spontane impuls om te ‘bulderen’ in de kiem, omdat het vertrek dat daar
noodzakelijk op zou volgen, zijn ‘weerzin’ oproept. Die ambivalente evaluatie van
de spanning tussen hier/zwijgen enerzijds en daar/spreken anderzijds doordringt
de hele ‘Opdracht’. Noch aan de ene, noch aan de andere pool van de tegenstelling
wordt een eenduidig positief of negatief oordeel gehecht.
Buiten de kring van het gezin is het met de communicatie niet veel beter gesteld
dan daarbinnen. De conventies van het zakenleven, waarop de ik zich bij gebrek
aan beter opnieuw heeft toegelegd, ontdoen zijn spreken van elk persoonlijk
engagement en reduceren het tot een formeel instrument in de sociale en
commerciële omgang:

9

10

Tenminste als we ‘spreken’ nogal idealistisch omschrijven als de spontane, bewuste en
adequate uitdrukking van persoonlijke inzichten op een manier die voor een toehoorder
transparant is. Een dergelijke logocentrische opvatting mag dan door de deconstructie
achterhaald zijn en ook in de ‘Opdracht’ zelf geproblematiseerd worden, als hulpmiddel om
de structuur van de tekst te beschrijven is ze wellicht nog bruikbaar.
Hij beweegt zich dus in de onderste, subcontraire zone van het semiotisch vierkant: noch
zwijgend hier, noch sprekend daar, maar op diverse plaatsen tussenin.
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Ik heb dus mijn taak als razend aangepakt, mijn ridderorde weer
opgestoken en mijn zaken gedreven als een die nooit dat land heeft
bereisd. Ik schreef mijn rekeningen met vaste hand, groette al wie mij
groette, had een minzaam woord voor vriend en vijand en liet mijn
schuldenaars afmaken door een deurwaarder, zooals het hoort. Tot ik op
een heilloozen dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd,
die met zijn gekraai en zijn bloote billen aan ons rotten een eind heeft
gemaakt. (3)
Nog minder dan het korte, maar vertrouwde ‘Pa’ van zijn kinderen drukt de groet
van de zakenman enige verbondenheid uit. Hij is louter een mechanisch antwoord
op de vermoedelijk al even mechanische groet van een ander. Wie de toegesprokene
is, heeft geen enkel belang, het onderscheid tussen ‘vriend en vijand’ is irrelevant
geworden en beiden kunnen ze zonder kennelijk onderscheid rekenen op ‘een
11
minzaam woord’. De voor zaken essentiële contacten met anderen verlopen bij
voorkeur schriftelijk (‘Ik schreef mijn rekeningen’) of door bemiddeling van een
tussenpersoon die ze beroepshalve op zich neemt, en - misschien precies daardoor
- blijkbaar zonder problemen (‘met vaste hand’). De perceptie van de deurwaarder
als een soort beul of huurmoordenaar die slecht betalende klanten moet ‘afmaken’
is nochtans allesbehalve neutraal. Tegelijk lijkt er voor die als ongunstig ervaren
toestand geen alternatief te zijn, omdat die nu eenmaal gebruikelijk is (‘zooals het
hoort’). Ook de gezinssituatie wordt getekend door de voortdurende herhaling van
vaste patronen: het ritueel van de thuiskomst vindt er ‘[v]oor de zóóveelste maal’
plaats, ‘weer’, ‘ook ditmaal’, ‘alsof ik iederen dag verwacht werd’, ‘heel gewoon’,
met ‘gerustheid’ en ‘zekerheid’ (1). Die herhaling van het bekende bezorgt de ik
nochtans (naast een zekere geborgenheid, ‘de tijd om [...] mij te koesteren aan de
warmte van den haard’ (2)) vooral schaamte en schuldgevoel omdat ze hem ermee
confronteert dat hij zich aan de huiselijke regelmaat onttrokken heeft terwijl hij
12
daarvan als gezinshoofd volop deel had moeten uitmaken.
De door routine en conventie gedicteerde, al dan niet gebrekkige communicatie
wordt op een gegeven moment verstoord door ‘dat mormel van een kleinzoon’ (3).
Uit de aanduiding ‘mormel’ en het onbepaald lidwoord ‘een’ blijkt dat de kleinzoon
als een vreemd element wordt ervaren. Het lichaam van de ikfiguur, zijn bezittingen
en zijn zakelijke bezigheden, tot zelfs ‘onze kooklucht’ (2) en ‘ons rotten’ (3) toe,
worden daarentegen, blijkens het gebruik van bezittelijke voornaamwoorden, als
13
eigen gezien. Hetzelfde geldt meestal voor zijn gezinsleden, al is er ook een keer
sprake van ‘die kinderen’ (2) en twee keer van ‘vrouw en kinderen’ zonder meer (2,
4). Dat de komst van de kleinzoon (na enige tijd?) wel wordt waargenomen, maar
nog niet eigen gemaakt is, blijkt ook uit het werkwoord ge-

11
12

13

Daarbij komt nog dat minzaam volgens Van Dale de vaak ironisch gehanteerde betekenis
‘welwillend tgov. personen van lagere rang’ insluit.
Tegelijk voelt hij zich ‘diep gegriefd’ (1) omdat zijn gezinsleden ervan uitgingen dat hij nooit
definitief zou kunnen of durven verdwijnen. Hun vermoeden blijkt terecht, wat erop wijst dat
zij de ikfiguur beter doorzien dan hijzelf. Voor de lezer schept dat een probleem: de ik is
blijkbaar niet volkomen betrouwbaar, maar de tekst geeft alleen zijn visie.
Constructies als ‘de hand uitgestoken’ (1) en ‘met de keel een toonladder geschraapt’ (3)
moeten wellicht als gallicismen worden beschouwd, hoewel het gebruik van het bepaald
lidwoord de genoemde lichaamsdelen ook objectiveert en dus kan voortkomen uit de reflexieve
houding van de ik. Hij is tot op zekere hoogte vervreemd van zijn eigen lichaam, valt niet
samen met zichzelf. De verandering die de kleinzoon brengt, wordt dan ook niet toevallig
deels in lichamelijke termen beschreven (‘zijn bloote billen’ (3), ‘mijn beenen jeuken’ (3-4)).
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waar worden (3), dat in eerste instantie op een louter zintuiglijke ervaring slaat, los
van emotie of mentale verwerking. De kleinzoon doorbreekt de stilte bijzonder
effectief ‘met zijn gekraai’. Zijn spontane, ongearticuleerde en vrolijke kreetjes staan
in schril contrast met het stemgebruik van de ik, zijn gezinsleden en zijn
zakenrelaties. Bovendien zet het kind voor de ik een nieuwe reis in. Hij brengt het
(in gedachten misschien nooit helemaal) verlatene daar binnen in het hier en wakkert
de wil tot vertrekken aan:
Toen heb ik mezelf betrapt bij 't sluipen naar den zolder waar ik mijn
stok heb opgezocht in stof en spinrag. En nu zullen mijn klanten wachten
en niets zien komen. Die nog niet betaald hebben kunnen stikken in mijn
geld. Ik heb eerst met de keel een toonladder geschraapt en dan met zijn
kraaien ingestemd. En mijn beenen jeuken. Kom, jongen, vooruit is de
weg.
Mogen vrouw en kinderen mij vergeven dat ik hen een laatste maal
verloochen voor die vermaledijde heerlijkheid waar een gouden vogel
jubelt, véél hooger dan de leeuwerik. (3-4)
De ik ervaart de nieuwe beweging, geheel in overeenstemming met zijn ambivalente
houding tegenover het gezinsleven, aanvankelijk niet als onverdeeld positief, zoals
ook al bleek uit typeringen als ‘een heilloozen dag’ en ‘mormel’ (3). Hij probeert
onopvallend naar boven te ‘sluipen’ om zijn inmiddels al lang ongebruikte (want met
‘stof en spinrag’ bedekte) reisstok te halen. Dat lukt hem ook voorzover het
onopgemerkt blijft door de anderen, maar aan zijn eigen reflexieve blik weet hij niet
te ontsnappen: hij ‘betrapt’ zichzelf, alsof het om een misdaad gaat. In een opwelling
doorbreekt hij de bestaande orde van het hier, de vaste geboden en verboden. De
uiteindelijke beslissing om opnieuw te vertrekken gaat gepaard met een nieuw
spreken (tegen de kleinzoon: ‘Kom, jongen’) en zelfs met een nieuw gebruik van
de stem. Vond de ik eerder nog: ‘ginder ver is geen plaats voor kerels met een
schorre stem, die weten hoe 't in 't leven gaat’ (3), nu is die schorheid kennelijk
verdwenen en kan hij - zij het na het ‘schrapen’ van een toonladder, er is immers
al veel tijd verstreken sinds zijn laatste terugkeer en de bijbehorende verstomming
- meekraaien met de kleinzoon. Zo maakt hij zich eens te meer los van het stille
hier, klaar voor de tocht naar een land waar niet zomaar gesproken wordt, maar
zelfs jubelend gezongen door een gouden vogel. Anders dan het eerder genoemde
‘bulderen’, is het extreme spreken (jubelen) nu dus positief geconnoteerd.
De ik heeft - parallel met de beweging van hier naar daar - een transformatie
doorgemaakt van zwijgen, via diverse varianten van niet-zwijgen en niet-spreken,
naar (zelfs de uiterste vormen van) spreken. Het semiotisch vierkant hierboven kan
dan ook niet alleen statisch worden gelezen als weergave van de tekststructuur,
maar ook dynamisch door er de genoemde beweging in uit te zetten:
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Aan de verhouding van de ik tot de andere personages in het hier verandert
ondertussen weinig. De klanten wordt, zij het dan metaforisch, definitief het zwijgen
opgelegd door ze te laten ‘stikken in mijn geld’, en zelfs hun spiedende blik wordt
nutteloos gemaakt door ze niet meer te voeden, zodat zij ‘zullen [...] wachten en
niets zien komen’. Ook het zwijgen tussen de ik en zijn huisgenoten blijft opvallend
genoeg ongebroken: vrouw en kinderen wordt niet persoonlijk en rechtstreeks om
vergeving gevraagd, maar indirect, via een in de aanvoegende wijs uitgesproken
14
wens. Alleen de kleinzoon wordt rechtstreeks toegesproken. Het blijft dan ook de
vraag of die laatste inderdaad iéders ‘rotten’ heeft beëindigd. Wellicht vertoont de
ik een vorm van vluchtgedrag, ontkent hij zelfs iedere band met het hier, zoals het
werkwoord verloochenen inderdaad doet vermoeden. Al zou het dan de laatste keer
zijn dat hij op reis vertrekt, de tekst suggereert wel een cyclus: bij zijn (te verwachten)
terugkeer zal er wellicht niets veranderd zijn en zal hij zich waarschijnlijk opnieuw
opstellen ‘als een die nooit dat land heeft bereisd’ (3). Misschien is dat wel de reden
waarom de ik zijn reis, hoe verleidelijk die ook is, zelfs aan het slot van de ‘Opdracht’
nog steeds niet helemaal welwillend benadert, zoals blijkt uit het oxymoron ‘die
vermaledijde heerlijkheid’ (4) waarmee hij het verre land typeert. Dat in de laatste
twee alinea's zowel van verloochenen als van kraaien sprake is, roept bovendien
15
haast onvermijdelijk Petrus' verloochening van Christus op, wat aan het gedrag
van de ik een nog dramatischer tintje geeft en zijn eigen negatieve oordeel erover
in de verf zet.

3 Poëticale interpretatie
Zoals gebleken is, komt zowel in de opdracht als in de ‘Opdracht’ bij Tsjip een
kleinzoon voor, zodat de tweede met enige goede wil als een motiverende uitwerking
van of toelichting bij de eerste kan worden gelezen. Een biografische duiding ligt
dan voor de hand: Elsschots eerste kleinzoon Jan Maniewski verandert het leven
van de schrijver ingrijpend en verdient dan ook dat diens nieuwe roman aan hem
16
wordt gewijd en opgedragen. Toch doet de vrij ongebruikelijke uitwerking van de
‘Opdracht’ in de vorm van een raadselachtig verhaal waarin concrete autobiografische
en tekstgenetische details nagenoeg ontbreken, vermoeden dat er meer aan de
hand is. Ook de logisch moeilijk te verklaren gelijktijdigheid van dwalen in het
vreemde land en thuis (hoe ontoereikend ook) aanwezig zijn, wijst in die richting:
‘Zoolang ik ginder dwaalde heb ik mijn kinderen niet opgevoed maar met hen
gespeeld, voor mijn vrouw niet gezorgd maar van haar genoten’ (2). Samen met de
veralgemenende vaagheid van de situering in ruimte en tijd, het ontbreken van
namen voor de personages en het verheven, deels bijbelse taalregister zet ze de
lezer ertoe aan om een anekdotisch-biografische lectuur in te ruilen voor of tenminste
17
te completeren met een meer allegorisch-symbolische.
14
15
16

17

Of spreekt de ik zichzelf toe?
Matteüs 26, 69-75.
Identificeert men de naamloze kleinzoon uit de ‘Opdracht’ als Jan Maniewski, dan wordt die
verandering bovendien geïllustreerd doordat in de opdracht geen sprake meer is van ‘een
kleinzoon’ (3) maar van ‘mijn kleinzoon’. Zie over Elsschots leven Van de Reijt 2001.
Naast het Petrus-motief is er de aanduiding van het land als ‘dat paradijs’ (3). In latere drukken
is de ‘stok’ van de ik daarenboven veranderd in een ‘staf’ (Elsschot 2003b: 9). Cornets de
Groot (1982: 165) rekent de ‘Opdracht’ tot die paratekstuele elementen bij Elsschot die
‘gebonden [zijn] aan (een) belanghebbende(n)’; ze lijkt mij echter evenzeer ‘tot een
omvangrijker schare van belangstellenden’ gericht.
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In een van de weinige tekstgerichte benaderingen van Tsjip stelt Van Zyl (1983:
148) dan ook: ‘Hoewel 'n mens t o v 'n “opdracht” sou kon verwag dat die werk
inderdaad aan iemand “opgedra” word, het dit hier eerder die aard van 'n
skuldbelydenis met 'n eksposisionele funksie’. Steenberg (1982: 131) lijkt de
dedicatieve functie van de tekst zelfs uit het oog te verliezen wanneer ze stelt dat
de titel waarschijnlijk ‘Opdracht’ luidt ‘omdat die kleinseun as 't ware vir Elsschot
die opdrag gee om dié geskiedenis te skryf’. Zij stuurt aan op een poëticale
interpretatie van de tekst:
Dit boek begin met 'n Opdracht waar die skrywer vertel hoe hy na sy
soveelste stuk skryfwerk, wat hy as ‘de reis’ voorstel, besluit het om
voortaan net vir sy werk en veral huisgesin te lewe. Uit hierdie
bestaansgroef ruk die opwagting van sy kleinseun hom en hy besluit om
weer sy wandelstok te gebruik: dus weer te skryf. Die aantekeninge na
die verhaal, Achter de schermen, bevestig die feit dat die Opdracht nie
deel is van die verhaal nie maar 'n motivering verskaf vir die skryf daarvan.
De mogelijkheid tot een dergelijke poëticale lezing wordt onder meer geopend door
de slotzin van de ‘Opdracht’. Doordat het eerste hoofdstuk van de roman er
onmiddellijk op volgt, kan het reisbegin als een metafoor voor het schrijfbegin worden
gelezen. Die interpretatie is allerminst nieuw te noemen en wordt, zoals Steenberg
schrijft, zelfs expliciet aangereikt in ‘Achter de Schermen’:
Mijn poëtische bevliegingen zal ik voorstellen als het bereizen van een
vreemd land, waarvan de lokstem mij komt tergen als ik vreedzaam bij
onze kachel zit. Een land vol heerlijkheid dat mij toch geen voldoening
geeft, zeker omdat er geen voldoening in mij te krijgen is. (Elsschot 1936:
18
136)
Toch is deze via het nawoord ingebouwde duiding van de reismetafoor niet
noodzakelijk om tot een vergelijkbare conclusie te komen. Het poëticale karakter is
vanaf de eerste druk duidelijk ingeschreven in de ‘Opdracht’ zelf. Een nauwgezette
analyse daarvan geeft bovendien zicht op méér aspecten van de kwestie dan de
loutere decodering van ‘het bereizen van een vreemd land’ als ‘mijn poëtische
bevliegingen’ waarvoor ‘Achter de Schermen’ de sleutel biedt.
Een poëticale lectuur wordt meteen al in de hand gewerkt door het feit dat de
afreis en het verre land verbonden worden met vormen van zingen. Dat zingen is,
zoals bekend, een aloude metafoor voor het spreken van de dichter (en bij uitbreiding:
de schrijver), die trouwens ook door Elsschot meer dan eens gehanteerd wordt.
‘Van af den aanhef, want een boek is een lied, moet men het oog houden op het
19
slotakkoord’, luidt het in de ‘Inleiding’ tot Kaas (1933). Of om een minder bekend
voorbeeld te citeren: in een brief aan de Vlaamse dichteres Julia Tulkens omschrijft
Elsschot haar poëzie als een ‘levenshymne’ en ‘een hooggestemd

18
19

Ook hier valt de associatie van het land met de stem op, net als de ambivalente evaluatie
van de spanning tussen hier en daar.
Elsschot 2003a: 14. Zie ook de eerste strofe van het opdrachtgedicht ‘Aan Jan Greshoff’: ‘Ik
luister zwijgend naar die stem/ die hijgt en heesch is, maar vol klem,/ die in mineur zingt bij
't verwenschen/ van 't alledaagsche in de menschen’ (vergelijk Cornets de Groot 1982: 166).
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lied’. Dat dichterlijke spreken of zingen komt, volgens de ‘Opdracht’, blijkbaar voort
uit een combinatie van technische beheersing (‘met de keel een toonladder
geschraapt’ (3)) en spontane expressie (‘met zijn kraaien ingestemd’ (3)). Ook die
dubbele inslag komt in andere poëticale uitspraken van Elsschot geregeld voor. De
reis begint overigens niet alleen met gezang, maar leidt daarenboven naar een
bestemming ‘waar een gouden vogel jubelt, véél hooger dan de leeuwerik’ (4). Als
klassiek literair symbool staat de leeuwerik bekend om zijn luide, vrolijke en muzikale
21
gefluit vroeg in de ochtend en om de hoge vlucht die hij al zingend neemt. Die
kenmerken maken hem tot een van de zangvogels waarmee de dichter geregeld
22
wordt geïdentificeerd: dichters zingen als vogels en ontstijgen aan het aardse leven.
Een vogel die ‘jubelt [...] véél hooger dan de leeuwerik’ voert alles waar die laatste
symbolisch voor staat tot het uiterste, waarbij de uitzonderlijkheid nog verhoogd
wordt doordat het om een ‘gouden’ vogel gaat. Zijn land is dus dat van de dichter
23
of de dichterlijkheid bij uitstek, dat van het verheven literaire spreken. Dat laatste
wordt in de ‘Opdracht’ beschouwd als hooggestemd gezang dat ver boven het
spreken van alledag staat. De religieuze connotaties van het leeuwerikbeeld - de
vogel die opvliegt naar de hemel wordt nogal eens als een koorzanger of een engel
24
gezien - dragen daar volop toe bij, samen met de eerder genoemde bijbelse
verwijzingen.
Alleen al de herinnering aan ‘'t leven’ hier, zou daar volgens de ikfiguur ongewenst
zijn en ervaren worden als een vorm van vervuiling:
Trouwens, ginder ver is geen plaats voor kerels met een schorre stem,
die weten hoe 't in 't leven gaat. Ook dáár voelt zoo een zich ten slotte
verlaten. Ook dáár is men eindelijk nog slechts een vieze vlek in een
onbezoedeld landschap, een hoopje vuil in de feestzaal. En zal ik niet
geruster bij den haard zitten stinken dan in dat paradijs? (3)
In deze alinea wordt het verre land (en dus de literatuur) gezien als een ‘paradijs’
dat volkomen zuiver is en waar natuur en cultuur een volmaakte symbiose aangaan:
een ‘landschap’ is zowel een tafereel in de natuur als de artistieke uitbeelding ervan.
Daartegenover staat de onzuiverheid (‘een vieze vlek’, ‘een hoopje vuil’) en de stank
van het hier (vergelijk ook ‘lever of haring’ (1), ‘onze kooklucht’ (2) en ‘ons rotten’
(3)). Opvallend in dit verband is voorts de tegenstelling tussen enerzijds de
‘Meimaandjes’ (2) en ‘het licht van gindsche land’ (1) en anderzijds de duisternis
van het hier met zijn ‘griezelige regendagen’, waar de kinderen ‘achter schoolmuren
hun zonnigste dagen slijten’ (2). Het woord ‘feestzaal’ (3) lijkt erop te wijzen dat de
literatuur, anders dan het van plichten vervulde gezinsleven, vrijheid en vreugde
biedt, zoals ook bleek uit de mededeling van de ik dat hij ten tij-

20
21

22
23

24

Brief van 6 maart 1936 (Elsschot 1993: 223).
Ferber 2001: 104-105. In de traditie waarin Elsschot gevormd werd, komt hij voor in bekende
gedichten als ‘Aan de leeuwerke in de lucht’ en ‘Ach hemellawerke’ van Guido Gezelle of
‘Aan een Brabantschen leeuwerik’ van Pol de Mont.
Ferber 2001: 27.
De intertekstuele associatie met het sprookje van Grimm over ‘De gouden vogel’ kan het
sprookjesachtige, begeerlijke en moeilijk bereikbare karakter van dat land benadrukken.
Verder belicht ze de connectie van het land, dat behalve ruimtelijk ook temporeel kan worden
opgevat, met de kindertijd. Voor ouderen, ‘die weten hoe 't in 't leven gaat’ (3) en dat niet
kunnen vergeten, is daar geen plaats.
Ferber 2001: 105. Zie over alle genoemde aspecten van de leeuwerik ook Lemaire 2004.
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de van zijn reizen met zijn kinderen heeft ‘gespeeld’ in plaats van hen op te voeden
25
en van zijn vrouw heeft ‘genoten’ in plaats van voor haar te zorgen (2). De beweging
door het land van de letteren is dan ook niet op een bepaald doel gericht: er is
26
sprake van ‘trekken’ (1), ‘dolen’ (2) en ‘ginder dwa[len]’.
Ondanks de opvallende contrasten tussen beide polen is het precies een
verschijnsel uit de alledaagse, familiale wereld dat aanleiding geeft tot het zingen:
de komst van de kleinzoon. Dankzij hem breekt een nieuwe dag, een nieuwe jeugd
aan (tegenover ‘onzen ouden dag die voor de deur staat’ (2) en de ‘ouwelijke trek
om den mond’ van een kind). In dat verband is het overigens functioneel dat het
geluid van de baby door de keuze voor het werkwoord kraaien niet alleen verbonden
wordt met dat van de leeuwerik, maar ook met dat van een andere, meer alledaagse
27
en huiselijke ochtendzanger: de haan. Bovendien kan men ook de kinderen van
de ikfiguur indirect met vogels verbinden, en dus met de kleinzoon en het verre land,
doordat hij ze aanduidt als ‘mijn eigen broed’ (2). De literatuur blijkt dus nauwer met
28
het leven verbonden te zijn dan ze misschien op het eerste gezicht leek. De
problematische verhouding tussen beide, het onderwerp van veel literaire discussies
tijdens het interbellum, houdt Elsschot ook kort na het verschijnen van Tsjip nog
bezig. Diverse critici blijken dan vooral oog te hebben voor de kritische passages
over het katholicisme, die ze (zoals Menno ter Braak) prijzen of (zoals de katholieke
kritiek) verguizen. Dat verbaast Elsschot, die aan die pas laat toegevoegde delen
minder belang hecht en in een brief het advies van Greshoff vraagt. Blijft die ‘nog
steeds voorstander van “l'art pour l'art”’ of vindt hij ‘dat kunst een sociale strekking
29
hebben moet, althans tijdelijk’? Elsschots vraag is, met andere woorden, of de
herinnering aan het leven de literatuur inderdaad vervuilt, dan wel of die laatste met
beide voeten in het morsige leven moet staan.
De poëticale uitspraken van Elsschot over deze en andere kwesties verdienen
beslist verder onderzoek. De ‘Opdracht’ lijkt in ieder geval niet bijzonder optimistisch
over de mogelijke impact van het literaire spreken (of tenminste van deze spreker)
op het leven van alledag, laat staan op een bredere maatschappelijke context. Er
komt, zoals gezegd, weinig verandering in de communicatie van de ik met zijn gezin
en zijn zakenrelaties, waarvan het bestaan zelfs wordt ontkend. Het spreken tot de
kleinzoon én tot de lezer van de ‘Opdracht’ schept daarentegen kennelijk
omstandigheden waarin de taal schijnbaar moeiteloos gehanteerd kan wor-

25

26
27
28

29

In ‘Achter de Schermen’ wordt het conflict tussen hier en daar nog scherper gesteld doordat
die tekst ook het schrijven zelf als een dwingende plicht voorstelt in plaats van als een vorm
van verzuimen of verzaken (Van Hulle 1999: 116-117). De zelftypering van de ikfiguur in deze
alinea is ook te lezen als een allegorie van de omstreden institutionele positie van Elsschot
in het Vlaamse literaire leven van de jaren dertig (Rymenants 2004).
Dat ‘dwalen’ lijkt minder negatief geconnoteerd dan dat van zijn vrouw ‘op de vischmarkt’ (2).
Ferber 2001: 45-46. De vogels in de omslagtekening van Eppo Doeve voor de eerste druk
hebben dan weer iets weg van zwaluwen, lentebodes dus.
‘Toch is dat land niet een vreemd land’, schrijft Elsschots vriend Andries Kaas in een brief
van 27 februari 1940 die naar de ‘Opdracht’ verwijst, ‘[h]et is verbonden met de sleur van ons
bestaan en vele wegen loopen van de dagelijksche gebondenheid naar die vrijheid’ (Elsschot
1993: 386). Voor de psychiater Kaas en zijn echtgenote, de romaniste Meia Kaas-Albarda,
is het land dat van het werk aan hun respectieve proefschriften.
Brief van 28 november 1934 (Elsschot 1993: 195).
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den en waarin gezegd kan worden wat doorgaans verzwegen blijft. Toch is wat zo
vlot wordt gezegd, vaak een weergave van de gedachten of gevoelens van de ik in
omstandigheden dat hij niet kan, durft of mag spreken, hoewel hij het wil. De ik wordt
dus voortdurend achtervolgd door de bekommernissen van het buitenliteraire
spreken. Het is dan ook goed mogelijk dat hij met de retorische vragen die hij
30
geregeld hanteert, minstens zozeer zichzelf probeert te overtuigen als de
toegesprokene. Dat het literaire spreken slechts in schijn onproblematisch is, blijkt
overigens uit ‘Achter de Schermen’, dat de genese van de ‘Opdracht’ voorstelt als
31
een moeizaam proces van nadenken, schrijven, schrappen en herschrijven.

4 Identiteit van de ikfiguur
Beschouwt men het reizen als een metafoor voor het schrijven en de ‘Opdracht’
32
dus als een poëticaal verhaal, dan wordt meteen ook enig licht geworpen op de
mogelijke identiteit(en) van de ikverteller. Blijkbaar is hij een part-time schrijver,
iemand die literaire activiteiten ontplooit naast huiselijk-familiale en
zakelijk-professionele. Gecombineerd met de gangbare intuïtie dat een opdracht
bij een literair werk doorgaans aan de auteur van dat werk moet worden
33
toegeschreven, leidt dat al snel tot de veronderstelling dat de ik uit de ‘Opdracht’
gelijk te stellen is met de zakenman-schrijver Willem Elsschot. Toch zijn er ook heel
wat lezers die de ik identificeren als het personage Frans Laarmans, dat in Tsjip
zelf als ikverteller optreedt en ook (in andere gedaanten?) al voorkomt in Lijmen
34
(1924) en Kaas (1933). Hoewel de toeschrijving van de ‘Opdracht’ aan Laarmans
volgens mij niet zonder meer houdbaar is, lijkt het me zinvol om de argumenten
ervoor na te gaan.
Vooreerst is het allerminst onmogelijk dat de opdracht van een
35
eerste-persoonsverhaal wordt toegeschreven aan de ikverteller ervan. Bovendien
ont30

31

32

33
34
35

‘Ben ik vermoeid of kan ik het licht van gindsche land niet meer verdragen?’ (1), ‘Doet mijn
vrouw haar plicht niet [...]?’ (2), ‘Doen niet die kinderen eveneens hun plicht [...]?’, ‘En zal ik
niet geruster bij den haard zitten stinken dan in dat paradijs?’ (3).
Het manuscript van ‘Achter de Schermen’ zelf toont bovendien aan dat dat proces principieel
oneindig is (Van Hulle 1999). Smulders (1983: 87) formuleert het in een ander verband als
volgt: ‘In “Achter de schermen” heeft Elsschot het toneel dus naar de werkplaats overgebracht
en er een scherm extra bijgezet’.
Poëticale verhalen zijn volgens Van den Akker (1985: 20) ‘fictionele teksten door auteurs
geschreven met de bedoeling hun literatuuropvattingen te expliciteren’; ‘anders dan bij
manifesten of kritieken worden de poeticale denkbeelden zelden direct geformuleerd, hetgeen
interpretatieproblemen oplevert die vergelijkbaar zijn met die in het poëtisch of verhalend
oeuvre zèlf’. Dat de ‘Opdracht’ als paratekstueel element op de grens tussen werkextern en
werkintern staat, onderstreept dat laatste punt nog. In hoeverre ze overeenkomsten vertoont
met de specifieke teksten die Van den Akker tot het genre rekent, kan hier niet worden
nagegaan.
Genette 2002: 132.
Bijvoorbeeld De Vree 1982: 83 (een essay uit 1937), Grové 1976: 11, De Moor 2002: 2.
Genette 2002: 133. In de Nederlandse literatuur kan men denken aan E. du Perrons
Scheepsjournaal van Arthur Ducroo (geschreven in 1936, postuum verschenen in 1943). Het
dagboek van het personage Ducroo wordt voorafgegaan door een voorwoord (toegegeven,
geen opdracht) dat ondertekend is met diens initialen. Dat roept meteen de vraag op of de
opdracht aan Freddy Batten op de pagina ertegenover ook van het personage afkomstig is,
vooral omdat in het journaal ‘fictieve en werkelijke namen door elkaar’ voorkomen (Snoek in
Du Perron 1990: 95).
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breekt de toch vrij courante ondertekening van de opdracht door de auteur. In de
eerste druk is de ‘Opdracht’ typografisch ook minder stringent gescheiden van het
begin van het eerste hoofdstuk dan in de meeste latere drukken: alleen door een
witpagina, nog niet door het bijkomende gebruik van cursief. Een en ander vervaagt
de grenzen tussen tekst en paratekst en kan doen vermoeden dat ze dezelfde
ikfiguur aan het woord laten. Die indruk wordt versterkt doordat de vertelinstantie
zichzelf bij de aanvang van hoofdstuk 1 niet uitvoerig en expliciet voorstelt, zoals
bijvoorbeeld Droogstoppel dat doet aan het begin van de Max Havelaar. Bovendien
blijkt die ikverteller algauw frappante overeenkomsten te vertonen met de ik uit de
‘Opdracht’, bijvoorbeeld wat de verhouding tot zijn gezin betreft. Doordat hij in
dialogen een paar keer als ‘Frans’ (13-14, 55, 91) of ‘mijnheer Laarmans’ (38)
aangesproken wordt door andere personages, hij zichzelf toespreekt met ‘Vooruit,
Laarmans’ (100) en doordat we te weten komen dat zijn oudste dochter ‘Adele
Laarmans’ heet (107), wordt de ik uit de tekst van de roman geleidelijk, maar
37
ondubbelzinnig benoemd. Met terugwerkende kracht kan dan de ‘Opdracht’-ik met
hem worden gelijkgesteld. Dat Laarmans' kleinzoon in de roman naar de naam Jan
38
Maniewski luistert, lijkt die identificatie te verantwoorden, net als het feit dat de
‘Opdracht’-ik haast letterlijk een zinsnede van Laarmans herhaalt (of is het
omgekeerd?): ‘zoo bereiken wij samen het land waar die gouden vogel jubelt, véél
hooger dan de leeuwerik’ (131). Er zijn dus blijkbaar heel wat argumenten voor de
frequente gelijkstelling ‘Opdracht’-ik=Laarmans. De consequentie daarvan is dat de
hele tekst, inclusief opdracht en ‘Opdracht’, als het ware een fictioneel gegeven
39
wordt, het product van een personage.
Behalve de genoemde overeenkomsten vertoont Laarmans echter ook een aantal
verschillen met de ‘Opdracht’-ik. Die laatste presenteert zichzelf namelijk als een
dynamische, door de wol geverfde zakenman die de conventies van handel en
samenleving zelfbewust (zij het dan misschien bij gebrek aan beter) bespeelt en
die, blijkens het herhaalde ‘mijn’ (3), met succes voor eigen rekening werkt. Daarbij
heeft hij kennelijk enig aanzien en zelfs een ‘ridderorde’ verworven. Met dat al is hij
sociaal gezien zo wat het tegendeel van Frans Laarmans, die als kantoorklerk het
oncomfortabele midden houdt tussen ‘menschen van den minderen stand’ (45) als
zijn schoonouders aan de ene kant en zijn kennis Van Schoonbeke, die ‘tot den
hoogeren stand’ (74) behoort, aan de andere. Laarmans' sociale positie mag dan
wel duidelijk omschreven zijn, ze biedt weinig houvast in de omgang met anderen.
Zo voelt hij zich betrapt als hij er even tussenuit knijpt op kantoor en onverhoeds
begroet wordt door een bekende winkelierster:
Om niet door te gaan voor een schoft knik ik terug, waarop zij hare deur
open maakt.
- Nog zoo laat op wandel, mijnheer Laarmans?
Zij weet best waar ik om drie uur behoor te zitten [...] Ik heb dat mensch
nooit goed kunnen uitstaan. [...] Iemand van mijn stand heeft niets aan
al die mijnheer Laarmansen. (38)
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Genette 2002: 133.
Anders dan bijvoorbeeld Smits (1976: 11on2) beweert, wordt de naam van Laarmans dus
wel degelijk genoemd in Tsjip.
Zie Genette 2002: 133 over opdrachten aan personages.
Zelfs de hoofdstukindeling, de bijbehorende motto's en de datering ‘Antwerpen, 19 December
1933’ (132) kunnen dan aan Laarmans worden toegeschreven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

269
De zelfverzekerde zakenman uit de ‘Opdracht’ is hier ver te zoeken, al is er wel
weer een overeenkomst wat betreft het groeten over en weer en de nadruk op
conventie (‘waar ik [...] behoor te zitten’). De identificatie van beide ikken blijkt dus
uiterst problematisch, tenminste als we Tsjip als (een deel van) de fictieve
autobiografie van Laarmans willen beschouwen. Hoogstens kan men opwerpen dat
de Laarmans uit de ‘Opdracht’ voor zichzelf in de roman een literair alter ego creëert:
een fictie binnen de fictie dus. Wie ander werk van Elsschot in de beschouwing wil
betrekken, zou daarbij kunnen aanvoeren dat Laarmans het dichterschap uit zijn
jeugd, dat hij in Lijmen achter zich liet, blijkbaar weer heeft opgenomen. Een
40
dergelijke verklaring komt in de Elsschot-studie slechts zelden voor, en het is ook
wel in te zien waarom. Literair-historisch bekeken zou een fictieve autobiografische
roman van Laarmans, anders dan een fictieve autobiografie, een vrij marginaal
geval zijn. Bovendien lijkt de wat gezochte constructie met twee Laarmansen, die
nog aanzienlijk gecompliceerd zou kunnen worden door een nauwkeurige analyse
van de vertellende en de belevende Laarmans binnen de roman zelf, weinig
economisch en misschien zelfs overbodig. Vooral de beschikbare biografische
gegevens over Elsschot maken het zeer verleidelijk om de uitspraken in de ‘Opdracht’
41
aan hem toe te schrijven.
De herleiding van de ‘Opdracht’-ik tot Elsschot doet op haar beurt echter geen
recht aan de fuzzy overgang tussen tekst en paratekst, tussen Laarmans en
‘Opdracht’-ik. Precies de vage, elkaar deels (schijnbaar?) overlappende identiteiten
die de tekst voor auteursfunctie en vertelinstantie(s) construeert, lijken cruciaal voor
een goed begrip ervan en zijn kennelijk complexer dan een eenvoudige opsplitsing
42
kan doen vermoeden. In zijn klassieke Elsschot-monografie schrijft Smits (1976:
85) citaten uit de ‘Opdracht’ aan Laarmans toe, maar ook hij is zich kennelijk bewust
van een zekere onbestemdheid wanneer hij nogal enigmatisch stelt: ‘Willem Elsschot
omsluiert in zekere zin zijn Laarmans in de Opdracht, een lyrische en enigszins
allegorische biecht bij wijze van korte inleiding, die hij zijn boek laat voorafgaan’
(Smits 1976: 84). Kort daarop benoemt hij de stem van de ‘Opdracht’ trouwens als
‘[d]e schrijver’ en ‘de auteur’.
Een eerste veelgebruikte strategie om met de vastgestelde onbestemdheid om
te gaan, is de constructie van een amalgaam van auteur en personage, ook in de
naamgeving. Men heeft het dan bijvoorbeeld over ‘[h]et non-conformisme van
Laarmans-Elsschot’ (Smits 1976: 86), over ‘Adele, die oudste dogter van
43
Laarmans/Elsschot’ (Grové 1976: 14), of stelt dat ‘[d]e ik-figuur (Laarmans-Elsschot)
verhaalt [...] hoe hij voor de zoveelste maal van de reis thuiskomt’ (De Smedt 1999:
117). Een andere courante kunstgreep bestaat erin het personage Laarmans eerst
te (h)erkennen en het vervolgens buitenspel te zetten, zoals bij-
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Volgens Van Zyl (1983: 149) is Laarmans nochtans ‘bewustelik skrywer’.
Het opspelden van de ‘ridderorde’ (3) kan dan gezien worden als een afleggen van het
pseudoniem Elsschot ten voordele van de eigen naam Alfons De Ridder.
De genese van ‘Achter de Schermen’ toont aan dat Elsschot die vaagheid soms bewust
cultiveert: ‘Op meerdere plaatsen spreekt de schrijver zichzelf aan als “Laarmans”, onder
meer op pagina tien; pas in een tweede fase wordt Laarmans vervangen door Elsschot. [...]
In de gepubliceerde tekst is “Elsschot” op zijn beurt veranderd in “man”. Ook op pagina zestien
[...] wordt Elsschot in de laatste versie vervangen door “vader”’ (Van Hulle 1999: 122).
De schuine streep suggereert dat het om twee gelijkwaardige opties gaat.
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voorbeeld Van Vlierden (1977: 26) doet: ‘Niemand twijfelt eraan, dat Laarmans in
dit boek, Willem Elsschot zelf is’.
Vooral die laatste operatie gaat voorbij aan de fictionaliserende functie van het
voorkomen van de naam Laarmans in de tekst. Die maakt namelijk precies duidelijk
dat de ikfiguur niet samenvalt met Elsschot, ondanks de mogelijke overeenkomsten
tussen beide, dat Tsjip dus geen stuk autobiografie is maar een (autobiografische)
roman. Beide genoemde strategieën om met de onbestemdheid van de tekst om
te gaan, zijn dan ook ontoereikend. Een omslachtiger, maar vruchtbaarder alternatief
is het zo nauwkeurig mogelijk analyseren van de sprekende instanties en het wagen
van een poging om de vaagheid waarvoor de tekst de lezer stelt, zo duidelijk mogelijk
44
te articuleren.

5 Paratekstuele interpretatie
Tot nu toe heb ik de ‘Opdracht’ vooral op zichzelf beschouwd. In deze paragraaf
lees ik ze als deel van de paratekst van Tsjip, dat wil zeggen als een van de ‘tekstuele
gegevens die de “eigenlijke” tekst aan de lezer als tekst presenteren en die voor
45
hem als drempels, richtingwijzers, valstrikken e.d. kunnen fungeren’. De basisfunctie
van een opdracht(-brief) is, zoals we gemerkt hebben, ‘l'affiche [...] d'une relation
46
[...] entre l'auteur et quelque personne’. Vaak incorporeert zo'n tekst echter ook
een aantal functies van het voorwoord of de inleiding, met name wat het
47
programmeren van de lectuur betreft. Zo ook in het geval van de ‘Opdracht’, wat
verklaart dat Elsschot het ook lang na de titelwijziging nog kan hebben over ‘de
48
Inleiding tot Tsjip’. Van Vriesland (1958: 339) geeft het hybride karakter van de
tekst mooi aan waar hij verwijst naar ‘de opdrachtelijke inleiding’.
Een paratekstuele lectuur van de ‘Opdracht’ sluit overigens nauw aan bij een
poëticale. Niet alleen de ik, ook de lezer begint aan een reis naar het land van de
literatuur. Door een bepaalde literatuuropvatting (letterlijk) voorop te stellen,
presenteert de auteur zijn roman als een realisatie daarvan, wat Elsschots lichte
ongenoegen verklaart als blijkt dat ‘het “l'art pour l'art” van Tsjip’ aan sommige
49
recensenten is ‘voorbijgegaan’. Bovendien heeft de ‘Opdracht’ ‘'n nuttige funksie
om die “prosesse” van die “Tsjip”-gedeelte duideliker te maak asook om die klem
50
sterker op sekere sake te laat val en so die “verhaalkode” te help uitlig’. Tot die
zaken behoort zeker het thema van de (literaire) communicatie. De beweging van
zwijgen naar spreken uit de ‘Opdracht’ lijkt me ook in Tsjip zelf terug te vinden, terwijl
de romanruimte trekken krijgt van respectievelijk het hier en het daar uit de paratekst.
Via een korte beschouwing over de hoofdstukken XIV en XXI geef ik een eerste
aanzet tot de analyse van die twee aspecten. Doordat hoofdstuk XXI
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Zie over deze problematiek Cohn 1999.
Van Gorp e.a. 1998: 326. De klassieke studie over dit onderwerp blijft Genettes Seuils (1987
(2002)).
Genette 2002: 138.
Genette 2002: 126-129.
Brief van 27 oktober 1947 (Elsschot 1993: 693).
Brief aan Greshoff van 28 november 1934 (Elsschot 1993: 195).
Van Zyl 1983: 148.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

271
meteen het slot van de roman is, wordt enig zicht geboden op eventuele evoluties;
de vergelijking wordt vergemakkelijkt doordat de ruimtelijke setting van beide
hoofdstukken dezelfde is.
In hoofdstuk XIV vertelt Laarmans hoe hij, zijn gezin en enkele gasten tijdens de
paasvakantie arriveren bij zijn vakantiehuisje aan de Belgische kust. Zijn oudste
dochter Adele zal er, na heel wat wederwaardigheden, trouwen met haar Poolse
verloofde Bennek Maniewski. Hoewel er dus een blijde gebeurtenis in het verschiet
ligt, doet Laarmans' beschrijving van de omgeving het ergste vermoeden:
't Is een vroege Paschen en 't ziet er hier niet vroolijk uit. De wind, die
uit het Noorden komt, rukt aan de gesloten villa's, huilt door de
telefoondraden en blaast de kippen van de baan. De magere kat van
boertje Costenoble komt uit de duinen en sluipt naar huis. Stekelorum,
de baas van 't pension Lydia, die 's zomers in een keurig zwart pak staat,
loopt ons op holleblokken voorbij, achter een kruiwagen mest en doet
alsof hij ons niet kent. Het hek van Acou is losgerukt en klapt in den wind.
Het zand vliegt den dijk op en uit zee komt het dreigend gehuil van de
brulboei. (77-78)
Opvallend zijn vooral de vele onheilspellende geluiden, die allemaal voortkomen uit
de confrontatie tussen de woeste natuur en de menselijke ingrepen daarop: de
noordenwind die ‘huilt door de telefoondraden’, het klappende hek, de dreigend
huilende brulboei. Net als in het hier van de ‘Opdracht’ speelt er blijkbaar een conflict
tussen orde en inperking enerzijds, natuurlijke vrijheid anderzijds. Zelfs
gedomesticeerde dieren als kippen en katten moeten vluchten voor zoveel
natuurgeweld. Het conflict tussen natuur en (zoals ‘de gesloten villa's’ aangeven
deels toeristische) cultuur lijkt weerspiegeld te worden in de verhouding tussen de
stedelijke Laarmansen en de lokale hotelier Stekelorum, die zwijgt en ‘doet alsof hij
ons niet kent’. Ook wanneer Laarmans, zijn zoon Willem en zijn schoonvader het
plaatselijke café bezoeken, blijft de communicatie met ‘de jongens van de streek’
(78) gebrekkig. Soms heeft dat met een taalprobleem te maken: de oude Pirre, die
bovendien ‘half doof’ (80) is, ‘verstaat ons Antwerpsen niet goed en als wij in 't
Westvlaamsch probeeren dan gaat het heelemaal niet’. De belangrijkste oorzaak
lijkt echter dat Laarmans en de zijnen op een ongepast moment komen, buiten het
toeristische seizoen.
Onder elkaar kunnen de ‘jongens van de streek’ zich de extreemste vormen van
spreken veroorloven: wanneer de kinderen de gelagzaal binnenkomen, worden ze
door waardin Zulma ‘teruggebulderd’ (79) en er klinkt ‘getier’, gevloek
51
(‘godverdomme’ (80)) en gezang. De vlotte communicatie onderling wordt verzekerd
door het roddelnetwerk van het dorp: ‘[d]e briefdrager had het verteld en die wist
het van den veldwachter’ (79), ‘onze aanwezigheid [...] wordt nu overal gesignaleerd’
(81). Laarmans en zijn gezelschap hebben als buitenstaanders echter nauwelijks
deel aan dat alles. Zij verstoren kortstondig de normale gang van zaken: het getier
is ‘bij ons binnenkomen even geluwd’ (79) en ‘[d]e jongens van de streek dempen
weer even hun stemmen’ (82) wanneer Bennek later binnenkomt. Hoewel Laarmans
wil ‘laten blijken dat wij nog steeds broeders zijn’ (79), relativeert hij die broederschap
meteen ook grondig. Het spreken van de lokale bevolking
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Zelfs het gewone spreken krijgt iets van een vloek wanneer Berten Flute tolk speelt voor Pirre:
‘Berten vloekt hem iets in 't oor’ (80-81).
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met Laarmans wordt - zo stelt híj het tenminste voor - haast volledig bepaald door
de nu ongepaste, commerciële conventies van het zomerseizoen en door een
verborgen agenda: het te vriend houden van een goede klant en het aftroggelen
van zoveel mogelijk rondjes. Net als in de ‘Opdracht’ wordt er dus eerder
niet-gezwegen dan echt gesproken. De blik zegt (opnieuw: volgens Laarmans) meer
dan de verbale communicatie: hij weet zich ‘van terzijde gemonsterd [...] om te zien
[...] of er dezen zomer aan mij nog wat verdiend kan worden’ (79) en wanneer
Bennek binnenkomt ‘staren [ze] hem aan als een wonderdier’ (82). ‘[I]k zie dat
niemand er iets van gelooft’, beweert hij over zijn mededeling dat Adele zelf aan de
kust wilde trouwen, ‘al zeggen allen dat zij gelijk heeft, want dat is alleen om een
tweede glas van mij los te maken’ (79-80, cursivering van mij). Vervolgens wijden
de cafégasten zich aan het biljartspel, ‘want van dat tweede glas komt niets terecht,
dat hebben zij al in de gaten’ (80). Alleen de kastelein voelt zich kennelijk nog
verplicht het gesprek gaande te houden door de herhaling van inhoudloze clichés:

Zooals ieder jaar vraagt de baas hoe 't in Antwerpen gaat en of Jan en
Ida niet komen, al weet ik zeker dat hij ze gezien heeft toen wij van de
tram kwamen. Dan vraagt hij nog maar eens aan vader hoe oud hij nu
eigenlijk is [...] (80, cursiveringen van mij).
Alleen Pirre lijkt echt geïnteresseerd, maar van een antwoord op zijn vraag ‘waar
Polen ligt’ (79) biedt de tekst geen spoor, terwijl zijn verleden als IJslandvaarder
wordt afgedaan als iets dat hij ‘beweert’ te bezitten. Laarmans zelf lijkt dus nauwelijks
coöperatiever dan de anderen. Zelfs het zingen, in de ‘Opdracht’ voorgesteld als
een bijzondere vorm van spreken, brengt geen verbetering:
Pirre [...] heft zijn eeuwig matrozenlied aan dat verloren gaat in 't
spektakel. Ik zie hem zingen maar hoor hem niet. Maar ik weet wat hij
zingt, want ik merk het aan zijn gebaren. Hij kent trouwens maar één lied,
half Fransch, half Bretoensch. (81)
Eens te meer is de blik machtiger dan het woord: ‘ik zie hem zingen maar hoor hem
niet’, ‘ik weet wat hij zingt, want ik merk het aan zijn gebaren’. Het zien kan zo
instructief zijn door het feit dat Pirre zijn ‘eeuwig’ lied zingt; ‘[h]ij kent trouwens maar
één lied’, dat als mengelmoes van twee vreemde talen dan nog nauwelijks begrijpelijk
kan zijn. De repetitiviteit en beperking van de verbale communicatie worden dus
niet echt overstegen. Dat Berten ook Laarmans' schoonvader bij het gebeuren
probeert te betrekken (tevergeefs: ‘Ik kan niet zingen, vriend, zegt hij’ (82)) ziet
Laarmans inmiddels louter als een ‘laatste poging om tóch nog aan dat tweede
rondje te geraken’.
De naam van het café, ‘de Vogelzang’ (81), die - zeker in samenhang met de
‘Opdracht’ - naar natuurlijke en zelfs muzikale of literaire communicatie verwijst,
blijkt dus bijzonder ironisch te zijn. Pirre lijkt wel een soort omgekeerde leeuwerik:
niet een zanger die men nog hoort terwijl hij al zo hoog opgevlogen is dat hij
onzichtbaar is geworden, maar een die men slechts ziet (hij komt niet hoger dan
een stoel) en niet hoort. Toch is Laarmans' evaluatie van het café (zoals als die van
het evenzeer warme en stinkende hier door de ‘Opdracht’-ik) niet alleen negatief:
‘'t Stinkt hier wel, maar 't is hier tenminste warm’ (78), ‘'t Is hier goed. Van dien stank
word ik niets meer gewaar’ (81). Het is de ‘bekende stem’ (82) van Bennek die
Laarmans er uiteindelijk toe brengt te vertrekken: ‘Ik walg van mijzelf, zoo
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jammer vind ik het dat wij elkander in zulk een kroeg moeten weerzien [...] Het gaat
hier niet meer. Ik sta op en betaal’.
Vertonen de setting en de communicatie in hoofdstuk XIV trekken van het hier in
de ‘Opdracht’, in het slothoofdstuk van de roman blijkt een en ander veranderd en
doen ze meer aan het daar denken. Dat is in grote mate een effect van de komst
van Laarmans' in Polen geboren kleinzoon. Hoofdstuk XXI opent met een beschrijving
die tot in de details parallel én tegengesteld is aan de eerder geciteerde. Het gehuil
van de wind blijkt verstomd (‘De Noordenwind [...] zit nu thuis’ (127)) en natuur en
cultuur gaan - althans in de metaforische verwoording van Laarmans - haast in
52
elkaar op: ‘de bijen en bromvliegen blazen op hun mirliton’. Die paradijselijke
synthese van natuur en cultuur wordt ook zichtbaar in de moestuin van Willem, waar
de gewassen ‘in bonte wanorde door elkander’ staan: ‘zonnebloemen als
wagenwielen zoo groot, snijboonen waar geen eind aan komt, nederige aardappelen,
keurig gecoiffeerde sla, erwten die pas in Augustus in bloei staan’ (128). Ook de
mensen aan de kust zien er nu anders uit: ‘Stekelorum, die achter dien kruiwagen
mest liep, staat in zijn zwart pak voor de deur van zijn pension en zendt voortdurend
zijn glimlach over de baan in de richting van de tram, van waar de stedelingen
moeten aankomen’ (127). Toch suggereert Laarmans dat Stekelorum alleen zo
vriendelijk is ter wille van de toeristen. Ook het opnieuw bezochte café (‘anders
konden zij denken dat er tusschen ons iets wringt’) is slechts oppervlakkig veranderd,
zoals onder meer blijkt uit Laarmans' wens om een herhaling van het gebeurde met
Bennek te voorkomen met diens zoon:
Mijn vrienden vloeken nog wel, maar toch iets minder, wegens de
badgasten. Ik betaal mijn klassieke ronde maar kijk ditmaal op de klok
want ik wil niet dat Jan in die kroeg naar mij toe wordt gebracht als om
aan den Moloch geofferd te worden, onder 't oog van de dronken jongens
van de streek. (128)
Laarmans gaat dan ook bewust uit het café vandaan om in zijn idyllische tuin op de
komst van zijn kleinzoon te wachten. Daar worden de beperkingen van de stem
overstegen en hoeft de blik niet louter meer als surrogaat te fungeren. Staat hij eerst
nog ‘het huis [te] bespieden zonder dat iemand mij zien kan’ (128), al snel krijgt de
blik ook een veel ruimere draagwijdte met sterk visionaire eigenschappen. Laarmans
ziet zijn overleden ouders voor zich, wordt door hen bekeken en hoort hen bovendien
glashelder spreken in eenklank, al durft hij zelf niets te zeggen:
Opeens staan mijn ouders aan mijn zijde en kijken mij aan. Ik neem
mijn pijp uit den mond maar durf hen niet begroeten, want ik heb indertijd
mijn aandeel gehad in 't breken van hun harten. Zij spreken mij toe. Samen
hebben zij nog slechts ééne stem:
- Zie je wel, jongen, dat er nog goede dagen komen? Laat ze allen
trouwen. Laat ze alles medenemen. Als zij maar kinderen verwekken die
je verkleumd hart zullen opwarmen. (128-129)
Meteen daarop arriveert de kleinzoon: ‘Daar klinkt gejuich als op een voetbalmatch
en ik zie Willem die met iets wits op den arm triomfantelijk naar de ande52

Elsschot is wellicht bij dit wat ongebruikelijke instrument uitgekomen via Greshoffs dichtbundel
Mirliton (1932). Daaraan ontleende hij ook de motto's bij hoofdstuk IX en XV (Elsschot 2003b:
276-277). Zie over zijn lectuur van de bundel en zijn Franse vertalingen eruit Elsschot 1993:
107-111 en 127-130.
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ren toegaat’ (129). Laarmans neemt onmiddellijk afstand van het gejuich, dat hij
door de vergelijking ‘als op een voetbalmatch’ en het woordje ‘triomfantelijk’ in de
53
negatief geladen sfeer van sportieve competitie plaatst. Toch heeft de moeizame
verbale communicatie van voorheen alvast tussen Laarmans en Adele plaatsgemaakt
voor een intens wederzijds begrip waarvoor geen woorden meer nodig zijn; het
louter formele groeten is overbodig, de stille blik zegt alles:
Zijn grootmoeder draagt hem op den arm en Adele, die mij ziet
aankomen, groet mij niet eens. Zij heeft mij begrepen en houdt een oog
op ons eerste contact zooals zij in die kliniek een oog hield op de baker
toen die het waagde haren pas gebaarden zoon aan te raken. (130)
Ook tussen grootvader en kleinzoon hoeft de stilte niet gebroken te worden: ‘Wij
wandelen den tuin door, hij zonder te huilen[,] ik zonder spraak’ (130). Wanneer dat
toch gebeurt, is het voor een soort doopritueel, waarbij het woord en de stem
uiteraard een bij uitstek zinvolle en performatieve functie krijgen:
Op Willem's veld wordt hij door onze musschen begroet. Ik blijf staan
en zeg ‘Tsjip’. En in zijn mondhoeken ontluikt een glimlach. Ja jongen,
voortaan heet jij Tsjip. Je komt mij hier ontzetten uit mijn hoofdrol en dan
mag ik je wel herdoopen, vind ik. (130)
Door iets te zeggen, handelt Laarmans, grijpt hij in op de werkelijkheid, iets waar
hij vóór de komst van Tsjip nauwelijks toe in staat was. Hetzelfde blijkt uit de volgende
passage:
Langs de baan zal ik hem onderrichten: dat hij veel doen moet van wat
ik heb nagelaten en veel nalaten van wat ik heb gedaan; dat hij de gevulde
hand moet afstooten; dat hij niet bukken mag voor 't geweld, juichen noch
rouwen op bevel van de machthebbers. Dat hij moet opstappen met de
verdrukte scharen om vorsten en grooten tot brij te vertrappen. Ik zal met
hem het lied der bevrijding aanheffen en zoo bereiken wij samen het land
waar die gouden vogel jubelt, véél hooger dan de leeuwerik. Zijn blik zal
den booze bedaren; voor rotswanden zal hij de bazuin steken. Geen drek,
geen tranen die ons stuiten, want ik zal waden en hij zit op mijn schouder.
(131)
Ook hier komt het tot een zinvolle synthese van de blik en de stem - het ‘onderrichten’
door Laarmans, het alleen vrijwillige ‘juichen’, ‘het lied der bevrijding’, het jubelen
van de gouden vogel, het bazuingeschal. Spreken of zingen kan de werkelijkheid
beïnvloeden, wat dat betreft lijkt de roman optimistischer dan de ‘Opdracht’. Zoals
Jozua de muren van het bijbelse Jericho met priesterlijk bazuingeschal liet vallen
om het volk Israëls naar het Beloofde Land te leiden, zal ook de kleine Tsjip alle
hindernissen die nog resten, moeiteloos opruimen en een eind maken aan het kwaad
en de tirannie. Laarmans hanteert dan ook het bijbelse, profetische taalregister dat
daarbij past. De naar instemming van de lezer hengelende vraagzinnen, de tentatieve
beweringen en de presensvormen van de rest van de tekst, worden hier vervangen
door sterk affirmatieve uitspraken in de toekomende tijd.
Net als dat van de ‘Opdracht’-ik maakt Laarmans’ spreken en zwijgen een
ontwikkeling door die gepaard gaat met bewegingen door de ruimte en reismotieven.
53

Zie Rymenants 2004 over Laarmans' voorstelling van verbale communicatie als strijd of
competitie en voor een wat uitvoeriger lectuur van hoofdstuk XXI.
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Evenmin als in de ‘Opdracht’ zijn de geschetste polariteiten in de roman absoluut.
Zo blijft in het slothoofdstuk ook het zwijgen tussen Laarmans en zijn gezinsleden
grotendeels ongebroken, hoewel het (bijvoorbeeld in het geval van Adele) wel een
positievere invulling krijgt. En zelfs wie volkomen overtuigd is van Laarmans' religieus
geïnspireerde ommekeer, moet misschien even glimlachen bij de alle kanten
uitwaaierende religieuze retoriek, waar hij kennelijk weinig greep op heeft. Wat is
overigens - Laarmans kennende - de kans op slagen van zijn grootse
54
toekomstvisioen?

6 Tot slot
De ‘Opdracht’ bij Tsjip maakt de roman kennelijk slechts ‘bevattelijker’ in de mate
dat ze zelf te bevatten is. Dat wil zeggen: in al haar complexiteit, die een minder
‘middelmatigen lezer’ dan ik wellicht nog verder zou kunnen blootleggen via een
fijnmaziger analyse. Wie een heldere, ongecompliceerde interpretatie van Tsjip
zoekt, kan beter terecht bij een deel van de paratekst dat totnogtoe ongenoemd is
gebleven: de flaptekst van Greshoff bij de eerste druk. Daarin prijst hij Elsschots
taalgebruik en authentieke persoonlijkheid, maar vooral de algemeen-menselijke
strekking van zijn nieuwe roman:
Voor wie werkelijk lezen kan, ligt er in dit boek, dat boeiender is dan menig
detective verhaal, definitief vastgelegd de tragedie van het vaderschap,
zooals die zich lederen dag in duizend vaders, die hun kind aan het leven
moeten afstaan, voltrekt. En op de bittere nood der scheiding volgt dan,
als een vergoeding en een belooning, de vreugde van Grootvader te zijn.
[...] Het is een boek voor ieder, die in staat is om te begrijpen, dat de
kleinste gebeurtenissen in een menschenleven een ontzaglijk belang
kunnen krijgen, wanneer men ze innig voelt en volledig begrijpt.
In de Elsschot-beschouwing heeft de portee van deze tekst, die Greshoff in tal van
artikelen en essays (soms woordelijk) heeft herhaald, begrijpelijkerwijze veel succes
gekend. Toch is er, zeventig jaar na dato, allicht ook ruimte voor een bijgesteld beeld
van Elsschot, dat niet beperkt blijft tot biografische of personalistische interpretaties
en terechte, maar vrijblijvende lof voor zijn stilistisch meesterschap. De lectuur van
een tekst als de ‘Opdracht’ bij Tsjip toont aan dat een grondige analyse van Elsschots
schriftuur, zijn poëtica en de literair-historische context daarvan, interessante
perspectieven biedt voor de Elsschot-studie.
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W.J.J. Pijnenburg
Hd. Knirps ‘onderdeurtje’, Ndl. knurft ‘stommeling, sukkel e.d.;
klein ventje’
Abstract - Some etymologies may seem fully acceptable both in phonological and
in semantic aspects, but show a huge time gap between their supposed origin
(Western Germanic) and their first occurences (e.g. 18th century). To what extant
can accident play a role here?

1 Inleiding
Etymologen zijn over het algemeen zeer tevreden als ze twee woorden op een
gemeenschappelijke grondvorm kunnen terugvoeren, waarbij aan de eisen van
zowel de vormelijke als de semantische ontwikkeling kan worden voldaan. Soms
echter rijzen er nog vragen met betrekking tot de chronologie: de betrokken vormen
lijken te jong om tot een oergermaanse herkomst te besluiten. Een voorbeeld van
een onberispelijke etymologie met chronologische kanttekening levert Hd. Knirps
naast Ndl. knurft.

2 Hd. Knirps
In diverse drukken van Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
heeft bij de behandeling van het lemma knirps lange tijd gestaan dat dit woord ‘jeder
glaubhaften Anknüpfung trotzt’. Deze passage is in latere drukken weliswaar
verdwenen, maar de etymologie is er niet helderder op geworden. Seebolds
behandeling van dit woord laat voor de reconstructie zowel *knürbes- als
*knürbez-open (Seebold 1989 en 2002). Het grondwoord *knurb- ‘gehört wohl als
1
expressive Bildung zu dem Umfeld von Knorpel’. Met het suffix -es- of -ez- zou dit
woord de volgende betekenisontwikkeling ondergaan hebben: kleines Knöchelchen
> kleiner dicker Gegenstand > kleiner Kerl (Kroes 1959: 87). In Seebold 1989 worden
geen verdere aanknopingspunten gegeven, maar alleen nog de regionale varianten
Waldecks knirwes en Zwitsers chnürbis vermeld. Deze zijn in de druk van 2002
verdwenen.

3 Ndl. knurft
WNT 1938 behandelt een woord knurf, knorf dat ongeveer de betekenissen heeft
van Hd. Knorpel en Knirps, t.w. enerzijds ‘knobbel, gezwel, kwast’ en, bij overdracht,
anderzijds ‘lomp-gebonkte, sterk-gespierde kerel’ (1836), maar ook ‘ver-

1

‘Der härtere Teil der Ohrmuschel’. Gehört zu den Ausdrücken für verdickte Gegenstände mit
Anlaut kn-. (Seebold i.v.).
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neukeld mensch’. Dialectisch leeft het nog voort in het Drechterlands (kop van
Noord-Holland) zoals Karsten 1931 opgeeft: knurref ‘een flink brok’.
Er zijn evenwel ook vormen met slot-t. Weijnen (2003: 187-188) heeft het volgende
artikel:
(harde) knùrft wie bij zijn eigen standpunt blijft. (...) Metaforisch gebruikt
holl. knurf ‘knobbel, log iemand’. Met oergerm. b en later nog met
paragogische t uitgebreid mnl. cnorre ‘knobbel’ en mhgd. knorre ‘knoest’.
Deze betekenis werd opgegeven voor Heeswijk. Maar ook andere
dialectwoordenboeken kennen het woord: knörft ‘boerekinkel’ (Van den Berg 1983;
Weert); knörreft ‘lomperd’ (Van Rijen 1993; Tilburg), knörft ‘pummel, kinkel’
(Naaijkens 1993; Hilvarenbeek); knörref ‘onwelwillende pummel’ Hoppenbrouwers
1996 (Kempen). Verder heeft Hoeks 1968 nog de vorm knörf ‘boerekinkel’. Op het
eerste gezicht lijkt deze vorm hier niet thuis te horen. Maar aangezien het dialect
van Tegelen onder bepaalde condities zijn slot-t's apokopeert en de betekenis nauw
aansluit bij die van de Oost-Brabantse en Noord-Limburgse heterofonen, mag men
hier waarschijnlijk wel van een oorspronkelijk knörft uitgaan.
Bij de vormen zonder slot-t sluit aan Ned. dial. knarep ‘klein ventje’ (Veluwe;
Weijnen 2003) en Utrechts knerrep ‘bultenaar’ (Martens 1997), die op een vorm met
ablaut moeten berusten: Wgerm. *knarb-. Daarbij kan de -e- voor de -p in knarep,
knerrep wel als svarabhaktivokaal worden opgevat (vgl. hierboven knörreft). In het
Nederlands verschijnt deze vorm allereerst als *knarf-. Maar men kan van een
tweeledige ontwikkeling uitgaan, zoals die incidenteel in dialecten voorkomt, namelijk
enerzijds *knarf < *knarb- (de standaardtalige ontwikkeling) en anderzijds knarp <
*knarb- (de dialectische ontwikkeling). Vergelijk hiermee bijvoorbeeld merχ < merγnaast merk < merg- (Zeeuws, Vlaams, Antwerps). Mogelijk hoort lerf, lerp ‘tong’
(Zaanlands) hier ook bij. Voor de betreffende voorbeelden, zie Weijnen 2003: 212
en 232.
Andere varianten zijn nog Nijmeegs knurferd ‘scheldnaam voor een niet gehaaid
persoon’ (Jansen 1987 onder knurf) en Weerter knofferd ‘lomperd’ (Van den Berg
1983).
Van der Veen/Van der Sijs hebben twee artikelen t.w. knurf ‘knoest, kraakbeen’
(ca. 1600), en knurft ‘stommeling’ variant van knurf (na. 1950). Over de status van
de slot-t laten ze zich niet uit.

4 Wgerm. *knur itAls we de beide behandelde woorden tot één grondvorm willen terugbrengen dan
kan deze *knurƀit- hebben geluid.
De Duitse ontwikkeling is dan: *knurƀit > knürbit (umlaut; ƀ > b) >
knürbez-(klankverschuiving -t > -z > -s; verdoffing van de vokaal in onbetoonde
syllabe) > knürbs (syncope) > knirps (ontronding; verstemlozing p < b).
De Nederlandse ontwikkeling is: *knurƀit > knürvit (umlaut; b > v) > knurvet
(verdoffing van de vokaal in onbetoonde syllabe) > knurft (syncope, assimilatie -vt
> -ft).

2

D.w.z.: klein, onvolgroeid, verschrompeld.
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Voor het suffix -it- (evt. -ut-) ter aanduiding van levende wezens (meestal bij dieren,
maar ook elders, bijvoorbeeld in Ohd. binuz ‘bies, rus’ of evt. Oeng. ígoÞ ‘eiland’,
aangetroffen), vergelijke men Germ. *albit- zwaan', Ohd. elbiz; Germ. *χirut- ‘hert’,
Ohd. hiruz; *gîbit ‘kievit’, Mhd. gibiz (Lloyd-Springer, p. 1032, Kluge 1926: 32).
Op grond van de aangedragen gegevens kan men een
(continentaal)westgermaanse grondvorm *knurƀit - ‘vergroeid, onvolgroeid,
verschrompeld persoon’ opstellen. De winst is tenminste drieledig.
1. Het woord Knirps dat ‘jeder glaubhaften Anknüpfung trotzt’ heeft nu toch een
kompaan gekregen in de persoon van de Nederlandse knurft.
2. De aarzeling bij Seebold of het suffix -es- danwel -ez- moet zijn, kan nu ten
gunste van -ez- (< -it) worden opgelost. Bovendien bevat het suffix in de
gereconstrueerde vorm -it- een umlautsfactor, die tegelijkertijd de umlaut van
*knürbiz verklaart.
3. De ‘paragogische’ -t blijkt nu deel van het suffix -it- te zijn, dat bovendien de
Nederlandse -<u>- verklaart (umlaut), naast de eveneens geattesteerde vorm
knorf (zonder t < -it, dus zonder umlaut). Paragoge is immers vaak slechts een
noodoplossing. Soms is een andere zienswijze op een problematische -t
mogelijk (vgl. Pijnenburg 1987).
Deze taalhistorische analyse heeft een opmerkelijke positieve tegenhanger in de
semantische sfeer. Beide talen, Duits en Nederlands, kennen een met knbeginnende woordfamilie (Knorren, Knorz, Knirps, Knorpel, resp. Mnl. cnorre,
cnorrich, cnorsel, Nl. knorf) met de betekenis ‘knoest, vergroeiing, verdikking,
kraakbeen’ en met daarnaast een overdrachtelijke betekenis ‘persoon, waar iets
mee aan de hand is; vergroeid, onvolgroeid persoon’, bij de afleiding *knurbit-. In
het Nederlands zijn, mogelijk door t-deletie, de vormen knorf en knurf (< knurft)
naast elkaar komen te staan waardoor beide betekenissen, die in het Duits nog
gescheiden blijven, op knorf en knurf zijn overgegaan. Opmerkelijk is hiernaast het
Brabants-Noord-Limburgse complex met vormen met een slot-t en de specifieke
betekenis van ‘boerekinkel, lomperd, pummel’ e.d. Het semantische aspect
‘onbehouwen’ is hier blijkbaar niet meer op het lichaam van de aangeduide persoon,
maar op diens gedrag van toepassing.
Een min of meer parallel geval, wat de vorming betreft, lijkt het woord voor horzel:
we hebben Ohd. premo (> Nhd. breme) naast Hd. bremse, Ned. breems en Ned.
dial. breemste. Ook hier staat naast de grondvorm Wgerm. *bremôn- een variant
met het suffix -it-: *bremit- (vgl. Mnd. bremete), en een variant Wgerm. *bremisjô >
*bremissa- (Ohd. primissa, Ned. brems). Ned.dial. breemste lijkt dan een
contaminatie van dial. breemte en Ned. brems. Deze reeds oude suffixvariatie bij
een en hetzelfde grondwoord lijkt tot diep in de Middeleeuwen de gewone situatie
te zijn gebleven. Pas sinds de opkomst van een bovenregionale, normatieve
(schrijf)taal, is deze vrijheid aan banden gelegd.

5 Chronologie
Tot slot is een opmerking over de chronologie op haar plaats. Voor knurft is de
oudste bewijsplaats in de literatuur ‘na 1950’ (Van Veen/Van der Sijs; door Van
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der Sijs 2001 teruggebracht tot 1947 op grond van de Aanvullingen op het WNT),
bij Hd. Knirps wordt als oudste bewijsplaats ‘seit dem 18. Jh.’ opgegeven. Oudere
drukken van Kluge EWdS s.v. geven preciezer: 1716. Voor de Nederlandse vormen
bestaan nog de volgende dateringen: De Vries 1971 noemt knurf ‘een blijkbaar
jonge formatie’. Van Veen/Van der Sijs dateren knorf op 1630, knurf op ca. 1600.
Van een vorm met auslautende -t is hier dus nog geen sprake. Maar wat zeggen
deze dateringen op de keper beschouwd? Van der Sijs 2001 geeft als oudste
attestatie van het woord ampul een plaats uit 1933. Stom toevallig is er echter nog
een plaats uit 1286 overgeleverd: appulle ‘ampul’ (VMNW s.v.). Dat rekt de
geschiedenis van dit leenwoord op met 647 jaar; het woord spuien staat bij haar op
1828 gedateerd, terwijl het - even toevallig - al in 1287 eenmaal is opgetekend
(VMNW s.v. utespoyen). Hier wordt de datering 541 jaar opgeschoven. Het toeval
wil ons ook wel eens in de steek laten, zoals bij onze knurft. Bij ampul en spuien
betreft het immers enerzijds twee redelijk bekende schrijftaal woorden, termini
technici, het één in o.a. de geneeskunde, het ander in de weg- en waterbouw. Als
daar al zulke grote gaten kunnen vallen, dan is dat in de notoir slecht geattesteerde
categorie van de schimpwoorden niet echt verwonderlijk. Bovendien lijkt het erop
alsof het woord knurft pas in de jongere tijd uit Oost-Brabantse en Noord-Limburgse
3
dialekten in de algemene taal is opgenomen. Oudere vindplaatsen kunnen dan
vooral uit teksten uit die regio's verwacht worden. Natuurlijk zal op een dag in de
literatuur wel een ampul uit de periode tussen 1286 en 1933 worden gevonden,
ongetwijfeld zal bij het doorkruisen van de archivalia van de waterschappen het
woord spuien wel ooit boven water komen. Evenzeer geloof ik dat er ergens (er zijn
nog zoveel onuitgegeven kluchten) ook het woord knurft staat met een datum van
ver voor 1947. Tot zo lang kleeft aan deze etymologie een chronologisch
probleempje.
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Boekbeoordelingen
Jacob Cats, Verhalen uit de Trou-ringh / bezorgd door Johan Koppenol.
- Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003. - 135 p. (Alfa) ISBN
90-5356-611-2 Prijs: € 15,30
In de Alfa-reeks verschijnen literaire teksten die door deskundigen zo nodig van
commentaar en woordverklaringen zijn voorzien. Als lezerspubliek heeft men
allereerst beginnende studenten Nederlands voor ogen. De reeks bestaat dan ook
voornamelijk uit historische werken die geacht worden tot de Nederlandse klassieken
te behoren en die vanwege de veranderde curricula in het voortgezet onderwijs niet
meer bekend zijn bij de aankomende neerlandici; kennis ervan is noodzakelijk om
de talige en literaire ontwikkelingen, zoals die zich in het Nederlands vanaf de
middeleeuwen hebben voorgedaan, te kunnen begrijpen. Uiteraard past de
veeldichter Jacob Cats (1577-1660) in een dergelijke reeks. Niet alleen heeft zijn
werk in zijn eigen tijd oplages bereikt waarvan anderen slechts konden en kunnen
dromen, ook in de eeuwen daarna is de belangstelling steeds groot geweest. Zo
verscheen zijn indrukwekkende verzamelwerk Alle de wercken uit 1655 en 1658 in
1712 opnieuw; de fotografische herdruk daarvan is van 1976. Ook in de negentiende
eeuw verschenen er trouwens nog tenminste drie heruitgaves.
Niet alleen is Cats belangrijk vanwege het grote eigentijdse lezerspubliek, ook
de receptie van zijn werk behoort tot het Nederlands gedachtegoed. Vrijwel elke
bespreking van Cats vermeldt uitspraken van Potgieter en Busken Huet. Zij worden
daarbij steeds in één adem genoemd, en de citaten hebben kennelijk geen
bronverwijzing meer nodig. Hedendaagse belangstelling voor Jacob Cats is er bij
genderstudies. De posities van mannen en vrouwen zoals Cats die zich idealiter
voorstelde, leggen veel bloot van de rollenpatronen die aan het begin van de
Republiek en aan het begin van de standaardisering van het Nederlands tot norm
werden verheven.
Dat Johan Koppenol Trouw-ringh nu heeft bezorgd voor een nieuwe generatie
studenten is dan ook alleszins verdedigbaar. Naast Houwelick, dat in de
Griffioen-reeks verscheen, geeft dit (lijvige) werk niet alleen een uitstekend inzicht
in Cats' hantering van de taal, maar toont het ook duidelijk de moraal van deze
gigant in de letteren. In de inleiding stelt Koppenol dat de Trou-ringh ‘met zijn
afwisseling van onderhoudende exempla en stichtelijke dialogen perfect aan de
poëticale eis van Horatius (beantwoordde)’ (p. 6). Dit maakte het boek volgens hem
aangenaam en nuttig. Van die dialogen is jammer genoeg ‘om praktische redenen’
(p. 11) niets in de bloemlezing terecht gekomen. De cultuur-historische waarde van
het werk zou beter tot zijn recht zijn gekomen, als Koppenol tenminste iets van de
tweegesprekken, die elk berijmd verhaal omlijsten, had laten zien. Eventueel was
het voldoende geweest als alleen maar uit het inleidende gesprek was geciteerd.
Hedendaagse lezers moeten toch weten dat Cats streefde naar een huwelijksmoraal
die door de oude, en als wijs voorgestelde Sophroniscus, wars was van a) ongehuwd
samenwonen, b) homohuwelijk c) bigamie en d) echtscheiding:
Merk voor eerst, Philogame, dat het houwelijk is een wettige
by-een-komste, en sluyt daer mede uyt alle de t'samen-voegingen van
man en wijf die onwettigh of tegen den regel zijn.
Let vorder op de woorden, tusschen man en vrouwe, en sluyt daer mede
uyt, als onwaerdigh den naem van houwelijck, [...] die t'samenkomste van
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vrouwe met vrouwe, of man met mans-persoon, waer van men ook
hedendaegs exempelen heeft gesien.
Van gelijcken wort afgekeurt de by-een-komste van één man tot twee of
meer vrouwen; Item van twee ofte meer mans tot eene vrouwe.
Met de woorden van onscheydbare gemeenschap wort aengewesen, dat
geen houwlijck en kan gemaeckt worden onder conditie [...] maer het is
een bandt geduerende geheel het leven van de gene die onderlinge zijn
verbonden.
(Alle de wercken II, p. 2)
Een dergelijk citaat zou eveneens hebben duidelijk gemaakt dat het twee mannen
zijn die het huwelijk bespreken. Hierbij aansluitend zou dan in de inleiding tenminste
even aandacht kunnen zijn besteed aan verhaaltheoretische aspecten, waarin een
begrip als focalisatie, door Erica van Boven en Gillis Dorleijn (Literair mechaniek,
Bussum 2003: 228) gedefinieerd als ‘het standpunt van waaruit er in het verhaal
wordt waargenomen’, de verhalen had kunnen plaatsen in een patriarchale traditie.
Dit zou de typering van de verhalen door Koppenol als ‘onderhoudend’ zodanig
hebben genuanceerd, dat de verhalen deze kwalificatie alleen verdienen voor lezers
die het mannelijk perspectief met Cats wensen te delen. Juist voor hedendaagse
studenten Nederlands en
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andere belangstellenden lijkt mij aansluiting bij de verteltheorie een mooiere
invalshoek te bieden dan de vele verwijzingen naar klassieke en contemporaine
auteurs. Het zonder enige achtergrond achter elkaar noemen van ‘werken van
Plutarchus, Aelianus, Boccaccio, Erasmus, Lope de Vega en Cervantes’ vergt al
zeer ijverige studenten, maar de blote constatering dat ‘voor juridische opvattingen
in de prozacommentaren met name het werk van Hugo de Groot en de Franse jurist
Andreas Tiraquellus van belang (is)’, maakt het met-ingewijden vrijwel onmogelijk
te beseffen wat de informatie behelst. Hugo de Groot mag nog op bekendheid
rekenen, maar dat Tiraquellus een katholieke, middeleeuwse jurist was, en dat het
dus opmerkelijk is dat de protestante, vroegmoderne Jacob Cats op diens
formuleringen van het huwelijksrecht terugvalt, moet lezers volkomen ontgaan.
Potgieter en Busken Huet worden ook door Koppend genoemd; hij ziet hen als
degenen die Cats' literaire reputatie zodanig braken dat ‘de roep om eerherstel of
zelfs maar aandacht nauwelijks gehoor (vond)’ (p. 1). Deze uitspraak suggereert
dat aandacht en eerherstel in elkaars verlengde liggen; ook wordt op deze manier
geen onderscheid gemaakt tussen Cats' taalvermogen enerzijds, zijn ideeën over
het huwelijk en gewenst gedrag van vrouwen en mannen anderzijds. Dit is jammer.
Aandacht voor Jacob Cats is er ook anno 2004 namelijk wel degelijk, alleen al in
vrouwen- of genderstudies Letteren. Steeds weer wordt daarin duidelijk, over welke
kwaliteiten de dichter beschikte, maar steeds weer komt ook het androcentrische
en zelfs misogyne karakter van zijn werk aan de orde. Op die manier benaderde
Busken Huet Cats al. Niet alleen spreekt Huet echter van Cats' laaghartige moraal,
zoals Koppend vermeldt, hij heeft ook aandacht voor diens vakbekwaamheid: ‘Overal
in zijne werken is hij zichzelf, geeft hij zich gelijk hij is en voor niet meer dan hij is.
[...] Het is eene verdienste, het getuigt van oorspronkelijkheid, dien trant te hebben
uitgevonden. Cats is nieuw geweest; en een dichter die dit weet te zijn, veroudert
niet’ (Cd. Busken Huet: ‘Jacob Cats’; in: Literarische Fantasten en Kritieken, eerste
deel, Haarlem 1868, p. 42-74, citaat op p. 59-60).
De Verhalen uit de Trou-ringh, zoals die in deze uitgave beschikbaar zijn gekomen,
bevatten een uitstekende keuze van de editeur. Het huwelijk van Adam en Eva
moest als openingsverhaal natuurlijk een plaats krijgen; dit bijbelse fundament van
het huwelijk door de ogen van Cats wordt in het laatste gedicht dat de lof op het
‘geestelick houwelick’ - de bruidsmetafoor waarin God als bruidegom, de kerk als
bruid wordt voorgesteld - extra benadrukt. ‘Twee verkracht, en beyde getrout’ bevat
mogelijk de eerste juridisch-literaire verdediging van (meervoudige) verkrachting,
een mijlpaal in vrouwenonderdrukkend formuleren; ‘Houwelick veroorsaeckt door
droomen’ geeft een beeld van Cats' vertelvermogen, zelfs van verhalen waarin hij
zelf blijkens de erbij behorende dialoog niet gelooft; de ‘Mandragende maeght’ laat
de uitzondering zien: een sterke en hooggeplaatste vrouw, die toch met haar geliefde
trouwt. Koppend heeft ook ‘Liefdes vossevel’ een plaats gegeven, het verhaal van
dusdanige laster en omkoping, dat een (rijke), zelfstandige vrouw wel gedwongen
is te trouwen met haar lasteraar. In de oorspronkelijke uitgave van de Trou-ringh
uit 1637 is de tekst niet opgenomen, vermoedelijk omdat de feiten werkelijk hadden
plaatsgevonden, - een inkijkje dus in een maatschappij die de moraal van Jacob
Cats serieus neemt.
In tegenstelling tot de keuze van de verhalen heeft de Inleiding van Johan Koppend
mij teleurgesteld. Het is een traditioneel relaas waarin hedendaagse theorievorming
in het vakgebied geen enkele aandacht krijgt. Daarenboven is de vergelijking die
de eerste bladzijde van de inleiding vormt, voor mij onjuist. Koppend vergelijkt daar
‘Alette, de jonge rijke weduwe uit ‘Liefdes vossevel”’ met Jacob Cats omdat beiden
slachtoffer van geroddel zouden zijn geweest. Voor het personage Alette betekent

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

de laster het gedwongen einde van haar bestaan als zelfstandige vrouw, bij Cats
is de roddel geen belemmering geweest voor een zeer succesvolle carrière tot
hoogste ambtenaar, meest verkochte dichter en moneymaker. Ik zie de teksten in
dit deel van de Alfa-reeks dan ook als een goede ondersteuning van het
neerlandistisch onderwijs, waarbij docenten of studenten evenwel zelf tot een ook
nu nog interessante leeswijze moeten zien te komen.

A. Agnes Sneller
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Signalementen
Schnittpunkte: deutsch-niederländische Literaturbeziehungen im späten
Mittelalter / Angelika Lehmann-Benz, Ulrike Zellmann, Urban Küsters
(Hrsg.). - Münster [etc.]: Waxmann, 2003. - 352 p.: ill.; 24 cm. - (Studien
zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas, ISSN 1617-3112; Bd. 5)
ISBN 3-8309-1187-4 Prijs: € 39,90
Een symposium aan de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehouden in februari
2000 ligt aan de grondslag van deze mooi uitgegeven bundel over Duits-Nederlandse
‘Literaturbeziehungen’ in de late Middeleeuwen. De bijdragen zijn alle in de Duitse
taal en zijn geschreven door onderzoekers uit Duitsland, Nederland en België. De
editeurs hebben de artikelen in vier thema's gegroepeerd. De bundel start met een
aantal bijdragen over ‘Mystik und religiöse Literatur im Umkreis der Devotio moderna’
(van de hand van Nikolaus Staubach, Werner Williams-Krapp, Geert Warnar, Thom
Mertens en Wybren Scheepsma, Ludo Jongen, en Caria Dauven-van Knippenberg).
De tweede groep behandelt ‘Motive und Funktionen von Karlsepik und Ritterdichtung’
(Heike Sievert, Bernd Bastert, Ulrike Zellmann, Angelika Lehmann-Benz, en Stephan
Puchs-Jolie), gevolgd door artikelen over ‘Textzeugnisse zwischen
Handschriftenkultur und frühem Druck’ (Willem Pieter Gerritsen, Helmut Tervooren,
Elke Brüggen en Hans-Joachim Ziegeler, Rita Schlusemann, en Bart Besamusca).
De bundel wordt afgesloten met artikelen van Herman Pleij, Hartmut Kokott, en
Hans Rudolf Velten, die zich concentreren rond ‘Aspekte der Satire- und
Narrenliteratur’.
Urban Küsters heeft de bundel van een inleiding voorzien die het gekozen
onderwerp nader beschrijft. De geografische afbakening omvat het huidige
grensgebied van Nederland en België aan de ene zijde en Duitsland aan de andere.
In de late Middeleeuwen kende dit gebied, dat in feite een dialectcontinuüm was,
een intensieve cultuuruitwisseling van zowel west naar oost als van oost naar west,
maar de latere landsgrenzen zijn er vermoedelijk de oorzaak van dat literaire werken
uit die streken minder aandacht van onderzoekers gekregen hebben dan verdiend.
De bundel stelt een groot aantal teksten uit dit gebied aan de orde. De meeste
auteurs gaan expliciet in op de geschetste grensgebiedproblematiek of besteden
aandacht aan werken uit één bepaald genre en bekijken de oogst daarvan in het
gehele gebied. Het initiatief tot deze bundel is zeer lovenswaardig; de gepresenteerde
bijdragen zullen ongetwijfeld leiden tot een grotere bekendheid van de teksten en
zo tot verder onderzoek.

Karina van Dalen-Oskam

Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse
letterkunde: studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens
vijftigste verjaardag / red. W. van Anrooij, D. Hogenelst en G. Warnar. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003. - 352 p., 24 cm. ISBN
90-5356-641-4 Prijs: € 35,90
Der vaderen boek is gewijd aan de studie van de Middelnederlandse letterkunde.
Aan de hand van zeventien chronologisch geordende portretten van wetenschappers
wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de medioneerlandistiek. De rij
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wordt geopend met een artikel over het leven en werk van de
handschriftenverzamelaar Balthazar Huydecoper (1695-1778) en afgesloten met
een bijdrage over de germanist Kurt Ruh (1914-2002), die zich intensief
beziggehouden heeft met de Middelnederlandse mystiek. Meer en minder invloedrijke
vakgenoten staan broederlijk - er is geen enkele vrouw bij - naast elkaar: buiten de
twee zojuist genoemden ook Willems, Blommaert, Jonckbloet, De Vries, Van Vloten,
De Pauw, Verdam, Te Winkel, Muller, Salverda de Grave, Boekenoogen, Van Mierlo,
Maximilianus, Beuken en Hellinga. De reeks laat zien hoezeer het vak zich in de
loop der jaren verbreed heeft. Dat kan ook worden vastgesteld door de site van de
DBNL (www.dbnl.org) te bezoeken, waar bij wijze van digitale bijlage bij Der vaderen
boek van elk van de beschreven onderzoekers een karakteristiek artikel opgenomen
is. Aan de fraai vormgegeven bundel hebben achttien auteurs, die op een of andere
wijze bij het NLCM-project betrokken waren, bijgedragen (elf mannen en zeven
vrouwen, ten bewijze dat ook in sekseopzicht het vak zich ontwikkelt). Het boek
werd geschreven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frits van Oostrom,
die op de foto tegenover de titelpagina wat sceptisch de camera in kijkt. Het lijkt
waarachtig wel alsof hij de ernst waarmee de ge-
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portretteerden het vak bedreven graag zou willen relativeren.

Bart Besamusca

Karel ende Elegast / bezorgd door Geert Claassens. - Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2002. - 56 p., 24 cm. (Alfa). ISBN 90 5356
563 9 Prijs: € 15,80
Segher Diengotgaf, Trojeroman / Naar het Wissense handschrift
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 1927) kritisch uitgegeven met
inleiding en annotaties door Jozef Janssens & Ludo Jongen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. - 93 p., 24 cm. (Alfa)
ISBN 90 5356 527 2 Prijs: € 15,80
In de reeks ‘Alfa, literaire teksten uit de Nederlanden’ is een nieuwe leeseditie voor
eerste- en tweedejaars studenten van Karel ende Elegast verschenen. De editie is
bedoeld ter vervanging van de editie Rombauts uit 1979.
De inleiding is bondig en boeiend. Een beknopte samenvatting van het verhaal
wordt gevolgd door de opinio communis over onstaansen drukgeschiedenis. De
paragraaf ‘Literaire vormgeving’ introduceert de belangrijkste aspecten van de
vertelstructuur, symbolische ruimte, retorische elementen, personage-ontwikkeling,
verhaaldynamiek en de voor dit verhaal zo betekenisvolle dramatische ironie. De
zeer beknopte interpretatie plaatst Karel als leenman/leenheer tussen God en zijn
vazallen Eggeric en Elegast, en schetst zo voornamelijk de ‘feodale lezing’.
Claassens behandelt kort de overgang van orale naar schriftelijke traditie en receptie.
Vanwege enkele orale elementen is het waarschijnlijk dat deze tekst werd
voorgelezen aan een luisterend publiek.
De leestekst is ‘zo goed als volledig’ gebaseerd op één tekstgetuige, Incunabel
A. Interpunctie, hoofdlettergebruik, cijferschrijfwijze en het u/v/w en i/j gebruik zijn
gemoderniseerd. De tekstgeleding van de bron is door alinea-inspringing
gerepresenteerd. Een lijst van emendaties en een bibliografie vergezellen de
verantwoording. In de bibliografie is een lijst van edities en een beperkte lijst met
de belangrijkste recente studies opgenomen. De eigenlijke tekst vanaf pagina 20
geeft het Middelnederlands zonder vertaling, met woordverklaring in de marge.
Het valt mij op dat Claassens in zijn inleiding vrij nadrukkelijk wijst op de
problematiek van het reconstrueren van een oertekst hoewel man en paard hier
dan niet genoemd worden, maar die zijn gelukkig wel te vinden via de bibliografie.
In verhouding tot de overige behandelde problematiek en het belang van
genre-aspecten wordt de genreproblematiek nogal vergaand uitgediept. De
commentaar op de eigenlijke tekst in de voet van de pagina is beperkt en
terughoudend, maar dat kan gezien de vorm van de editie niet verbazingwekkend
genoemd worden. In het algemeen vormt deze nieuwe leeseditie een goede en
grondige inleiding op de tekst en de omringende literair-historische problematieken.
Een even gedegen inleiding biedt de nieuwe leeseditie van de Trojeroman van
Segher Diengotgaf die al eerder in dezelfde reeks verscheen. Jozef Janssens en
Ludo Jongen schetsen de context van deze Trojeroman te beginnen bij Homerus'
Illias, waarvan ze de inhoud samenvatten. Onder vermelding van de vaak politieke
redenen, wordt zeer globaal de vermediaevalisering van het klassieke epos en
andere vermeende getuigen van het Trojedrama (Dares Phrygius, Dictys Cretensis)
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beschreven. De sympathie ligt in de Middeleeuwse interpretaties meestal aan de
Trojaanse kant. Dit is te verklaren uit contemporaine politiek en uit reflectie op de
verbreding van het ridderideaal in bezonnenheid en wijsheid tot een echt hoofs
ideaal. Er is aandacht voor de belangrijke invloed van de Roman de Troie van Benoît
de Sainte-Maure op onder andere Herbort von Fritzlar en Jacob van Maerlant, die
Benoîts tekst ‘corrigeert’ en uitbreidt. Van Maerlant integreerde Seghers tekst in zijn
Historie van Troyen.
De omgang van Segher met zijn brontekst uit zich in een grote nadruk op het
thema armes/amors: ‘Op grond van enkele suggesties van Benoît schetst hij op een
creatieve manier een alternatief beeld van Troje als centrum van hoofse cultuur.’
Liefde is de bron van hoofse deugd en tomeloze inzet in de strijd, maar er zijn ook
duidelijke verschillen met de fin amors uit de lyriek. Seghers werk wordt geplaatst
in een Brabantse aristocratische context, wellicht is de opdrachtgever Hendrik II.
De datering is dan rond 1240. Tenslotte wordt gewezen op de grote invloed die
Seghers tekst had op de Parthenopeüs van Bloys, de Roman van Heinric ende
Margriete van Limborch, de Roman van Cassamus, heraut van Beyeren en op de
Brusselse literatuur (handschrift Hulthem, Die eerste Bliscap van Maria).
De tekst is kritisch uitgegeven naar het Wissense handschrift (Brussel. Koninklijke
Bibliotheek, IV 927) omdat dit de enige tekst is die Segher bij naam noemt, omdat
dit handschrift de volledige tekst heeft van Historie van Troyen (itt
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Handschrift Hulthem) en omdat tot op heden van het Wissense handschrift alleen
de diplomatische uitgave Napoleon de Pauw en Eduard Gaillard (1889-1892)
bestond.
De eigenlijke tekst is in dezelfde vorm als Karel ende Elegast en heeft moderne
interpunctie en hoofdlettergebruik. De verzen zijn zowel doorlopend genummerd
als volgens de editie Pauw, ook de folionummering van het Wissense handschrift
wordt in de kantlijn gegeven. Ondanks het ‘lastige’ Oost-Middelnederlands zijn de
editeurs dicht bij de tekst van het Wissense handschrift gebleven. De woordverklaring
is daarom(?) zeer ruim, misschien overvloedig. Commentaar is afwezig buiten de
opmerking dat de verzen 15.863-16.488 bij Van Maerlant een breuk vormen (een
passage die Van Maerlant aan Benoit ontleende en die niet in de Trojeroman
voorkomt). De editeurs kozen ervoor ‘tweeklanken’ zoals vryen als ‘vryën’ weer te
geven.
Een lijst met emendaties, een bibliografie en een index op eigennamen
completeren deze editie.
Net als de editie van Karel ende Elegast biedt deze editie een goed uitgangspunt
aan studenten. Jammer is het dat de inleiding niet even gestructureerd en helder
is als die van de Elegast-editie, maar dit lijkt vooral te wijten aan de hoge
informatiedichtheid en complexiteit van de besproken materie.

Joris van Zundert

Een boec dat met te Latine heet Aurea Legenda: Beiträge zur
niederländischen Übersetzung der Legenda aurea / Amand Berteloot,
Hans van Dijk & Jasmin Hlatky: (Hrsg.). - Münster etc.: Waxmann, 2003.
285 p. (Niederlande-Studien 31) ISBN 3-8309-1245-5 Prijs: € 39,90
Bij het kiezen van noodnamen heeft men zelden een gelukkige hand, zo ook in het
geval van de anonieme auteur die wij kennen als de Bijbelvertaler van 1360. Zijn
eerste en - gezien de overlevering - populairste werk was zijn Passional: de
Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea, gemaakt omstreeks 13 57 in
Brabant. De hier besproken bundeling artikelen (resultaat van een dubbele workshop
in Münster en Groningen) is de eerste studie in boekvorm die dit Middelnederlandse
werk en de betrokken auteur centraal stelt, maar de bijdragen zullen er niet voor
zorgen dat we hem voortaan de Legenda-aurea-vertaler gaan noemen. Mogelijk
hoeft hij niet langer naamloos te blijven en is hij te identificeren als Petrus Naghel,
kartuizer uit het (Belgisch-Brabantse) Herne. Mikel Kors draagt voor deze hypthese
sterke maar nog geen sluitende argumenten aan. Andere bijdragen die zich vooral
op de werkzaamheden van de Bijbelvertaler richten, gaan over zijn vertaaltechniek
en legger. Voorts vindt men bijdragen over de afzonderlijke verhalen uit de Legenda
aurea, aspecten van de tekst- en handschriftenoverlevering, de invloed en
doorwerking van de invloedrijke verzameling heiligenlevens die de Legenda aurea
is geweest. Al deze stukken in de bundel winnen aan waarde doordat zij
voorafgegaan worden door een inleidende bijdrage van de grote deskundige op het
gebied van de Legenda aurea in de Middelnederlandse en Middelduitse volkstaal:
Werner Williams-Krapp, die in een zeer lezenswaardig stuk over de cultuurhistorische
positie van het Passional dit werk plaatst tegen de achtergrond van de
veertiende-eeuwse discussies over en experimenten met (mystieke) theologie in
de volkstaal.
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Ernst van Alphen & Frans-Willem Korsten
Hoe verder?
Toekomstperspectieven in de studie van de Nederlandse letterkunde
In de herfst van 2003 nodigden wij, Ernst van Alphen en Frans-Willem Korsten, een
select maar niet al te klein gezelschap neerlandici-letterkundigen uit om een mening
te geven over de toekomst van de letterkundige neerlandistiek. Dit was de
uitnodigingstekst:
De afgelopen tien jaar is tot vervelens toe de dood vastgesteld van
bepaalde media of van praktijken die tot dan toe een stuwende kracht in
de cultuur hadden gevormd. Zo schreef men keer op keer over ‘de dood
van de schilderkunst’, ‘het einde van het boek’, ‘het einde van de
geschiedenis van de kunst’, ‘de dood van ideologie’, enzovoort. Natuurlijk
schilderden kunstenaars gewoon door nadat hun medium was
doodverklaard, bleven schrijvers hun boeken schrijven en bleven mensen
ideologische uitspraken doen. Opvallend was dat deze diagnoses niet
als onheilsboodschappen werden gebracht, maar eerder als aankondiging
van een op handen zijnde bevrijding. Wat ten grave werd gedragen was
niet zozeer het corpus in kwestie, maar de ontwikkelingsgang waarin het
corpus tot dan toe opgenomen was. Wat ten einde was gekomen, was
het geloof in de ontwikkeling van geschiedenis en daarmee ook in de
toekomst als een te realiseren project. Door nogal wat mensen werd dit
als een bevrijding ervaren, want daarmee verviel de taak om een visie
op zowel verleden als toekomst te hebben en van daaruit in het heden
beslissingen te nemen.
Toen wij rond 1980 Nederlandse taal- en letterkunde studeerden, bestond
nog de overtuiging dat de neerlandistiek een historisch project te voltooien
had. Wat de moderne letterkunde betreft was het vakgebied in de greep
van de belofte voor de toekomst die mensen als A.L. Sötemann en W.
Blok met hun structuuranalyses gewekt hadden. Door hun vernieuwende
wetenschappelijke benadering ontsteeg de neerlandistiek de fase van
subjectivistische kritiek en werd deze tot een echte wetenschap. Ook leek
de neerlandistiek daarmee actief bij te dragen aan de ontwikkeling van
letterkunde zoals deze internationaal gestalte kreeg. Het structuralisme
hield de gemoederen toen immers nog zeer bezig. In dezelfde tijd maakte
Wim Gerritsen school in de mediaevistiek. De tekst zelf, als historisch
document, kwam centraal te staan. Dat vertaalde zich concreet in
projecten waarbij men zich ten doel stelde de tekstexterne dan wel -interne
poëtica van een auteur te formuleren. Al gauw kwam men erachter dat
om de tekst centraal te kunnen stellen men eerst goede tekstedities nodig
had. Dat werd een andere belangrijke opdracht voor de neerlandistiek:
tekstedities maken van de belangrijkste teksten.
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Nu, in 2003, lijkt het alsof er ook sprake is van de ‘dood van de
neerlandistiek’. Er gebeurt van alles in de neerlandistiek, maar er is niet
langer een duidelijk beeld van welke richting de neerlandistiek in moet
slaan, zoals in de jaren zeventig en tachtig het geval was. Hoogleraren
Nederlandse Letterkunde maken nauwelijks school. Zij hebben niet
werkelijk leerlingen die in hun voetsporen treden om aldus een
toonaangevende traditie in de neerlandistiek voort te zetten of op te
bouwen. Er bestaan ook aanzienlijke verschillen tussen de subdisciplines.
Zo lijkt het of de afdelingen middeleeuwen en vroegmoderne tijd aanzienlijk
internationaler zijn georiënteerd dan de afdelingen moderne tijd. Wat het
huidige onderzoek in de Nederlandse letterkunde in algemene zin
kenmerkt, is heterogeniteit en pragmatisme, en daarmee het ontbreken
van een meer overkoepelende en sturende visie. Vraag is natuurlijk of
dit een probleem is. Moeten we het niet eerder als een bevrijding ervaren,
net zoals de dood van de schilderkunst, van het boek, de ideologie of de
geschiedenis een bevrijding was voor hen die de dood daarvan
verkondigden?
Toch zijn er recentelijk geluiden die er op wijzen dat de huidige situatie
in de neerlandistiek niet als bevrijdend wordt ervaren. Een nieuwe
generatie van met name poëziespecialisten verzet zich tegen het soort
literatuurbeschouwing zoals dat vanaf Merlijn in de neerlandistiek
gemeengoed is geworden. Meerdere wetenschappers keren zich tegen
de praktijk van het close-readen van hermetische poëzie. Neerlandici
zouden zich, volgens hen, veel te exclusief richten op de betekenis van
gedichten. Er zou meer aandacht moeten zijn voor poëtische ervaring of
voor de institutionele en sociale context waarbinnen die ervaring wordt
gevormd. Hoe terecht dergelijke kritiek op de dominante praktijk ook moge
zijn, het is nog niet zo duidelijk of er met de kritiek ook een krachtig
alternatief is geboden. Hoe kan bijvoorbeeld aandacht voor de poëtische
ervaring of andere minder tekstimmanente aspecten zoals performativiteit,
kritisch ingezet worden bij een wetenschappelijke benadering van
literatuur? Deze vraag leggen wij u hierbij voor.
Naast de vraag naar de haalbaarheid van een ervaringsgerichte
benadering stelt zich de vraag naar de relatie tussen de neerlandistiek
en de internationale beoefening van de letterkunde. De afstand daartussen
lijkt weer toe te nemen. Poststructuralistische literatuurbenaderingen,
gender- en seksualiteitstudies, New Historicism, ze hebben de afgelopen
twintig jaar nauwelijks voet aan de grond gekregen in de neerlandistiek.
In de anglistiek worden de canonieke schrijvers herlezen vanuit de nieuwe
benaderingen die in het centrum van de belangstelling staan. Zo krijgt de
Shakespeare-studie steeds weer nieuwe impulsen van bijvoorbeeld
deconstructie, vrouwenstudies, postkoloniale en queer studies. De
neerlandistiek is eerder trouw aan het gangbare gebleven. Wanneer er
aandacht is voor nieuwe kritische veranderingen in de wetenschap, dan
blijft die meestal beperkt tot aandacht voor nieuwe thema's. Zo wordt er
wel gewerkt aan het in beeld brengen van vrouwelijke auteurs, of neemt
men de vrouw als thema, of concentreert men zich recentelijk ook op
koloniale en postkoloniale auteurs, maar de aard van de neerlandistische
literatuurbenadering is niet fundamenteel veranderd. De structurele of
tekstimmanente benadering heeft weliswaar aan belang ingeboet en er
is meer aandacht voor literatuur- en cultuurgeschiedenis. Maar deze
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opleving van de belangstelling voor geschiedenis en context lijkt niet
geïnspireerd te worden door de principes van New Historicism, eerder
door het pre-structuralistische historicism. Zien wij dit te somber? Heeft
u inzichten omtrent een neerlandistische inpassing in het internationale
debat, dan nodigen wij u uit hier op te reflecteren.
De relatief statische toestand in de neerlandistiek, als we het zo mogen
noemen, is opvallend in het licht van de grote institutionele veranderingen
in de laatste decennia. Historische taalkunde is zo goed als geëlimineerd
bij de meeste studies Nederlands. Taalbeheersing is overal onderdeel
van de studie van het Nederlands, maar de programma's
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daarvan behoren inmiddels feitelijk tot de retoriek of argumentatieleer.
Ze horen niet specifiek tot de neerlandistiek. De neerlandistiek, dat is
grosso modo letterkunde geworden, wat juist een vernieuwende impuls
had kunnen betekenen. Deze vernieuwende impuls had nog versterkt
kunnen worden door de sinds de jaren zeventig omvangrijke multiculturele
veranderingen in Nederland en België.
De relatie tussen de Nederlandse en Belgische neerlandistiek verdient
een behandeling apart. Daar gaat het ons hier niet om. Er bestaan wel
verschillen - inhoudelijk en institutioneel - tussen de Nederlandse en
Belgische wetenschappelijke cultuur die van belang zijn voor de toekomst
van de neerlandistiek. Wat het institutionele vlak betreft, kan bijvoorbeeld
in Nederland de relatief statische toestand zijn veroorzaakt door
institutionele factoren. De aard en intensiteit van het aantal reorganisaties
op de Nederlandse universiteiten heeft geleid tot een instabiliteit die zeker
niet ten goede is gekomen aan een levendige wetenschappelijke discussie.
Te veel energie is gaan zitten in bestuurlijk werk en het ontwikkelen van
nieuw onderwijs. Anderzijds is het met de levendige vernieuwing van de
neerlandistiek altijd een beetje karig gesteld geweest. Congressen over
Nederlandse literatuur zijn zeldzaam. Ook is er een onuitgesproken beleid
tegen ‘nieuw bloed’. Terwijl het op Amerikaanse en Engelse universiteiten
ondenkbaar is dat een promovendus aangesteld wordt als docent aan de
universiteit waar hij/zij de dissertatie heeft verdedigd, is het binnen de
neerlandistiek eerder regel dan uitzondering, dat eigen studenten als aio
worden aangesteld en eigen aio's een aanstelling als universitair docent
krijgen. Terwijl het aanstellen van ‘nieuw bloed’ indirect de uitdaging van
discussie stimuleert, is het aanstellen van ‘eigen kweek’ op de lange duur
contraproductief voor wetenschappelijk discussie en vernieuwing. (Zou
hier een intensievere uitwisseling tussen Nederland en België niet
verfrissend kunnen werken?) Graag horen wij, ten derde, uw mening over
deze institutionele factoren.
Wij beseffen dat deze beschrijving van de huidige situatie in de
letterkundige kant van de neerlandistiek niet alleen maar zonnig is en
aanleiding geeft tot discussie. Dat is ook onze bedoeling. Als
gastredacteuren van TNTL vragen wij u uw visie te geven op de huidige
situatie in de neerlandistiek. Moet er weer een meer overkoepelende en
sturende visie komen waaraan nieuwe generaties van studenten en
onderzoekers hun inspiratie kunnen ontlenen? En zo ja, wat voor richting
moet de neerlandistiek dan inslaan? De drie vragen die wij hierboven
stelden, kunnen wellicht tot leidraad dienen bij uw beantwoording van
deze vragen.
Toen wij nadachten over de personen die we wilden uitnodigen, was het uitgangspunt
nadrukkelijk: diversiteit. Wij wilden graag de visie van de zittende garde - van hen
die nu belangrijke posities in de neerlandistiek innemen. Maar daarnaast ging het
ons ook om de aankomende garde, de jonge, talentvolle onderzoekers die vaak
nog geen goede of permanente positie in het vakgebied hebben verworven. We
wilden zowel de mening van specialisten op het gebied van oudere perioden als
die van de moderne tijd. We wilden zowel reacties van Nederlandse als Vlaamse
neerlandici, van zowel mannen als vrouwen.
Ook al zijn wij zeer tevreden met de kwaliteit van de ontvangen reacties, ons
ideaal van zo groot mogelijk diversiteit is slechts ten dele gerealiseerd. De ontvangen
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stukken zijn geschreven door zowel specialisten op het gebied van oudere perioden
als die van de moderne tijd, door zowel Vlaamse als Nederlandse neerlandici, en
door zowel mannen als vrouwen. Eén groep hebben wij er echter niet toe kunnen
brengen om haar visie op de toekomst van de neerlandistiek op papier te zetten:
de zittende garde. Zij heeft het helaas laten afweten.
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Nu zal de toekomst van de neerlandistiek het op de eerste plaats moeten hebben
van jong talent en rijzende sterren. Uit de aard van de reacties blijkt dat deze
verwachting terecht is. De essays die wij hebben mogen ontvangen, getuigen stuk
voor stuk van kritische distantie tot, en groot engagement met, het vakgebied van
de neerlandistiek. Er wordt fundamentele kritiek geuit en er worden serieuze
voorstellen gedaan om in de toekomst richting te geven aan het vakgebied.
Laten we de bijdragen niet aflopen per artikel maar ze behandelen aan de hand van
de verschillende onderwerpen die zij aansnijden in hun analyse van de stand van
zaken en toekomstmogelijkheden. We maken een onderscheid naar:
1. culturele en sociaal-economische factoren (studentenaantallen, medialisering
en als gevolg daarvan veranderde interessevelden, beroepsmogelijkheden
e.d.);
2. institutionele organisatie (de organisatie van de opleiding en de inrichting van
instituten, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bama-structuur, het
universiteitsbeleid met betrekking tot de humaniora e.d.);
3. de academische cultuur binnen de Neerlandistiek (het al dan niet blijven drijven
op eigen kweek, de internationale uitstraling of juist provinciaalse beslotenheid,
het belang van een levendige discussie, het bestaan van schoolvorming e.d.);
4. gehanteerde theorie of methodiek (hermeneutisch-historisch, filologisch,
tekstimmanent, interdisciplinair e.d.).
Wanneer we deze de revue hebben laten passeren zullen we vervolgens nagaan
in hoeverre de contribuanten de neerlandistiek nog zien als noodzakelijk in haar
totaliteit, op basis van onderdelen, of in het geheel niet.

Ad 1: culturele en sociaal-economische factoren.
Zowel Jan de Roder, Inger Leemans, als Jos Joosten en Thomas Vaessens wijzen
op de veranderingen in aantallen studenten en docenten. Zeker in vergelijking met
de jaren zeventig van de vorige eeuw verschillen de aantallen studenten van
honderdtallen per opleiding (in het verleden) tot tientallen (in het heden). Dat heeft
grote gevolgen gehad voor bezetting toen en nu - heeft zelfs onderzoeksinhoudelijke
gevolgen gehad doordat de in de jaren zeventig benoemde grote groep onderzoekers
weliswaar institutioneel is afgeslankt, maar inhoudelijk is ‘blijven zitten’. Van even
groot belang is de constatering dat het zo goed als onmogelijk is met een minimale
bezetting van halve leerstoelen en een enkele docent interessant en gevarieerd
onderzoek te doen of onderwijs aan te bieden (De Roder).
De neerlandistiek heeft zelf meegewerkt aan de verandering in het curriculum
Nederlands op de middelbare school - in totaal minder uren Nederlands en
daar-binnen meer taalbeheersing en minder letterkunde. Vraag is of de prijs die
daarvoor is betaald niet groot is. Het verlies betreft bijvoorbeeld de
toekomstperspectieven van afgestudeerden. Waar vroeger afgestudeerden
Nederlands vaak leraar werden, zijn de opleidingen tot leraar verzelfstandigd.
Afgestudeerden Nederlands gaan dus vaak ‘iets anders’ doen. Een vraag is dan
ook welk beroepsperspectief de neerlandistiek biedt (Leemans). Daarnaast
constateert Leemans dat het studentenaanbod steeds diverser is, waardoor
specialistische studies al meteen in het nadeel zijn. Deze meer diverse populatie
wordt volgens Joosten en Vaessens op dit moment te weinig aangesproken op
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academisch niveau. Een studie die wil overleven, zo stellen zij, moet in het huidig
tijdsgewricht hoge eisen durven stellen.
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Opmerkelijk met betrekking tot dit punt is dat geen van de contribuanten aan de
orde stelt dat er grote sociaal-culturele veranderingen hebben plaatsgevonden - en
nog gaande zijn - in de Nederlandse samenleving. Met andere woorden, sinds de
jaren zestig van de twintigste eeuw is Nederland cultureel gezien veel minder
homogeen geworden en is de maatschappij indringend gemedialiseerd. De vraag
hoe die feiten correleren met de inhoud, de nalatenschap of de relevantie van de
neerlandistiek wordt niet gesteld. Wel vermelden Joosten en Vaessens de paradoxale
situatie dat in een steeds dominanter Europa het regionale ‘identiteitsbewustzijn’
sterker is geworden.

Ad 2: institutionele organisatie.
Leemans geeft een overkoepelende visie op het geheel van de opleiding
neerlandistiek en constateert dat die onderhevig lijkt aan louter centrifugale krachten.
Moderne taalkunde heeft als object het Nederlands, maar valt institutioneel beter
te plaatsen bij bijvoorbeeld vakgroepen algemene taalwetenschap of
psycholinguïstiek. Historische taalkunde is nagenoeg overal verdwenen als werkelijk
zelfstandige tak van sport. Taalbeheersing wordt wel gegeven in het Nederlands,
maar datgene wat wordt aangeleerd is niet specifiek neerlandistisch en zou beter
passen binnen een vakgroep retoriek. Blijft over: de verschillende afdelingen
letterkunde, waartussen diepgaandere verbanden ontbreken en die qua object en
onderzoeksmethodiek soms beter zouden passen bij vakgroepen geschiedenis.
Deze opsplitsing in deelgebieden krijgt ook talig vorm. Taalkunde-afdelingen zijn
Engels georiënteerd, taalbeheersingsafdelingen half Engels half Nederlands, en
Letterkunde-afdelingen bijna volledig Nederlands. Deze splitsingen beschouwend
als feitelijk gegeven, pleit Leemans voor een veel nauwere samenwerking tussen
de letterkundes. Ze stelt zelfs voor om deze samen te laten gaan met bredere
cultuurhistorische opleidingen. De implicatie is dat dit een eind zou betekenen van
de neerlandistiek als apart vak. Leemans' alternatief is om de letterkunde-als-geheel
te nemen als de spil waaromheen historische taalkunde en taalbeheersing zijn
gegroepeerd.
De visie van De Roder verschilt doordat volgens hem zeker de moderne
letterkunde veel meer aansluiting zou moeten zoeken bij taalkunde, antropologie,
maar ook neurolinguïstiek, ofwel alle disciplines die vallen onder de
cognitiewetenschappen en die kunnen helpen in het onderzoek naar de werkelijke
ervaring die mensen hebben bij een kunstwerk. Het element ‘ervaring’ brengt ons
echter al in de richting van de vakinhoudelijke richtingaanwijzers, waarover zodadelijk
meer. Voor wat dit punt aangaat valt op dat De Roder als enige de noodzaak
aankaart van een intrinsieke relatie tussen taal- en letterkunde.
De roep om meer interdisciplinaire verbanden wordt geuit door alle contribuanten,
ook als ze zich beperken zich tot de stand van zaken op hun eigen vakgebied
(middeleeuwse letterkunde, moderne letterkunde). Fraeters geeft aan dat er een
verschil is in Nederlandse en Vlaamse opleidingen. Waar de eerste hun studenten
vooral smal opleiden, binnen het eigen vakgebied, bieden de laatste een veel breder
filosofisch en theoretisch palet. Dat laatste vormt op termijn een veel betere basis.
Een meer interdisciplinaire aanpak vanaf het begin van de studie vereist misschien
ook het aanstellen van instituutsbrede docenten (Leemans). Hoe dat ook zij, de
vakinhoudelijke verrijking die uit zal gaan van meer interdisciplinariteit is bij iedereen
aan de orde.
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Net zo min als Joosten en Vaessens willen Leemans of De Roder een pleidooi
geven voor ‘het redden van de Neerlandistiek’ als instituut. Niemand ziet het klassieke
geheel van taalkunde, taalbeheersing en letterkundes nog als intrinsiek ‘horend bij
elkaar’. Toch bepleiten bovengenoemden wel voor een soort revitalisatie van de
neerlandistiek. Veerle Fraeters is de enige die zich afvraagt of men wel dient te
streven naar een krampachtig handhaven van de neerlandistiek. Zij stelt
onbekommerd dat een studie die ooit is uitgevonden, ook weer kan verdwijnen, en
ziet dat niet als een immens verlies. Maar, zo constateert ook Fraeters, zo ver is
het nog niet.
Wat betreft het gevoerde academische beleid constateren alle Nederlandse
contribuanten dat er enkel een reductie in formatie heeft plaatsgevonden, in alle
onderdelen van de neerlandistiek. Het gevoerde beleid van de afgelopen decennia
is grotendeels gestuurd door getalsmatige gegevenheden (grote hoeveelheden
mensen benoemd in de jaren zeventig die nu overtallig zijn geworden). Het nieuw
geformuleerde beleid naar aanleiding van de invoering van de bama-structuur stelt
de dynamiek van vraag en aanbod centraal - een kwestie die meer in het algemeen
de humaniora betreft. Joosten en Vaessens spreken hun zorg in dezen uit, zowel
wat betreft de bachelorfase als de masterfase. Zij vragen zich af of het beleid niet
meer inhoudelijk geformuleerd moet worden. Hun stelling is dat inhoudelijk sterk
onderwijs en onderzoek de vraag kan stimuleren, wat een andere insteek is dan
kijken wat er blijkbaar gevraagd wordt door beginnende (en relatief blanco) studenten.
Joosten en Vaessens zijn niet de enigen die de relatieve onmacht van de KNAW
aankaarten. Leemans vermeldt het in 2004 verschenen ‘Gij letterdames en
letterheren’, waarin de KNAW haar verkenningen voor de toekomst presenteert voor
het letterkundig en taalkundig onderzoek in Nederland, en ziet in het rapport weinig
inspirerende aanknopingspunten. De titel van de KNAW-verkenning, die zonder de
provocerende vervolgregels uit het gedicht van Lucebert wat oubollig aandoet, is
een omineus teken voor wat een schets voor een levenskrachtige toekomst wil zijn.
Ongetwijfeld staan er waardige en waardevolle aanbevelingen in het rapport. Joosten
en Vaessens constateren echter dat ‘hooggeleerde zorg’ tot op heden niet heeft
geleid tot veranderingen op de werkvloer. Zorgelijker misschien nog is het
onvermogen vanuit de neerlandistische letterkundestudies om substantiële
geldstromen vanuit NWO te genereren. Het onderzoek verkommert ook door het niet
voldoende aanboren van geldbronnen.

Ad 3: de heersende academische cultuur binnen de neerlandistiek.
Inzichtelijk is het staatje dat Joosten en Vaessens maakten van publicatiesin de
wetenschappelijke vakbladen van de afgelopen jaren. Meest geprononceerd is
Fraeters, en veel van wat zij zegt resoneert met wat de anderen beweren. Men
constateert een toestand van stagnatie of impasse (De Roder), die deels een gevolg
is van vergrijzing, maar vooral van een te besloten academische huishouding. Waar
Fraeters de neerlandistische vakgenoten provinciaals noemt, wijzen Joosten en
Vaessens die kwalificatie af, maar hun beschrijving van de academische toestand
is dezelfde: het huis heeft dichte ramen en deuren. Men publiceert grosso modo
binnen de nationale kring over de Nederlandse literatuur. Zodoende worden
bevindingen niet voorgelegd aan een internationaal forum. Het gevolg is een tekort
aan discussie en een verlies aan academische kwaliteit. We hoeven het woord
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ook, en het vak verliest daardoor aan spankracht en relevantie. De oplossing ligt
volgens Fraeters deels in een betere opleiding van jonge vakgenoten, deels in een
verandering van prioriteit aangaande geldstromen met betrekking tot het object van
onderzoek. Waar het onderzoek vanaf de jaren zeventig vooral geldelijk ondersteund
werd teneinde tekstedities te verzorgen, stelt Fraeters voor om veel meer aandacht
nu te laten gaan naar het internationaliseren van de bronnen: vertalingen. Dat lijkt
een formele kwestie, maar ze kan grote gevolgen hebben, te weten de inbreng van
internationale wetenschappers in de studie van nederlandstalige teksten. Ook
Joosten en Vaessens dringen aan op het beter aan de wereld presenteren van onze
wetenschappelijke studies.
Het drijven op eigen kweek is volgens Joosten en Vaessens niet het werkelijke
probleem aangezien simpelweg de doorstroming van jonge academici twee
decennialang is gestokt. Toch constateert Fraeters hier wel een probleem. De
schoolvorming die heeft plaatsgevonden is sterk gemonopoliseerd. Niet voor niets
bepleiten Vaessens en Joosten voor de toekomst vooral methodologische diversiteit,
een diversiteit die nu blijkbaar ontbreekt. Wat betreft de monopolisering: gelden zijn
vaak dezelfde kant op gestroomd (Fraeters) of ze zijn, zoals al gezegd, te weinig
geactiveerd (Joosten en Vaessens). Extra problematisch is volgens Fraeters en
Leemans én Joosten en Vaessens een theoretisch manco, of een onderwaardering
van het belang van theoretische en filosofische onderbouwing.
Terwijl de vier tot nu toe genoemde wetenschappers pleiten voor een meer intense
en diverse academische benadering, ziet De Roder dat als wellicht gevaarlijk.
Volgens hem heeft neerlandistiek grote schade opgelopen door haar poging te
verwetenschappelijken naar een model dat niet het hare is, te weten het meer
bèta-ge-richte model van de taalwetenschappen. De wetenschappelijke stijlkwestie
waar het volgens De Roder om gaat - een stijlkwestie die grote gevolgen heeft voor
geldstromen maar ook voor de ontwikkeling en verkoop van het vak naar de
buitenwereld - dient serieus te worden genomen. Zingeving en ervaring zijn de
centrale onderwerpen van wetenschappelijke reflectie in de humaniora, maar zijn
niet meetbaar. De neerlandistiek kan zich weer verlevendigen door niet te leven
naar wat De Roder noemt ‘de terreur’ van meetbaarheid en modellenbouw, maar
door zich te bezinnen op haar stijl - die meer zou mogen aansluiten bij literaire
vormen van gedachtenontwikkeling.

Ad 4: vereisten voor inhoudelijke vernieuwing.
Wat de vier gemeen hebben is een algehele draai weg van een tekstimmanente of
oeuvre-immanente benadering - al betekent dat niet een draai weg van de tekst,
integendeel. Een verschil tussen De Roder, Leemans en Fraeters enerzijds en
Joosten en Vaessens anderzijds is dat de laatste twee het object weliswaar
problematiseren door te stellen dat het object literair wordt door onze omgang
daarmee, maar het literaire object als zodanig centraal houden. De andere drie zien
de beperking tot officieel erkende, door uitgevers gepubliceerde literatuur als een
historisch onjuiste of methodisch gezien onvruchtbare versmalling. De Roder
constateert dat in de praktijk de opleidingen moderne letterkunde verlengstukken
lijken van uitgeverspolitiek. Datgene wat er in de Benelux aan literaire teksten
geproduceerd wordt, zo stelt hij, is oneindig veel groter. Zijn vraag is waarom dat
indrukwekkend immense palet geen valide onderwerp is van studie.
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Zoals Joosten en Vaessens stellen, kenmerkt de moderne letterkunde binnen de
Neerlandistiek zich door een theoretisch defect. Fraeters en Leemans constateren
hetzelfde voor de historische letterkundes. Theorie wordt over het algemeen gezien
als een vorm van ‘verdieping’, niet als preliminair. Joosten en Vaessens zien als
een vereiste voor de toekomst een sterkere theoretische basis en vooral meer
theoretische diversiteit. Zij geven daarbij overigens niet een nadere inhoudelijke
invulling van wat zij de relevante theorieën achten. In het aangeven van een
zaligmakende methodiek of het bevorderen van een type school zien zij juist een
groot gevaar. De Roder, Leemans en Fraeters geven wel aan welke kant het volgens
hen inhoudelijk op moet.
De Roder houdt een pleidooi voor het breed esthetisch en cognitief verkennen
van de werking van een tekst. De tekst is niet het object van analyse, men moet
proberen te komen tot een werkelijk beleefde ervaring van het object. Opvallend
daarbij is dat De Roder de theoretische hoofdroute vermijdt. Zo er al theorie nodig
is, volgens De Roder, dan is dat theorie die kan verklaren hoe wij - historisch specifiek
- het literaire object ervaren.
Leemans bepleit een sterkere cultuurhistorische invulling van het vak - ook als
die leidt tot een verregaande versplintering of zoals zij het formuleert ‘vergruizing’
van het (object van) onderzoek. Belangrijk is daarbij dat context niet wordt gezien
als een achtergrond waartegen de tekst kleur krijgt. Context is het geheel van de
maatschappelijke situatie waarbinnen de tekst functioneert, waarvan zij getuigt,
waarop zij reageert en wil ingrijpen. Fraeters bekritiseert de encyclopedische neiging
van het vergaren van zoveel mogelijk historische informatie (in
literatuurgeschiedenissen) en bepleit het opengooien van het veld naar moderne
theorieën, waardoor de wetenschapper nadrukkelijker dan tot nu toe zich zal moeten
engageren met het historisch object en zichzelf in de waagschaal moet durven
stellen. Fraeters acht het huidige veld te sterk functioneel-hermeneutisch, leunend
op het historisme, en bepleit een sterkere aandacht voor de performatieve werking
van de tekst - in heden en verleden. In het kader daarvan is een vereiste dat de
wetenschapper niet alleen op haar eigen relatie met het historisch object reflecteert,
maar ook de uitdaging aandurft onder woorden te brengen hoe en waarom de tekst
de gebruikers en de onderzoeker heeft geraakt, of wat de tekst met hen heeft gedaan.
Het zal duidelijk zijn, er valt genoeg te doen. Voor wat betreft de noodzaak van de
neerlandistiek: ieder acht die voor zijn of haar eigen vakgebied aanwezig, behalve,
zoals al gezegd, Fraeters. Zij acht het zeer wel mogelijk dat de neerlandistiek als
aparte tak van sport zal verdwijnen - en waarom ook niet? Maar voor het zover is,
acht zij de neerlandistiek in staat zich in een nieuw pak te steken. Of de neerlandistiek
zal verkommeren en verdwijnen of zal opbloeien, het ligt in de schoot der toekomst.
Dan gaat het natuurlijk niet alleen om letterkunde, en in een latere aflevering van
dit tijdschrift zal dan ook op soortgelijke wijze worden ingegaan op de perspectieven
van de neerlandistische taalkunde. Duidelijk is wel dat de neerlandistiek in haar
oude staat zo goed als ‘verleden tijd’ is. Bij de vloed aan veranderingen op
organisatorisch en sociaal-cultureel gebied aan het eind van de twintigste en begin
van de eenentwintigste eeuw, is het eens zo indrukwekkende bouwwerk van de
neerlandistiek omspoeld, deels vervloeid, en deels uiteengevallen. Het is hoe dan
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ook niet restaureerbaar. Het materiaal nodigt echter wel uit tot nieuwe bouw. Het is
in ieder geval zinloos om te treuren over bouwwerken van gisteren. Zoals uit de
bijdragen blijkt, zijn er genoeg kansen om de neerlandistiek van nieuwe impulsen
te voorzien of haar verdwijning te zien als opening voor iets nieuws. Zoals de
afgelopen decennia al vaak is gebleken, gaat het daarbij niet om grootse visioenen,
maar om datgene wat in de praktijk waargemaakt kan worden. In de meest nabije
toekomst zal de inrichting van de bachelor en master opnieuw worden bezien. Mogen
de mensen op de werkvloer en de beleidsmakers iets kunnen doen met de inzichten,
de analyses en voorzetten die in de bijdragen worden aangereikt.
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Veerle Fraeters
Medioneerlandistiek in context
literair-historici op zoek naar Hermes en Philologia
Abstract - In the past decennia, the study of Dutch medieval literature has mainly
focused on the social context and functional aspects of medieval literary texts. The
author claims that the study of Dutch medieval literature has become immobile. A
broader field of study is desired. Scholars should invest all their cognitive and
affective capacities in their research, which naturally incorporates every kind of ‘text’
in the semiotic sense of the word. Only by opening up to more international and
interdisciplinary influences - and by making Dutch texts available to an international
audience - can the discipline contribute to an overarching purpose: a better
understanding of man as a creator and practitioner of cultural symbols.
Weinigen zullen vermoeden hoeveel droefgeestigheid nodig was om Carthago weer
tot leven te wekken.
1
(Gustave Flaubert)
Het hoogste werk van de redelijke ziel is de taal en zij vergenoegt zich daar enorm
in. Woorden die voortkomen uit een diepe gedachte, een groot verlangen, een
oprechte intentie en een vaste overtuiging, hebben dan ook een grote werking.
2
(Roger Bacon)
Historically, it [philology] has been used to include not only all literary and linguistic
studies, but studies of all products of the human mind.
3
(René Wellek)

1 Medioneerlandistiek
In 2000 verscheen de bundel Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de
4
Middelnederlandse letterkunde. Het boek werd vanwege Vlaamse collega's
aangeboden aan de Utrechtse hoogleraar Wim Gerritsen ter gelegenheid van zijn
emeritaat. Het huldebetoon lag al in de titel besloten. Het begrip medioneerlandistiek
5
werd een kleine dertig jaar terug namelijk door Gerritsen zelf gemunt. Geheel in
de lijn van de voortschrijdende versplintering waaraan het moderne, op positivistische
6
leest geschoeide wetenschappelijke onderzoek onderhevig is, grensde hij met de
term ‘medioneerlandistiek’ het middeleeuwse begin van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis af tot een zelfstandig onderzoeksdomein.

1
2

3
4
5
6

Geciteerd uit Benjamin 1996: 145.
Bacon 1859: 96: ‘Et opus animae rationalis praecipuum est verbum, et in quo maxime
delectatur. Et ideo cum verba proferuntur profunda cogitatione et magno desiderio, et recta
intentione, et cum forte confidentia, habent magnam virtutem’.
Wellek 1956: 38.
Jansen-Sieben e.a. 2000.
Gerritsen 1975: 90.
Over de onvermijdelijke inflatie en daar noodzakelijk uit volgende explosie van het
onderzoeksobject in een newtoniaans wetenschapsparadigma, zie bijv. Heidegger 1938.
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Een blik op de inhoudstafel van het boek maakt de contouren van dat ‘nieuwe’ vak
meteen zichtbaar. De medioneerlandistiek is interdisciplinair: er zijn bijdragen van
historici en van een kunsthistoricus, van een theoloog, van romanistische,
neerlandistische en klassieke letterkundigen en linguïsten. De eerste bijdragen
onder de kopjes ‘Historische context’ en ‘Talen in de Nederlanden’ maken duidelijk
dat de medioneerlandistiek interdisciplinair móet zijn en wel omdat ze in historische
zin simpelweg niet bestaat. Het begrip ‘Nederlandse letterkunde in de Middeleeuwen’
is een anachronisme. Gerritsen zelf heeft er meermaals op gewezen dat de
volkstalige literatuur die in onze contreien vanaf de late twaalfde eeuw, eerst
schoorvoetend en vanaf de veertiende eeuw met toenemend zelfvertrouwen, aan
perkament en papier werd toevertrouwd, op organische wijze is ingebed in een
polyglotte Europese ruimte.
Vanuit datzelfde historiserende perspectief werd de afgelopen decennia, ook door
Gerritsen, het begrip ‘Middelnederlandse literatuur’ geproblematiseerd. Fictionaliteit
7
is in de Middeleeuwen helemaal geen onderscheidingscriterium voor teksten. Het
kopje ‘Genres’ in de inhoudstafel van Medioneerlandistiek leert dat de
medioneerlandicus alle geschreven teksten voor zover ze waren bedoeld om te
worden gelezen en/of voorgelezen, als zijn onderzoeksobject beschouwt. In feite
vallen zo alleen archivalische teksten buiten het blikveld. Naast verhalende teksten,
lyriek, toneel en geestelijke literatuur exploreert het vak de laatste jaren - onder de
aanstekelijke impuls van Ria Jansen-Sieben (VU Brussel) maar de vonk sloeg meteen
over naar Utrecht - ook de zogenaamde artesliteratuur, teksten in de volkstaal op
het domein van de middeleeuwse artes liberates, artes mechanicae en artes
8
magicae.
In Medioneerlandistiek komen geen theoretische bijdragen voor en ook in de
afzonderlijke artikelen worden geen woorden vuil gemaakt aan het expliciteren en/of
problematiseren van de benadering. Zo heeft de redactie van Medioneerlandistiek
het ook gewild. In de inleiding stelt ze dat het boek is gericht aan beginnende
neerlandici met de bedoeling hen te enthousiasmeren voor de middeleeuwse letteren.
Enthousiasme enerzijds en reflectie over de benadering van teksten anderzijds
gaan in de ogen van de redacteurs blijkbaar niet goed samen, en zij zijn daarin een
exponent van de huidige medioneerlandistiek die wars is van dure woorden en
geïmporteerde nieuwlichterijen als linguistic turn, antropological turn, gender,
appropriation, psycho-analyse - ik kom daar nog op terug. Wat de invalshoek betreft,
geven de inleiders globaal aan dat de auteurs van de bijdragen onder ‘Thema's en
Genres’ een doorkijk willen bieden op de toenmalige opvattingen over waarheid en
fictie, originaliteit en afhankelijkheid, ernst en humor, poëtica, etc. Zij hebben zo het
wetenschappelijke hart van de gevierde willen raken: Gerritsen en zijn medewerkers
hebben, vaak op basis van nieuwe nauwgezette kritische edities, het wereldbeeld
dat door de tekst heen schittert willen ontdekken. De aparte kopjes ‘Het boek als
artefact’ en ‘De productie van teksten’ maken echter duidelijk dat niet alleen de
reconstructie van de originele verwachtingshorizon waartegen de teksten oplichten
in Medioneerlandistiek centraal staat, maar dat ook de tekstproductie en -receptie
in hun materiële en sociologische aspecten in dit boek niet konden ontbreken.

7
8

Wackers 1989, voortbouwend op en polemiserend met Gerritsen 1975.
Jansen-Sieben 1968 en 1989. Zie recent ook Huizenga e.a. 2002.
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2 Turbo-medioneerlandistiek
Het spreekt voor zich dat deze socio-functionele klemtoon in het huldeboek voor
Gerritsen niet kon ontbreken. Die benadering heeft onder impuls van de
ondernemende Leidse hoogleraar Frits van Oostrom de jongste decennia het
9
medioneerlandistische onderzoek gedomineerd. In die functionele benadering staat
de vraag naar de tekstreceptie en -productie centraal. Omdat in de middeleeuwse
10
‘literatuur’ het begrip ‘auteur’ een problematisch concept is - de ‘schrijver’ is tot
1400 een (vaak anonieme) vakman in dienst van een opdrachtgever - kwam bij het
oplossen van de productievraag niet zozeer de auteur maar de opdrachtgever in
het vizier. Zo kwam de klemtoon van de Leidse school, die in het begin van de jaren
negentig met de komst van Spinoza-geld niet alleen kwalitief maar ook kwantitatief
het onbetwistbare centrum van de medioneerlandistiek in de Lage Landen werd,
helemaal te liggen op het onderzoek naar de identificatie van enerzijds opdrachtgever
11
en anderzijds geïntendeerde en secundaire publiekskring(en).
De bevoorrechte partners voor dit literair-historische onderzoek met
socio-historische vraagstelling waren vanzelfsprekend de historici. Anders dan de
traditionele filoloog die via de ‘literaire historiografische procedure’ één tekst (zijn
verschijning, zijn inhoud, zijn oorsprong en zijn Nachleben) bestudeert, brengt de
‘oude’ (hierover straks meer) historicus een relatief groot corpus van documenten
bij elkaar; de documenten vormen in zulk onderzoek geen studieobject op zich - ze
12
zijn slechts verwijstekens naar de sociologische werkelijkheid. Wie bij de hond
slaapt krijgt zijn vlooien. De vele neerlandici - en ook de romaniste en de
kunsthistorica - die in de schoot van Van Oostroms NLCM hun onderzoek verrichtten,
gingen met grote corpussen aan de slag: álle teksten uit één verzamelhandschrift,
álle gebeden uit één laatmiddeleeuwse stad, álle boeken die aan één hof
circuleerden....De teksten zelf werden daarbij gereduceerd tot ‘bron’ van informatie
voor de reconstructie van het toenmalige socio-culturele verkeer. De prologen
werden vanuit die vraagstelling nog gretig gelezen, maar over de rest van de teksten
wordt in de vracht boeken die het NLCM heeft voort- en uitgebracht, zelden gerept.
De vrucht van het NLCM-onderzoek is enorm, kwantitatief én kwalitatief. Het heeft
fundamenteel bijgedragen tot een betere kijk op de historische context waarin
literatuur in de Middeleeuwen in onze contreien functioneerde. De kwintessens van
de literair-historische benadering werd mijns inziens bereikt door een onderzoeker
als Herman Brinkman (Leiden) die door zijn onverdroten speurzucht, zijn grote
beheersing van hulpwetenschappen als de codicologie en het archiefonderzoek,en
zijn precieze pen werkelijk blinde plekken in de Nederlandse literatuur-

9

10

11

12

Heldere overzichten van de methodologische evolutie binnen de historische nederlandse
letterkunde zijn Spies 1984 (van 1790 tot 1980) en Van Oostrom 1997 (van Jonckbloet tot
1996).
De historisering van het onderzoek heeft binnen de medioneerlandistiek vanzelfsprekend
geleid tot een problematisering van het anachronistische begrip ‘literatuur’, zie bijv. Gerritsen
1975 en Wackers 1989, maar volgens Van Oostrom 1997: 66-67 blijft het begrip ook voor
een literaire mediëvist nuttig en hanteerbaar.
Feit is wel dat de eenduidige identificering van het functioneringsmilieu achteraf gezien
moeilijker bleek dan verwacht en dat de maatstaven die er voor werden ontwikkeld door
gebrek aan hard feitenmateriaal vaak tekortschoten, zie hierover Janssens 2000.
Ik baseer me voor de begrippen ‘literaire’ en ‘sociologische historiografische procedure’ op
Certeau 1975.
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geschiedenis heeft ingevuld. Door zijn archivalisch speurwerk weten we bijvoorbeeld
13
nu écht wie Jan Moritoen is. Het meest ruchtbare hoogtepunt van de NLCM-hausse
was vanzelfsprekend de toekenning van de AKO-literatuurprijs 1996 aan Frits Van
Oostrom voor Maerlants wereld, een boek van een heel andere orde dan het aan
vakgenoten gerichte precisiewerk van Brinkman. Net zoals de recente biografie
Ruusbroec door Geert Warnar (eveneens Leiden) schrijft Maerlants wereld zich in
in de Angelsaksische traditie van verhalende literatuurgeschiedenis met een groot
(en niet altijd even precies) gebaar dat zich over de academische muren heen richt
tot een ruimer publiek dat interesse heeft in het eigen culturele verleden. Want ook
dat is één van de verdiensten van Frits van Oostrom, en ook van Herman Pleij
(Amsterdam), namelijk dat zij door hun persoonlijkheid en door hun boeken de
medioneerlandistiek met grote zichtbaarheid hebben laten meedrijven op de brede
maatschappelijke populariteit van de cultuurhistorische wave.
In 2002 werd NLCM opgeheven. De turbo van de medioneerlandistiek is stilgevallen,
14
de wind die ze veroorzaakte is gaan liggen. In de herwonnen stilte kan worden
teruggeblikt op hoe schoon die historie was, maar ook naar wat haar verblindende
schoonheid al die tijd aan het gezicht wist te onttrekken. Het eerste wat daarbij
opvalt is het methodologische immobilisme. De historisch-functionele benadering
is de jongste decennia zo dominant geweest en was blijkbaar ook zo bevredigend
dat de behoefte ontbrak om zich te informeren over post-Jaussiaanse ontwikkelingen
15
binnen de (cultuur- en taal)filosofie, de literaire theorie, de historische reflectie.
Hier zijn verschillende verklaringen voor. De historisering bracht al vroeg een
herdefiniëring mee van het voor mediëvisten-filologen anachronistische en
onbruikbare begrip ‘literatuur’. Het onderzoeksobject van de medioneerlandicus
omvat vandaag alle niet-archivalische teksten in de Middelnederlandse taal voor
zover ze bedoeld waren om (voor)gelezen te worden. Het object dijde aldus geweldig
uit en medioneerlandici zijn sindsdien collectief geëngageerd in een grootscheepse
archeologische activiteit. Eeuwenlang ongeopende handschriften met teksten over
alchemie en scheepskunst, met anonieme hymnen en gebeden, met boerden en
spreekwoorden werden en worden bestudeerd en men wil al dat nieuwe materiaal
graag ook volgens de categorieën van het historisch-functionele paradigma
definiëren: voor wie geschreven, door wie gelezen? De massa te ontdekken teksten
is zo groot dat men nog een hele tijd druk bezig kan blijven. In zulk een klimaat van
archeologische koorts ontbreekt eenvoudigweg de tijd voor reflectie over wat men
16
met die opgegraven teksten voorts nog wil en kan doen.
Een andere factor is het onderwijs waarin men, in pre-BaMa-Nederland althans,
vanuit een positivistische bekommernis de specialistische vakbekwaamheid
belangrijker achtte dan wetenschappelijke reflectie. Een student Nederlands kan
na

13

14
15
16

Brinkman 2002. In Vlaanderen denk ik aan het exquise werk van Joris Reynaert (Gent) - die
niet voor niets van de zorgvullend tellende en wegende redactie van dbnl in ‘De Middeleeuwen
in honderd artikelen’ de meeste artikelen op zijn naam kreeg
(www.dbnl.org/letterkunde/middeleeuwen/artikelen/) - over Hadewijch, Reynaert, het
Gruuthusehandschrift en de artes- en didactische literatuur.
De term turbo-medioneerlandistiek bij Van Oostrom 1995: 13.
Over het opvallende gebrek aan contact met recente methodologische ontwikkelingen in de
internationale mediëvistiek zie Gerritsen 2000.
Dit is precies wat LaCapra 1985 de ‘oude’ historici verwijt, namelijk dat ze de vooruitgang
van hun vakgebied situeren in ‘the discovery of new materials’ en niet in ‘new readings of
materials already available’ en dat dit leidt tot een ‘retreat of interpretation’.
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amper één basisjaar meteen de historische letterkunde of de medioneerlandistiek
in. Die programma's bestaan hoofdzakelijk uit werkcolleges waarin de eigen
vakgeschiedenis centraal staat en waar de student volgens het heersende
wetenschappelijke paradigma zijn onderzoeksvaardigheden scherpt. Wie zo is
gevormd heeft nooit algemenere filosofische en literatuurwetenschappelijke lectuur
doorploegd, en zal straks als onderzoeker niet makkelijk naar Lacan of Barthes of
Greenblatt grijpen om zelf een nieuwe invalshoek op zijn materiaal te ontwikkelen.
De Vlaamse neerlandicus wordt breder opgeleid en krijgt niet alleen twee talen maar
ook verplicht veel filosofie en literatuurwetenschap te verwerken. De Vlaamse
medioneerlandici hebben zich met enthousiasme laten meetronen op de vloedgolf
van de socio-historische functionele benadering die door hun Noordnederlandse
collega's in gang werd gezet, maar het valt op dat, met name in de vruchtbare tuin
van Jozef Janssens (Brussel), al die tijd proefschriften werden geboren die naast
een contextuele component toch ook steeds een of ander tekstimmanent
onderzoeksaspect hebben (vertelperspectief, compositietechniek, retorische
17
technieken).
Het mag ironisch heten dat de medioneerlandistiek, door zich twintig jaar terug
op trouwe (in de zin van statische) wijze te associëren met de ‘oude’ historici, de
dynamiek binnen het ‘nieuwe’ historische onderzoek niet of nauwelijks heeft
opgemerkt. Terwijl de historici ontdekten dat hun bronnen uit taal bestaan (linguistic
turn) en in hun publicaties de discrepantie tussen realiteit en representatie
thematiseerden, hanteerden wij de geschreven bronnen complexloos als venster
op de socio-historische context; terwijl zij zich via filosofische en psycho-analytische
literatuur bewust werden van het versplinterd zijn van elk subject en van de fictieve
dichotomie tussen onderzoeker en onderzoeksobject, bleven wij neo-positivistisch
geloven in de mogelijkheid van de objectieve reconstructie van het toenmalige
culturele verkeer en probleemloos vanuit een ‘monologisch’ standpunt onze bijdragen
18
schrijven. Twintig jaar contextueel onderzoek heeft de medioneerlandistiek
vervreemd van zowel oude (retorica, dialectica) als nieuwe (deconstructie) theorieën
over tekst en taal. Voor de nieuwe (cultuur)historici die hongerig op zoek zijn naar
invalshoeken die het talige aspect van tekstuele bronnen in rekening brengen,
vormen wij, letterkundigen, precies door onze band met de ‘oude’ historici, vandaag
geen gesprekspartner.
Door de fixatie op het historische contextonderzoek zijn de woorden uit het vizier
verdwenen. De tenoren van het vak zijn zich daar ook van bewust: ‘waar de
literatuurhistoricus brede cultuurgeschiedenis bedrijft, wordt de literatuur zelf kind
van de rekening’ (Van Oostrom 1997: 65). De historisch-functionele literatuurstudie
van de laatste decennia was een reactie op de tekstimmanente en esthetiserende
benadering die vaak a-historisch was. Zij heeft de tekstdragers, de tekstmakers, de
opdrachtgevers en de ontvangers op een prachtige manier tot leven gewekt. Maar
de woorden van de teksten bleven al die tijd stom. Het is duidelijk in welke richting
de dialectische slinger van het wetenschappelijke onderzoek moet gaan. De
beweging heeft zich al ingezet in de onopvallende marges van het vak. Halverwege
de jaren negentig verscheen op initiatief van Frank Willaert (Antwerpen) Tegendraads
genot. Dertien opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Het kleine
boekje was opgezet als afscheid voor de toen scheidende Leu-
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Hierover Janssens 2000.
Over monologische versus dialogische geschiedschrijving, zie Greenblatt 1985 of via Pieters
2001. Zie ook, polemiserend met Greenblatt, Ankersmit 2003.
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vense hoogleraar Norbert de Paepe die in zijn onderzoek een eigenzinnige synthese
had ontwikkeld van zowel de esthetiserende (en ook psychologiserende) als de
historiserende benadering. De contribuanten was gevraagd om een bijdrage te
schrijven over één tekst (of tekstfragment) die door zijn schoonheid aan de
onderzoeker appelleerde; in de bijdrage moesten anderzijds wel degelijk de
historische coördinaten van de tekst worden verrekend - we schreven per slot van
rekening 1996, het jaar waarin Frits van Oostrom de AKO-literatuurprijs kreeg.

3 Hermes en de ‘virtus’ van woorden
Als hommage aan een emeritus die tot een vroegere onderzoeksgeneratie had
behoord, was Tegendraads genot niet meer dan een klein steentje in de kikkerpoel
van het literair-historische onderzoek. Het blijkt echter onbedoeld grotere kringen
in het water te hebben gemaakt. In 1999 ging in Antwerpen onder leiding van Frank
Willaert een onderzoeksproject van start onder de titel Memoria in de Middeleeuwen.
Letter- en taalkundige romanisten en germanisten bogen zich in verschillende
deelprojecten over de vraag hoe het feit dat middeleeuwse teksten functioneerden
in een semi-orale culturele context is gereflecteerd in de talige, retorische en
19
compositorische aspecten van de teksten. Terugblikkend kan men dit project
werkelijk als een wending zien: voor het eerst sinds lang stond, op een redelijk
grootschalige en dus zichtbare manier, in de medioneerlandistiek de tekst zelf weer
20
centraal.
In zekere zin volgt deze vernieuwde aandacht voor de tekst als vanzelf uit een
verdieping van het functie-onderzoek. Tot nog toe beperkte zich dat tot een
reconstructie van de uiterlijke feitelijkheden rond de productie en receptie (wanneer,
door wie, voor wie, met welk doel). Zodra deze wat-vragen afdoende zijn beantwoord,
komen voor wie verder kijkt vanzelf de hoe-vragen het in het vizier: hoe werd die
tekst dan concreet in dat milieu gerecipieerd? Hoe werkte hij op de mensen in? Wat
deden de mensen ermee? Wat brachten de woorden teweeg? Deze vragen leiden
de onderzoeker vanzelf van de context naar de tekst: hoe heeft de maker de tekst
(of de compilator het handschrift) dan gecomponeerd om een bepaalde receptie
mogelijk te maken? Deze onderzoeksvragen zijn bij uitstek relevant voor de studie
van teksten in een gemengd oraal-schriftelijke cultuur. De tekst moest in het
geheugen beklijven en dat vroeg van zowel de maker als van de ontvanger een
actieve inspanning. Het is dan ook geen verrassing dat - anders dan over de
sociologische functievraag waarover geen middeleeuwse meta-literatuur
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Monografieën in voorbereiding van, onder meer, Annelies van Gijsen (over de Gentse
Boëthius), Hadewijch Ceulemans (over Ruusbroecs Tabernakel) en Patricia Stoop (de
prekencollecties van de zusters van het klooster Jericho in Brussel). Zie intussen de bundels
die uit het project zijn voortgekomen: De Wilde e.a. 2004 en Willaert e.a. 2004.
De nuancering ‘op een redelijk grootschalige en dus zichtbare manier’ is van belang. Natuurlijk
is ondanks de dominantie van het functioneel-historische paradigma, de afgelopen decennia
ook altijd tekstimmanent onderzoek verricht, vooral in Vlaanderen (ik denk aan Frank Willaert
over Veldeke en Hadewijch, Joris Reynaert over Hadewijch en het Gruuthusehandschrift,
Jozef Janssens over epische teksten) maar ook in Nederland (ik doe een snelle greep: Frits
van Oostrom over Beatrijs, Bart Besamusca over intertextualiteit in Arthruromans, het
narratologisch geïnspireerde onderzoek van Frank Brandsma). De concrete voorgeschiedenis
van het memoria-project ligt in de artikelen die Frank Willaert in de vroege jaren negentig
publiceerde over Ruusbroec, zie Willaert 1993 en Willaert 1995.
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bestaat - in de Middeleeuwen zelf veelvuldig over deze performatieve aspecten van
tekstproductie en -receptie werd gereflecteerd. De hoeveelheid middeleeuwse
bronnen over memoria en retorica (waar de memoria een onderdeel van is), over
de taal en de impact ervan en over meditatie en andere technieken voor participatieve
21
receptie gericht op memoriseren, is groot. In die zin zou men kunnen zeggen dat
de transitie van de socio-historische functievraag (die als verworvenheid
vanzelfsprekend een vertrekpunt blijft) naar de performatieve functievraag (hoe,
effect) een doortrekking is van het historiserend perspectief: men ontmoet de
verleden mens in zijn eigen bekommernissen.
Dit brengt een subtiele maar kardinale wijziging in de attitude van de onderzoeker
met zich mee. De historisch-letterkundige is dan niet langer een anonieme historicus
die oude teksten als dode artefacten behandelt en aan de hand van die bronnen zo
objectief mogelijk de feiten van een welbepaalde snede uit de toenmalige
cultuurhistorische realiteit probeert te reconstrueren, en met het oog op de eigen
behoeften (bijvoorbeeld objectieve kennis van het verleden, kennis van de eigen
literatuurgeschiedenis,...). Hij is eerder een antropoloog-fieldworker die zichzelf met
zijn cognitieve en affectieve vermogens investeert in zijn onderzoek.
Historisch-letterkundig onderzoek is dan een interactief proces waarin nog levende
en niet meer levende mensen met elkaar interageren via datgene waardoor ze, als
talige zinzoekende wezens, over het verloop van de tijd heen met elkaar verbonden
zijn: de taal. Het postmodernisme waar de medioneerlandistiek zo afkerig van is
(geweest) heeft natuurlijk allang de illusie van de cartesiaanse splitsing tussen
kenner en gekende ontmaskerd en het belang van ‘punctum’, het geraakt zijn, als
22
wetenschappelijke impuls onderkend en geëxploiteerd. Wie wil kan echter in deze
beweging ook weer een verdere doortrekking van het functieonderzoek zien. Het
Nachleben van de tekst impliceert immers ook de receptie door de wetenschappelijke
onderzoeker zelf. Naast de primaire receptie van een tekst door het geïntendeerde
publiek en de secundaire receptie door allerlei niet-geïntendeerde publieken die
zich de tekst toe-eigenen, kan ook de ‘tertiaire receptie’ door de onderzoeker zelf
23
expliciet in zijn onderzoek, in zijn ‘tekst’, gethematiseerd worden.
Elke receptie, of ze nu primair, secundair of tertiair is, heeft naast een cognitieve
onvermijdelijk een affectieve kant. Want de redelijke en talige mens bezit een door
affecten bewogen lichaam. En daar sluit de cirkel zich. In Tegendraads genot
thematiseerden de auteurs expliciet het appel van de middeleeuwse tekst op zichzelf
(tertiaire receptie). In het memoriaproject wordt onderzocht hoe de middeleeuwse
tekst appelleerde aan het primaire publiek. Het effect van taal, dat is wat
Tegendraads genot en het Memoria-project verbindt, een verbinding die ik in de
eerste regels van dit stukje heb gelegd maar tot op dit punt nog niet verhelderde.
De medioneerlandici die in deze lijn werken, worden weer letter-kundigen. Ze zijn
weer hermeneuten die, net zoals de middeleeuwers zelf, achter de sensus historicus
van de woorden durven kijken. En hun doel is dan niet langer (alleen) ‘to

21
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Yates 1966; Carruthers 1998.
Barthes 1980 stelt ‘punctum’ (het connoterende detail dat persoonlijkheid heeft en geeft, dat
singulier is en daardoor raakt) tegenover ‘studium’ (het dominante discours dat zichtbaar en
banaal is). Punctum is een centraal begrip in de middeleeuwse retorica, waar het tegenover
ductus staat, zie Carruthers 1998: ad passim.
Ik ontleen de term ‘tertiaire receptie’ aan Freedberg 1989.
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reclaim the context’, maar (daarbovenop) ‘to reclaim the power’ (Freedberg 1989:
431), de werking, de energeia die (nog) aanwezig is in de woorden van de tekst
24
waarmee ze als onderzoeker dialogeren.

4 Philologia en het onderzoek naar de creaties van de menselijke geest
Om de werking van een middeleeuwse tekst echt te begrijpen is een zo totaal
mogelijk begrip nodig van het mens- en wereldbeeld van de mensen voor de wie
de tekst een zingevende functie had. Andere teksten, ‘teksten’ in de brede
semiotische betekenis van het woord (met inbegrip van filosofie, beeldtheorie en
-productie, zingevende sociale praktijken,...) moeten door de historisch-literaire
antropoloog op een natuurlijke wijze in zijn onderzoek betrokken worden. Dit soort
onderzoek krijgt dan op een vanzelfsprekende manier een interdisciplinair, en
25
transdisciplinair, karakter. Men moet in die beweging wel de fixatie op een bepaald
soort degelijkheid opgeven. De medioneerlandistiek zit nog in de fase van de
kernsplitsing die typisch is voor een neo-positivistisch onderzoeksparadigma waarin
objectiviteit en techniciteit centraal staan. Hoewel de middeleeuwse historische
letterkunde binnen de opleidingen letterkunde als vak wordt aangeboden, zijn haar
beoefenaars vandaag versplinterd in allerlei subdomeinen die zijn afgebakend per
genre (de geestelijke letterkunde of de arthuristiek of de artesliteratuur...) of per
hulpwetenschappelijke discipline (sommige medioneerlandici zijn in feite codicoloog
geworden, of editeur, of boekhistoricus) en die allemaal hun eigen gespecialiseerde
26
congressen, tijdschriften en andersoortige circuits hebben.
In de buitenwereld is intussen echter alweer een kernfusie bezig die zich uit in
het - al dan niet door spaarzame overheden verplichtte - ontstaan van steeds ruimere
onderzoeksverbanden. Maar ook wanneer zijn onderzoek is gesitueerd binnen grote
instituten - middeleeuwse studies of culturele studies of geesteswetenschappen houdt de medioneerlandicus zich uit angst voor beunhazerij liever krampachtig vast
aan specialistische vakkennis en feitelijke output. De uitnodiging om dit
neo-positivistisch gekleurde literair-historische onderzoek te overstijgen en echt
transdisciplinair, en met investering van het zelf, te werken, wordt niet echt
27
aangenomen. Die grote onderzoeksverbanden houden nochtans een
24
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Voor het begrip ‘energeia’ zie Carruthers 1998: 130-133 en ad passim.
Bij interdisciplinair onderzoek werken specialisten uit verschillende disciplines samen. Bij
transdisciplinair onderzoek beweegt één onderzoeker zich doorheen verschillende discplines
om zijn onderzoeksvraag te beantwoorden. Een prachtig voorbeeld van mediëvistisch
transdisciplinair onderzoek is het werk van Jeffrey Hamburger die als kunsthistoricus niet
alleen visuele bronnen hanteert maar ook historische, literaire en filosofische en wiens
methodologiche aanpak een persoonlijk syncretisme is waarbij de historiserende benadering
is gecorrigeerd door zowel een linguistic turn als een antropologic turn. In de inleiding van
The Visual and the Visionary expliciteert en motiveert Hamburger zijn benadering, zie
Hamburger 1998: 13-34. Ook een transdisciplinarist bij uitstek met sterke antropologische en
daarnaast ook psycho-analytische inslag is de Vlaamse kunsthistoricusmediëvist Paul
Vandenbroeck, zie bijv. Vandenbroeck 1994.
Over de voortschrijdende professionalisering en superspecialisering binnen de
medioneerlandistiek zie Van Oostrom 1989: 54-56. De titel van het congres dat het tijdschrift
Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden in maart 2004
organiseerde om zijn tienjarig bestaan te vieren, spreekt in dit verband voor zich: Vele wegen.
Dit is overigens een eigenschap van de Europese mediëvistiek in het algemeen, zie Constable
1995 die het wederzijdse onbehagen tussen de specialistische Europese mediëvistiek en de
syncretistische Amerikaanse mediëvistiek thematiseert.
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mooie belofte in. Ze maken (ongewild?) een nieuw vluchtpunt voor de
menswetenschappen-in-hun-geheel zichtbaar: de mens als culturele (f)actor die
door middel van taal en beeld zin geeft aan de hem omringende wereld. Filosofen,
linguïsten, historici, letterkundigen, psychologen, theologen en antropologen die
zich bewust zijn van dat verre vluchtpunt als focus van hun eigen gespecialiseerde
onderzoek, werken dan in feite aan één groot project: een beter begrip van de mens.
Of concreter: een beter begrip van de mens in zijn symboolscheppende vermogens
en praktijken, want daarin precies onderscheidt de mens zich van andere zijnden.
En uiteindelijk werkt die onderzoeker simpelweg aan een beter begrip van zichzelf
- ook langs deze weg komen we dus weer bij de noodzakelijke inclusie van de
tertiaire receptie in het geesteswetenschappelijke onderzoek.
In zekere zin komen de letterkundigen zo gewoon weer dichter bij huis, dichter
bij de filologie, niet in haar enge maar in haar oorspronkelijke brede betekenis, de
betekenis die ze had in Martianus Capella's Liber de nuptiis Mercurii et Philologiae
(ca. 425) en in Boeckhs Encyklopädie und Methodogie der philologischen
Wissenschaften (1877): de studie van alle produkten van de menselijke geest. In
een gemondialiseerde wereld is zulk een kernfusie van de menswetenschappen
een normale beweging. De medioneerlandicus die de finaliteit van zijn onderzoek
alleen maar situeert in een betere kennis van de eigen nationale literatuur- en
cultuurgeschiedenis werkt vandaag - nu naties opgaan in grotere verbanden, alle
volkeren van de aarde elkaar kennen en kunnen ontmoeten, en de mensheid
collectief enorme energie investeert in de verkenning van andere planeten - in dienst
van een ouderwets project. Datzelfde kan volgens mij worden gezegd van de onder
constructie zijnde Nederlandse Literatuurgeschiedenis. Het veeldelige werk zal een
prestigieuze afsluiting zijn van een negentiende-eeuwse droom. In die hoedanigheid
kan het vanzelfsprekend niet fungeren als heraut van het nieuwe. Daartoe had men
beter geld en mankracht geïnvesteerd in een systematische vertaling - in eerste
instantie naar de huidige lingua franca, het Engels, maar natuurlijk het liefst naar
28
zoveel mogelijk talen - van de primaire bronnen van onze letterkunde. Pas door
via de grote deur vreemdelingen toe te laten op haar literaire erf en haar
onderzoeksobject te laten besnuffelen en toe-eigenen door anderen zal de
neerlandistiek zich uit haar provincialisme (dat zich uit in de ‘eigen’ geschiedenis
29
als onderzoeksfinaliteit en in het methodologisch immobilisme) kunnen bevrijden.
En ook de nieuwe literatuurgeschiedems zal pas écht lekkere vruchten afleveren
zodra ze in het Engels beschikbaar is.
Impliceert dit alles de dood van de (medio-)neerlandistiek? Wel, op termijn
natuurlijk wel. Alles wat geboren is, moet sterven, en deze natuurwet geldt ook voor
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Dit is een inspanning die sinds kort wel degelijk op versnipperde manier wordt geleverd. Ik
denk aan BIMILI (Bibliothek mittelniederländische Literatur) en aan de Engelse vertalingen
van Middelnederlandse teksten die verschijnen bij Garland in New York.
De Hadewijch- en Ruusbroeconderzoekers onder ons weten wat het betekent wanneer hun
onderzoeksobject in het Engels (en in veel andere talen, waaronder het Chinees, het Japans
en het Hongaars) beschikbaar is: zij worden gedwongen om zich vertrouwd te maken met
heel andere perspectieven en onderzoeksvragen dan die die binnen de eigen vakgeschiedenis
zijn ontwikkeld; zij moeten hun eigen taal achterlaten en in het Engels publiceren als zij willen
worden gelezen en gehoord. Men moet zich ook niet teveel illusies maken over de zogenaamde
voorsprong die men blijvend zou hebben: er zijn inmiddels nogal wat buitenlanders die, omwille
van Hadewijch of Ruusbroec, goed Middelnederlands kennen.
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wetenschappelijke disciplines. Binnen die laatste categorie van menselijke creaties
zal de neerlandistiek een eerder kleinschalig organisme zijn geweest. In ‘het
galactisch museum van de toekomst’ zal daarom vermoedelijk geen vitrinekastje
‘(medio)neerlandistiek’ te zien zijn - hoogstens verschuilen zich daar straks een
30
paar flarden Jonckbloet en Van Oostrom in een archiefschuif. Maar voor het zover
is, heeft de (medio-)neerlandistiek het voorrecht te evolueren - ook aan groei door
evolutie ontsnapt geen enkele schepping - door in haar mooiste historiserende pak
in te gaan op de voorliggende uitnodiging om deel te nemen aan het huwelijk tussen
Mercurius en Philologia.
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Inger Leemans
Vrouwen en kinderen eerst?
Enkele overdenkingen over de toekomst van de neerlandistiek
Abstract - In this essay, the author asks herself whether she can truthfully call herself
a ‘scholar of Dutch Literature and Language’ and what this notion really means
these days, since the different fields which traditionally made up the curriculum of
Dutch Studies have increasingly grown apart. It would be a solution to discontinue
Dutch Studies in their current form and to combine its constituent parts with other
academic disciplines, based on the realities of research and the job market. Historic
and modern literature could grow closer, by reflecting together upon different
approaches to interpretation, so that the literary theoretical and the cultural historical
angles could strengthen each other. The author argues that scholars of Dutch
Literature and Language should throw the doors wide open and connect with other
(inter)national disciplines.
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
W.B. Yeats

1 Ben ik een neerlandica?
Ik studeerde Nederlands, specialiseerde in historische letterkunde maar studeerde
af met een vrije specialisatie. Ik liep stage bij het Constantijn Huygens Instituut bij
de editie van Klikspaans Studententypen. Ik was als bursaal aangesloten bij het
Huizinga Instituut waar ik cursussen en ateliers volgde op het brede gebied der
cultuurgeschiedenis. Ik spijkerde mijn (wetenschaps)historische kennis bij in aan
de University of Pennsylvania in Philadelphia. Ik schreef een dissertatie over
Nederlandstalige pornografische romans, die ik probeerde te verbinden met de
radicale Verlichting aan het einde van de zeventiende eeuw. Ik was redactiesecretaris
van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, ben nu hoofdredacteur van
De Achttiende Eeuw. Ik verzorgde edities van twee pornografische romans. Ik
schreef voor Vooys, Musaeus, Armada, Literatuur, Spiegel der letteren, Yang,
Parmentier, Historisch Nieuwsblad, Neerlandica extra muros, De boekenwereld,
Nederlandse letterkunde. Ik ben geabonneerd op Mededelingen St. JCWeyerman,
De Achttiende eeuw, De negentiende eeuw, TS, Historisch Nieuwsblad, Jaarboek
voor Nederlandse boekgeschiedenis, TNTL. Ik gaf enkele jaren colleges bij
geschiedenis en bij Nederlands in Utrecht en ben (de komende jaren) postdoc in
Nijmegen op het project De culturele impact van de Duitstalige landen in Nederland
tussen 1750 en 1840: hun weerslag in de letteren, het literaire bedrijf en de gedrukte
media. De laatste lezingen die ik gaf waren op congressen in Los Angeles, de laatste
onderzoeksreis ging naar Wolffenbüttel. Ik probeer mee te draaien in de
onderzoeksgroepen Tijdschriftstudies (Nederlands-Vlaamse onderzoeksgroep), het
traject ‘Infrastructuur van het literair-cultureel leven’ (HLCS, Radboud Uni-
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versiteit), het Pierre Bayle Instituut (Radboud Universiteit), de werkgroep Revolutie
en Restauratie (UU). Ik ben sinds kort lid van de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde.
Ik heb mij nog nooit een neerlandica gevoeld. Hoewel ik het verplichte disciplinaire
traject van Nederlands heb doorlopen, kreeg ik nooit het gevoel dat ik mijzelf
schoolde als een apart species, de neerlandica. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat
de samenhang tussen de verschillende onderdelen in de jaren '90 ver te zoeken
was. In Utrecht was de taalkunde geheel Chomskiaans en daardoor volledig
losgezongen van de letterkunde, en weinig ‘Nederlands’. Voor de (historisch)
letterkundige bood taalkunde vrijwel niets. Een vak als historische taalkunde (‘oude
zinnen’) was in mijn ogen een wonderlijke combinatie van traditionele historische
taalkunde met de nieuwe generatieve syntaxis. Ondertussen is dit vak van het vaste
curriculum verdwenen. Taalbeheersing stond geloof ik nog in de kinderschoenen
en wist slechts zelden uit te stijgen boven het praktische niveau. De al maar groter
wordende groep taalbeheersingsstudenten sleepten zich met tegenzin door de
Vondelcolleges heen terwijl ik me afvroeg wat de wetenschappelijke waarde was
van schemaatjes over zender, ontvanger en ruis. Na mijn basisopleiding kon ik de
argumentatiestructuur van een Postbus 51-folder beschrijven en met herschrijfregels
een zin terugvormen naar haar fictieve ‘oervorm’, maar wat had ik eraan? Hoe veel
liever had ik in de tussentijd meer geleerd over de Nederlandse geschiedenis, zodat
ik begreep in wat voor tijd die Middelnederlandse teksten geschreven werden, of
Latijn geleerd, mythologie, Genette gelezen, Derrida voor mijn part, of daadwerkelijk
zeventiende-eeuwse zinsbouw en spelling bestudeerd, of Gotisch wellicht?
Mijn specialisatie in de oudere Nederlandse letterkunde stond vooral in het teken
van de retorica en filologie: dat waren de expertisegebieden van Nederlands in
Utrecht. Het hoogtepunt van deze opleiding was wat mij betreft de Brandaangroep,
waarin o.l.v. Wim Gerritsen en Soetje Oppenhuis de Jong gewerkt werd aan een
editie van de Reis van Sinte Brandaan en waarin we de moderne vertaling van
Willem Wilmink kritisch volgden. Na een tijd echter begon ik me te vervelen bij de
colleges, die mijns inziens veel te vaak bleven hangen op het niveau van
handschriftkunde en editietechniek, hetgeen deels te wijten was aan de veel te korte
onderwijsblokken. Ik herinner me een college middeleeuwse liefdesbrieven, waaraan
ik met veel enthousiasme begon maar me uiteindelijk geheel van de historische
sensatie weggedreven zag met een nota over het bodemotief. De cultuurhistorische
context bleef meestal beperkt tot een korte inleiding bij de editie, een
lezersvriendelijke introductie, maar zelden werd die context behandeld door middel
van een probleemsturende aanpak. Het bleef een los bezaanzeil achter het grootzeil,
een decorstuk losstaand van de opvoering. Als studenten hanteerden we de
‘methode’ om helemaal op het laatste van ons onderzoek, als de editie gemaakt
was en eventueel een bespreking van vorm en inhoud gegeven, nog een of twee
artikelen uit de kast te pakken en die in de inleiding als context te presenteren. Wat
men selecteert, hoe men selecteert, hoe ver men moet gaan met selecteren en wat
dit secundair materiaal voor vraagstellingen op zou moeten leveren voor het
onderzoeksmateriaal, bleef vaak onbesproken.
Deze methode van aanpak zocht en vond ik buiten Nederlands: bij
cultuurgeschiedenis en algemene literatuurwetenschap, met name bij Wijnand
Mijnhardt en Joost Kloek. Joost Kloek combineerde en confronteerde neerlandistiek
met (in-
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ter)nationale onderzoeksgebieden als de receptie-esthetica (die hij bekritiseerde),
boekgeschiedenis, cultural studies, met theorieën van Jauss en Bourdieu. Door
Kloek en Mijnhardt en de onderzoekers die zij om hen heen verzamelden werd
literaire cultuur breed onderzocht: literaire genootschappen, receptietheorie, (literaire)
uitgeverijen, boekbezit, mecenaat, tijdschriften, literatuurtheorie en
1
literatuuronderwijs. In hun colleges werd aandacht besteed aan de functie van
literatuur, aan de plaats van literatuur in het culturele veld en de mogelijkheden die
zij daarin voor zichzelf creëerde: op de ‘productie, distributie en consumptie van
cultuur’. Veel van dit onderzoek werd door Kloek en Mijnhardt later vervat in IJkpunt
1800, dat de Nederlandse literatuur plaatst binnen de maatschappelijke, politieke
en culturele ontwikkelingen van de achttiende eeuw.
Ik had mijn weg gevonden en uiteindelijk heb ik met Kloek en Mijnhardt als
promotoren een dissertatie geschreven over vroegmoderne pornografie, waarbij ik
geprobeerd heb om deze ‘literaire’ teksten een plaats geven in de contemporaine
cultureel-maatschappelijke context. Deze achtergrond zal mijn uitgangspunt zijn bij
het formuleren van enkele gedachten over de toekomst van de neerlandistiek. Vooral
afgaande op mijn eigen ervaringen met het vakgebied zal ik verschillende problemen
en mogelijkheden signaleren.

2 Een yder stuyrt zijns weechs, en niemand weet waer heen
(P.C. Hooft)
Zoals ik al schreef, waren tijdens mijn studie de gebieden taalkunde, letterkunde en
taalbeheersing weinig geïntegreerd. Ik geloof niet dat de zaken er sinds mijn
afstuderen glorieuzer uit zijn gaan zien. Gerritsen pleitte enkele jaren geleden, in
een lezing over De Vooys voor de alumni Nederlands van de universiteit Utrecht,
nog vol vuur voor het behoud van het vak, met meer coherentie om de
middelpuntvliedende krachten tegen te gaan. Zijn voorstel was de instelling van een
centraal studiedeel ‘Geschiedenis der neerlandistiek’, waarin de intellectuele
geschiedenis van het vak zou worden aangeboden en waarin de veranderende
visies op de taken en verantwoordelijkheden van de neerlandicus aan bod zouden
komen (Gerritsen 1995). In het recente KNAW-rapport over taalkundig en letterkundig
onderzoek in Nederland wordt geconcludeerd: ‘De taalkunde en de letterkunde zijn
in de afgelopen decennia eigen wegen gegaan’. De commissie spreekt haar zorg
hierover uit en vindt het ‘onjuist als in de opleiding tot taalkundige of letterkundige
geen systematische kennis wordt aangeboden van het complementaire
wetenschapsgebied dat taal tot object heeft’ (KNAW 2004: XI). Waarom dit zo
belangrijk is, wordt niet duidelijk.
In de studiegids 2004-2005 van de opleiding Nederlands in Utrecht wordt als
doelstelling voor de afgestudeerde neerlandicus gesteld dat deze ‘de algemene
bekwaamheid [bezit] om met voorbeelden duidelijk te maken hoe de drie
deelgebieden taalkunde, taalbeheersing en literatuur elkaar kunnen steunen en
aanvullen’. Ik vraag me af of veel studenten, alumni, of zelfs neerlandici hierin zouden
slagen. De

1

Voor de neerlandistiek leidde dit onder andere tot bijdragen van Gert-Jan Johannes, Arianne
Baggerman, José de Kruif, Lizet Duyvendak, Jeroen Salman.
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letterkundigen van Nederlands die ik ken, hebben nauwelijks een idee wat er zich
bij taalkunde of taalbeheersing afspeelt en dat is andersom geloof ik nog erger. Er
is geen onderzoekscentrum neerlandistiek, wel een Institute of Linguistics en een
Onderzoeksinstituut voor geschiedenis en cultuur. Het feit dat het taalkundig instituut
een Engelse naam heeft, verraadt de sterk internationale inslag. Een groot gedeelte
van de taalkundige publicaties is ook in het Engels; Nederlandse taalwetenschap
bekleedt internationaal een prominente positie. Taalkundigen vinden ondertussen
eerder aansluiting bij neurowetenschappen, psychologie, artificiële intelligentie,
onderwijskundigen, dan bij letterkundigen. Hoeveel abonnees heeft TNTL nu nog?
En hoeveel daarvan lezen alle artikelen, zowel de taalkundige als de letterkundige?
Waarom zou men eigenlijk deze disciplines dan nog samen proberen te houden?
Ook op andere vlakken staat de studie Nederlands onder druk. Toen ik studeerde
waren er nog 150 eerstejaars Nederlands in Utrecht, nu zijn dat er nog net 80. Overal
moet gekort en bezuinigd worden. Er is weinig geld om nieuwe docenten aan te
nemen. Vrijkomende banen worden wegbezuinigd. Dit terwijl brede studiepaden
zoals ‘algemene cultuurwetenschappen’, ‘theater-, film- en televisiewetenschappen’
en ‘communicatie- en informatiewetenschappen’ het ongekend goed doen.
Ook de arbeidsmarktperspectieven zijn veranderd. De studiegids van de opleiding
Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden stelt: ‘Men zou kunnen zeggen: het
beroep van neerlandicus bestaat eigenlijk niet’. De tijd dat de studie Nederlands
leraren voor de middelbare school klaarstoomde is al lang voorbij: in 1995 was nog
maar 20% van de alumni Nederlands aan een middelbare school werkzaam.
Daarnaast is de vraag of de studie Nederlands überhaupt nog wel een geschikte
opleiding vormt voor dat vak. Tijd voor (historische) letterkunde is er nauwelijks in
2
het huidige schoolsysteem, men moet vooral grammatica en tekstverklaring geven.
Waar zijn de alumni dan wel terechtgekomen? In dezelfde sectoren als andere
letterenstudenten: in overheidsbanen, bij redacties, ambassades, omroepen,
ministeries, musea, archieven, bibliotheken, en tekstbureaus. Het bedrijfsleven kiest
steeds meer voor mensen met een brede universitaire scholing, niet zo zeer voor
een specialisme.
Zou het geen idee zijn om onderzoek en onderwijs meer op één lijn te brengen?
Waarom zouden we het zinkend schip niet verlaten voordat we ermee verzuipen?
Waarom niet de belasting verspreid over verschillende sloepen en de enterhaken
klaar om bij andere richtingen aan te haken? Er zou gedacht kunnen worden aan
een ‘Onderwijsinstituut voor geschiedenis en cultuur’. De faculteit der letteren zou
dan worden opgesplitst in twee onderwijsinstituten: ‘Taal’ en ‘Geschiedenis en
cultuur’. Binnen die instituten worden voor de studenten een aantal mogelijke
trajecten uitgeschreven, bijvoorbeeld op medium (literatuur, kunst, theater, film) op
periode (mediëvistiek, vroegmoderne studies), op methode of onderwerp (literaire
analyse, vrouwenstudies, geschiedenis) of op taal. We kunnen trajecten voorleggen
die combinaties vormen tussen de instituten: Engelse taal- en letterkunde, misschien
met een duidelijk beroepsperspectief: traject editeur, journalist, docent. Men zou
instituutsbreed nieuwe plannen en trajecten uit kunnen zetten, die mis-

2

De aanbeveling uit het KNAW-rapport om aio's op te leiden voor het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs lijkt mij dan ook slecht stroken met de realiteit. Ik betwijfel of aio's
op het vwo beter ‘een hoger niveau van het onderwijs’ kunnen garanderen dan afgestudeerde
neerlandici, noch ongeacht of zowel aio's als het vwo op elkaar zitten te wachten.
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schien slechts tijdelijk werken en daardoor effectief blijven en die eventueel
gebaseerd kunnen zijn op onderzoeksgroepen. Men zou zo snel op de actualiteit
in kunnen spelen (colleges geschiedenis van het normen- en waardendebat,
multiculturele samenleving, idolatrie, om maar wat voor de hand liggende thema's
te noemen) met colleges waarin verschillende docenten uit verschillende disciplines
hun expertise combineren. Op deze manier zouden op het gebied van Nederlands
de taalkunde, taalbeheersing en letterkunde verbanden kunnen aangaan waar dat
zinvol is, maar elkaar ook met rust laten waar ze elkaar in de weg zitten.
Het zou voor een veel flexibeler systeem zorgen, dat beter past binnen de
bamastructuur. De instroom van studenten zal namelijk steeds meer diversifiëren.
Op dit moment worden er al casuscolleges gevuld met studenten van divers
pluimage: van verschillende jaren, opleidingen en specialisaties en dus met
verschillende wensen en noden. Die diversiteit zal alleen maar toenemen.
Aan deze instituten zouden dan instkuutsbrede docenten aangesteld kunnen
worden die onderwijs kunnen geven op verschillende gebieden, passend bij hun
expertise. Dit biedt enkele voordelen. De afgelopen decennia is de roep om
interdisciplinair onderzoek steeds groter geworden. NWO subsidieert vooral
vernieuwend onderzoek dat buiten de traditionele paden past, uitgevoerd door
grotere groepen mensen die verschillende disciplines weten te combineren.
Onderzoeksscholen zoals het Huizinga Instituut, waar ik me als bursaal onder
geschaard heb, proberen een paraplu te bieden voor een breed scala aan - in dit
geval - cultuurhistorici. Als men na de promotie echter een onderwijsbaan probeert
te bemachtigen is er vaak maar een weg: terug. Men moet weer kleur bekennen,
zich aansluiten bij een discipline. Opleidingen zelf voelen zich vaak weinig gebaat
bij dit soort uitgewaaierde onderzoekers, die vaak weinig weet (meer) hebben van
het vaste curriculum dat zij zouden moeten onderwijzen. Instituutsbrede
docentschappen zouden beter aansluiten bij de onderzoekspraktijk van de afgelopen
jaren. Daarnaast zou het geschuif met tienden fte docenturen zo voorkomen kunnen
worden. Veel opleidingen hebben vanwege de bezuinigingen en/of het teruglopend
aantal studenten te weinig ruimte om daadwerkelijk nieuwe krachten aan te stellen:
vaak wordt er gewerkt met korte tijdelijke banen van enkele tienden fte. Het ‘nieuwe
systeem’ zou ervoor kunnen zorgen dat men inderdaad het ‘jong talent’ weet vast
te houden om de uitstroom van universitair docenten die vanwege de vergrijzing
voor de komende jaren voorspeld is, op te vangen (o.a. Bos 2003).
Dit zou ruimte bieden om eens helemaal opnieuw naar de neerlandistiek te kijken.
Wat bindt eigenlijk de verschillende onderdelen nog? Zullen de drie boten geheel
van elkaar wegdrijven? Ik denk het niet. Laat ik het bekijken vanuit mijn eigen
onderzoeksgebied: de historische letterkunde. Het onderzoek naar retorica dat de
afgelopen decennia school heeft gemaakt, zou zich kunnen verbinden aan het
moderne taalbeheersingsonderzoek. Filologie zal een belangrijk onderdeel blijven
en hiervoor is taalkundig inzicht onontbeerlijk: historische taalkunde, kennis van
dialecten, etymologie, oftewel ‘taalkundige theorieën die relevant kunnen zijn bij het
3
analyseren van het literaire discours’.

3

KNAW 2004:

32. Of de taalkundigen ook noodzaak zien om hernieuwde aansluiting te zoeken
met de letterkundigen, of zij letterkundige ‘hulpvakken’ zullen inlassen in hun taalkundige
curriculum, vind ik moeilijker te beoordelen.
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3 Wij waren getwee tezamen en waren getwee alleen
(J.P. Vuylsteke)
Wellicht gaat bovenstaand voorstel wel erg ver. En misschien is er ook wel iets voor
te zeggen dat juíst in bama-tijden instituten opleidingstrajecten aan moeten bieden
die minder voor de hand liggen en die studenten zelf minder snel zouden formeren.
Het lijkt mij dan wel zaak dat er meer grond voor samenwerking gevonden wordt.
Waarom zou je in een opleiding studenten scholen in een waaier aan disciplines
die door de docenten van de opleiding zelf al niet eens overzien zijn? Meer
samenhang is niet alleen nodig tussen taalkunde, taalbeheersing en letterkunde,
maar ook voor de letterkundigen onderling. Moderne Nederlandse letterkunde en
historische letterkunde hebben zich namelijk de laatste decennia ook van elkaar
losgezongen. De onderzoekspraktijk geeft dit al aan: de landelijke onderzoeksschool
voor literatuurwetenschap (OSL) richt zich op de negentiende (vooral na 1880) en
twintigste eeuw, terwijl historisch letterkundigen doorgaans hun plek vinden bij het
cultuurhistorische Huizinga Instituut. Er lijkt zo een kloof te bestaan tussen een meer
theoretische en tekstgerichte benadering in de moderne letterkunde en een
cultuurhistorische aanpak binnen de oudere letterkunde. Dit verschil is bijvoorbeeld
ook merkbaar in de handboeken die voor de verschillende periodes gebruikt worden:
Anbeek, Van Bork en Laan zijn vooral gericht op poëtica: op een bespreking van
‘de opeenvolging van literatuuropvattingen’ en de daartoe gebruikte literaire vormen
in de moderne tijd (Anbeek 1990: 13; Van Bork en Laan 1986). Anbeek neemt veel
ruimte voor literaire analyse, het boek staat vol met gedichten en fragmenten. Aan
de ondertitel van Het volle leven, het handboek dat bij vroegmoderne letterkunde
sinds kort veel gebruikt wordt, kan men het verschil al aflezen: Nederlandse literatuur
en cultuur ten tijde van de Republiek. René van Stipriaan richt zich in dit boek vooral
op de functies die literaire teksten in de vroegmoderne tijd bekleden. Hij bespreekt
de ‘verwevenheid van de literatuur met de sociale, religieuze, culturele en
wetenschappelijke ontwikkelingen’, oftewel de ‘literaire cultuur’ (Van Stipriaan 2002:
Woord vooraf.).
Natuurlijk zijn er ook vormen van samenwerking geweest de afgelopen decennia.
Het meest sprekende voorbeeld is het samenwerken aan en discussiëren over het
schrijven van literatuurgeschiedenissen: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis
en de literatuurgeschiedenissen die via de Taalunie de komende jaren zullen
verschijnen. Deze hebben ervoor gezorgd dat letterkundigen uit alle hoeken van de
neerlandistiek met elkaar in debat zijn getreden over de (on)mogelijkheden van de
4
Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Vraag blijft nog wel in hoeverre de nieuwe
geschiedenisdelen allemaal toch weer een aparte signatuur zullen krijgen. Daarnaast
gaven de reacties op NLG aan dat deze literatuurgeschiedenis op beide gebieden
tekort schoot. Mertens en Willaert betoogden dat van de postmoderne opzet van
voorbeeldboek A new history of French literature van Denis Hollier in NLG weinig is
overgebleven. Men heeft de chronologie niet losgelaten, doet aan constructie in
plaats van deconstructie, doet weinig tot niets met het modernistisch formalisme,
met Foucauldiaanse vertogen, met de sociologie van de litera-
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Zie onder andere de besprekingen van NLG in de Nieuwe Taalgids van 1994 en Bekkering
en Gelderblom 1997.
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tuur, zelfs niet met gender en ethnische perspectieven, met psychoanalyse
enzovoorts (Mertens en Willaert 1994). Daarnaast zou ook het uitgangspunt dat
men het ‘functioneren van literatuur in de samenleving’ zou bespreken, te weinig
uit de verf komen. Dit wordt nader uitgewerkt door Kloek die bijvoorbeeld aandacht
voor het middelbaar onderwijs en literaire proliferatie mist, voor leesgezelschappen,
bibliotheken, series, uitgevers, tijdschriften, almanakken, mecenaat, of de
sociologische samenstelling van publiek (Kloek 1993). De diachrone samenwerking
lijkt zo tot een compromis te zijn gekomen waar van beide ‘kanten’ bezwaar tegen
kan worden aangetekend.
Daar komt bij dat er nogal wat onduidelijkheid schijnt te zijn over geschiedenis
van de verschillende onderzoeksmethoden binnen de neerlandistiek. Terwijl Kloek
stelt dat de contextualisering van NLG blijft steken en dat ‘the intrinsic approach’ de literatuurgeschiedenis die zich voornamelijk tot de literatuur an sich beperkt - de
kern van de neerlandistiek uitmaakte, stelt Ernst van Alphen juist dat het
(cultuur)historische van oudsher al de neerlandistiek heeft bepaald (Van Alphen
1992). Is hier de wens de vader van de gedachte? Het feit dat het begrip
‘contextualisering’ zo breed is zorgt vaker voor spraakverwarring en ik zou dan ook
de wens van Gerritsen willen herhalen dat elke studie Nederlands ruimte maakt
voor een college over de geschiedenis van het vak met aandacht voor de
verschillende onderzoeksmethodes.
Het probleem van de contextualiserende methode ligt niet alleen in haar onduidelijk
verleden, maar ook in de toekomst: vele neerlandici hebben zich al bezorgd
afgevraagd welke plaats literatuur nog heeft binnen een dergelijke aanpak. Mertens
en Willaert bijvoorbeeld beschrijven de literatuurgeschiedschrijving die zich richt op
het functioneren van de literatuur in de samenleving als een ‘uitdijend heelal’; hoe
zal men dit bevatten, ‘welke plaats zal literatuur innemen in dat geheel?’ Kloek heeft
het over ‘de vergruizing’. Terwijl Kloek dit probleem niet ziet als een signaal om
contextualisering aan banden te leggen - ‘de wetenschap ontwikkelt zich nu eenmaal
centrifugaal’ -, betoogde Schenkeveld-Van der Dussen dat we misschien toch
terugmoeten naar een ‘smallere’ vakopvatting om de eigenlijke literatuurstudie niet
5
onder het contextualiserende geweld te laten ineenklappen?
Een toenadering tussen moderne en historische letterkunde zou moeten proberen
een tekst én contextgerichte benadering te verenigen, zonder de scherpten van
beide kanten te veel af te zwakken en zonder de literatuurstudie overboord te gooien.
Een voorbeeld van een dergelijke synthetiserende aanpak kan wellicht gevonden
worden in het recente Lessen in literatuur van Frans Willem Korsten, die de Europese
literatuur van de oudheid tot nu bespreekt via enkele kernbegrippen, waarbij steeds
verschillende literatuurwetenschappelijke methoden aan bod komen. In dit artikel
wil ik een andere mogelijkheid opperen.

5

Kloek (1993: 483) citeert ook verschillende andere artikelen waarin dit probleem besproken
wordt, o.a. van E.K. Grootes en H. van Gorp.
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4 Gaat, dringt twee zielen in een lijf
(Bredero)
Geattendeerd door Kloeks ‘centrifugale’ karakterisering van de wetenschap, stuitte
ik op de recente studie Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen, waarin
Thomas Vaessens en Jos Joosten een nieuwe ‘centrifugale’ leesmethode
presenteren. Vaessens en Joosten bespreken in dit boek enkele recente
poëziebundels, waarbij zij betogen dat voor het analyseren van dit soort postmoderne
literatuur de traditionele, door hen als ‘modernistisch’ betitelde leesmethode niet
meer voldoet. Sinds de jaren '60 zou - allereerst via het werk van onder anderen
Sötemann, Overstegen en Fens, en later verspreid via schoolpoëtica's - in de
neerlandistiek de tekstgerichte leesmethode zijn doorgedrongen, waarin via close
reading gezocht wordt naar een coherente interpretatie, ervan uitgaande dat ieder
onderdeel van de tekst een plaats inneemt in een zinvol samenhangende structuur.
Deze centripetale leesmethode voldoet niet meer voor een postmoderne poëzie
waarin, zoals Vaessens en Joosten laten zien, coherentie, de autonomie van het
gedicht, de authentieke stem die in het gedicht weerklinkt en de greep die de auteur
heeft op zijn eigen werk steeds geproblematiseerd worden. De postmoderne
gedichten neigen eerder naar chaos, naar een ontploffing van betekenissen, dan
dat zij een centrum hebben waarin alle elementen van het gedicht samenkomen.
Een nieuwe leesmethode zou juist van deze incoherentie uit moeten gaan. Aangezien
expliciete versexterne inkadering vaak ontbreekt bij deze dichters, gaan Vaessens
en Joosten uit van de ondervinding van de lezer. ‘De postmoderne lezer aanvaardt
dat er in een tekst open plekken (blijven) bestaan, en gaat ervan uit dat de dichter
niet tevoren bewust betekenis in het gedicht legt. Betekenis is een veranderlijk
gegeven tussen gedicht en lezer’ (Vaessens en Joosten 2003: 248).
Het boek van Vaessens en Joosten biedt mijns inziens nieuwe mogelijkheden
om naar literatuur te kijken, niet alleen voor postmoderne poëzie, maar ook voor
andere genres uit andere tijden. Voor een van de terreinen waarmee ik mij de
afgelopen jaren heb beziggehouden, dat van de vroegmoderne roman, lijken mij
deze inzichten zeer bruikbaar. Het hieronder gepresenteerde resultaat van deze
confrontatie van inzichten over de postmoderne en vroegmoderne literatuur kan
wellicht ook nieuwe ideeën opleveren voor de modern letterkundigen.
De vroegmoderne roman kan tot op heden op weinig belangstelling van
literatuurhistorici rekenen. De meeste literatuurgeschiedenissen laten het genre
‘opkomen’ met de publicatie van Sara Burgerhart (1782), een zedenkundige roman
waarin de aandacht niet uitgaat naar de verhaalde feiten, maar naar een
karakter-analyse en morele beoordeling van de verhaalde feiten. Hoewel de
‘Merlijnschool’ veel minder impact heeft gehad op de historisch letterkundigen, lijkt
coherentie, met name op het niveau van de structuur, wel het criterium te zijn waarop
literaire teksten werden beoordeeld. En aangezien de vroegmoderne romans zich
aan dit criterium lijken te onttrekken, kunnen de meeste literatuurhistorici slecht met
ze overweg. Allereerst heeft de vroegmoderne roman geen duidelijke plaats in het
literaire systeem en een specifieke romanpoëtica ontbreekt. Het zoeken naar
bindende expliciet geformuleerde poëticale opvattingen, levert weinig op: Pol
constateerde in zijn studie over romanbeschouwing in voorredes 1600-1755 al dat
er in de Nederlandse romanvoorredes nauwelijks getheoretiseerd wordt, weinig
gere-
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flecteerd over het genre. Een groot gedeelte van die reflectie beperkt zich tot enkele
oppervlakkige uitspraken over zedelijke sturing, nut van de roman of
waarheidsopvatting (Pol 1987).
Bijkomend probleem is dat veel romanauteurs uitdrukkelijk beweren géén romans
te schrijven. Daarnaast is de variëteit in romangenres groot en lopen al die
genrevormen door elkaar heen. Pogingen tot een onderverdeling in genres op basis
van romanstructuur en stofbehandeling, leiden al even snel tot spraakverwarring.
Edities van individuele romans laten ook zien dat het vaak erg moeilijk is om tot een
sluitende genretoekenning te komen: veel romans combineren kenmerken van
6
verschillende genres. Soms ressorteert men tot de algemene benaming
‘avonturenroman’ om van het indelingsprobleem af te zijn.
Het is uitermate lastig om per individuele roman tot een sluitende interpretatie
van vorm en inhoud te komen. Auteurs lijken zich weinig bekommerd te hebben om
het creëren van een centrale these, een centraal probleem waarnaar de karakters,
plot en motieven gemoduleerd werden. De weinige onderzoekers die vroegmoderne
romans bestudeerden en heruitgaven, richtten zich meestal op het vinden van een
genre waarin de roman gepast kan worden zodat in ieder geval ‘externe coherentie’
kon worden gesuggereerd. Zo signaleert Buijnsters in zijn editie van de hybride
roman Beschryving van het magtig Koningryk Krinke Kesmes (1708) van de Zwolse
chirurg Hendrik Smeeks: ‘Het heeft er veel van weg dat bij de auteur een dubbele
bedoeling voorzat, namelijk het schrijven van een avontuurlijk reisverhaal en het
etaleren van bepaalde wijsgerige godsdienstige wetenschappelijke opvattingen.
Zijn vormvermogen schoot echter te kort om die twee tendenties in een verhaal te
integreren’. Gelukkig echter herkennen we in deze dubbele vorm wel ‘een bepaald
literair genre: het imaginair reisverhaal, waarin een spannend verhaal fungeert als
aantrekkelijke verpakking van ideeën’ (Smeeks 1976, inleiding). Het plaatsen van
deze roman binnen het genre van de imaginaire reisverhalen verleent coherentie.
Een literair onvermogen wordt zo opgevangen door de coherentie van de genrevorm.
Ook Van Gorp signaleert in zijn editie van De Vermakelijke Avanturier (1695) van
Nicolaas Heinsius de ‘chaotische aanblik’ van het werk. Volgens Van Gorp heeft
Heinsius echter ook gepoogd ‘via diverse procédés een zekere eenheid in het
verhaal te brengen’: de hoofdpersoon, enkele terugkerende personages, expliciete
anticipaties en de sentimentele hoofdintrige die hij ontleent aan de Franse
heroïsch-galante romans. Dit soort structuurelementen houden de roman ‘bijeen’.
Via genreanalyse kan Van Gorp de chaos een naam geven: de ‘saucijzenstructuur’
- het aaneenrijgen van losse verhalen via bijvoorbeeld één centrale hoofdpersoon
- blijkt een vast kenmerk van het picareske genre. Is de incoherentie eenmaal
benoemd en daarmee als coherentie gepresenteerd, dan kan de roman alsnog in
de canon worden ingeschreven: ‘een hybridische verhaalstructuur met
heroïsch-galante en picareske ingrediënten; een gevarieerd spelerspotentieel “zoo
van de Grooten als 't Gemeen”, met inclusief een embryonaire milieuschildering;
een reeks motieven (afkomst, honger, liefde, schijn-eer, reispatroon) die uitmonden
in picareske bedrogsituaties....Het zou voldoende zijn om de V.A. een bijzondere
plaats te geven in onze literatuurgeschiedenis’ (Heinsius 1981, inleiding).

6

In het eerste hoofdstuk van mijn dissertatie bespreek ik deze problemen uitgebreid. Leemans
2002.
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Ik zou ervoor willen pleiten om eerst de chaos de chaos te laten en eens te kijken
welke elementen op welke wijze over elkaar heenbuitelen, zonder de spanning
meteen op te lossen. Juist speciale aandacht te geven aan die ‘probleempunten’,
aan fricties, blinde vlekken, incoherentie. Ter voorbeeld De twee fortuinskinderen,
een roman uit 1680, anoniem geschreven en door ‘Jochem de Wilde’ gedrukt en
onderverdeeld in twee delen: ‘Het leven en bedryf van Kleyn Klaasje’ en ‘Het
doorluchtig en wonderlyk leven van Michiel Anders genoemd Joncker van der
Moesel’. Deze romans zoekt men tevergeefs in de literatuurgeschiedenissen, soms
wordt de titel even kort vernoemd als voorbeeld van ‘zucht tot navolging van den
Spaanschen schelmen-roman’. Inderdaad zou men vorm en inhoud als picaresk
kunnen aanduiden: de roman geeft in het eerste deel het verhaal van de schelm
Klein Klaasje, die heel Nederland doorzwerft en met verschillende sociale milieus
in aanraking komt, doorgaans omdat hij een nieuwe dienstbetrekking nodig heeft.
Het verhaal heeft zeker een saucijzenstructuur: de losse avonturen worden
ternauwernood bijeengehouden door hun gemeenschappelijke hoofdpersoon, ook
al omdat die als personage nauwelijks wordt uitgewerkt.
Een van die episodes zal ik uitgebreid samenvatten, omdat die mooi laat zien
hoeveel ‘lijnen’ er eigenlijk aan dit verhaal trekken. Nog vroeg in de roman wordt
de jonge hoofdpersoon Klein Klaasje (na een aantal eerdere dienstbetrekkingen)
lakei bij ‘zekere Jonkers in 's-Gravenhage op de V.b....’. Zodra de jonkers ‘sijn
ongemeen vernuft’ vernomen hebben, gebruiken ze Klein Klaasje als ‘Makelaar in
warm vleesch, of om na het verstand van een hoop domme en gekke lezers te
spreken, voor Koppelaar’. In deze bediening eet Klaasje ‘van verbodene vruchten’
en wordt daardoor binnen vier weken ‘met een seer kwaad hoofd geplaagd’: ‘dat
hy seer gemakkelijk sonder eens te lachchen zijn water maacken kon’. Daarop
besluit hij zijn bazen ‘soo vuyl te maacken, als hy selve was’. Als hij hoort dat er
een mooi nieuw Bredaas meisje in Den Haag is gearriveerd, raadt hij dat zijn jonkers
aan. Er wordt besloten dat de oudste eerst mag en wel de volgende dag. Het meisje
wordt naar een herberg in Rijswijk gebracht. ‘Ondertusschen bracht den
Venus-Ruyter die den volgenden dag in het aardsch paradijs meende te gaan, den
nacht met het grootste verlangen des wereld en by na sonder slaapen over; en
hoewel hy dit aardig diertje nooyt gesien had, sweefde hem nochtans haar
schoonheyd soo onophoudelijck voor oogen, dat hij niet rusten konde, en sich
gestadig van de een op de andere sy keerde’. Klein Klaasje ondertussen weet het
meisje ervan te overtuigen dat zij zeer gelukkig is dat hij haar heeft ontdekt: ze kan
heel rijk worden omdat ze via Klein Klaasje ‘van groote Heeren genooten’ zal worden.
Voor de moeite mag hij zich eerst vrolijk met haar maken. Het juffertje voegt zich
naar zijn wil en ‘liet sich bekennen met een Knaap, die tusschen groen en geel, en
derhalven van de vuylste slag was’. Dan brengt hij het meisje bij de jonker en ‘Mars
en Venus’ leggen zich te bedde, terwijl Klaasje zich verkneukelt ‘dat zijn Heer soo
wel op sijn ketel soppen soude, als hy voor heen op sijns Heer ketel gedaan had’.
Als drie dagen later het kwaad geschied blijkt moet het meisje (‘het arme dier’)
vluchten en de jonker kan - samen met zijn broer, die ook niet stil heeft gezeten in behandeling. De kwetsuren zijn ‘naderhand noch soo menigmaal opgebrooken,
datse in die strijdt met goed fatsoen voor vrome en ervarene Soldaten konden
passeren’.
Uit bovenstaand fragment mag blijken dat we hier niet te maken hebben met
‘hoogstaande Literatuur’. De personages worden in het geheel niet uitgewerkt. Zij
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zijn dragers van de intrige en alleen als de intrige dat vereist, kunnen zij enige
karaktertrekken krijgen. Zo lijkt de relatief lange beschrijving van de gedachten en
fantasieën van de oudste jonker als hij op het meisje wacht, geheel in functie te
staan van het opvoeren van de (erotische) spanning. Innerlijkheid staat zo in dienst
van een van de belangrijkste doelen van dit soort romans: vermaak. De lezer moet
vermaakt worden. Blijkens bovenstaand fragment gebeurt dat vooral via het creëren
van spanning door avontuurlijke ontwikkelingen, van erotische spanning en van
humor via grappige anekdoten en spitsvondige woordspelletjes en neologismen.
Soms werkt een passage slechts op een van deze manieren (een avontuur lijkt dan
bijvoorbeeld alleen maar verhaald te zijn als drager voor een woordspeling of grappig
gezegde), soms proberen zij elkaar te verdringen, vechten ze om de aandacht,
soms ook vormen ze een krachtige eenheid. De populariteit van deze romans en
wellicht ook de literaire kwaliteit van deze teksten zou beter hieruit afgeleid kunnen
worden dan uit het vermogen een coherente plotstructuur op te bouwen. Een poëtica
van de vroegmoderne roman zou zich beter kunnen richten op de werking van
tekstuele procédés dan op de beschrijving van structuur an sich.
Aandacht voor werking van een tekst leidt tot een ‘ontploffing’ aan vragen, over
de functie van die tekst en over het lezerspubliek. Voor wie werden deze romans
geschreven en met welke leeshouding werden zij gelezen? De ‘saucijzenstructuur’
treft men zeker niet alleen in picareske romans aan: de roman blijft tot ver in de
achttiende eeuw vaak een opeenstapeling van avonturen en anekdoten. Dit zou
erop kunnen duiden dat de romans niet in één ruk werden gelezen, dat zij werden
voorgelezen of dat delen ervan bedoeld waren om de lezer stof voor latere
conversatie te bieden. De vele spitsvondigheden en grappige uitdrukkingen en
gezegden zouden zo ook ingezet kunnen zijn. Het zou de moeite lonen om eens
een onderzoek in te stellen naar de functie van romans als Fundgrube voor
spitsvondige conversatie. Wellicht zou daarmee de focus op avonturen en anekdoten
- boven bijvoorbeeld het uitwerken van het innerlijk van karakters - beter geduid
kunnen worden. Ook het constant aanspreken van de (domme en gekke) lezers
zou hiermee in verband gebracht kunnen worden. Vergelijkingen met het kijkpubliek
van moderne soaps en sit coms zouden hier nieuwe inzichten kunnen verlenen.
In principe moest het vermaak in vroegmoderne literatuur in dienst staan van
zedelijke sturing van de lezer. Het Utile Dulci gold in de vroegmoderne tijd voor elke
kunstvorm, ook voor ‘lagere’ vormen als de roman. Interpretatie van literaire werken
richt zich dan ook doorgaans op het ‘reconstrueren’ van de boodschap, van de
morele les die de lezer wordt voorgeschoteld. Plot, personages, motieven worden
in dit licht geduid. Voor de picareske roman komt dat meestal neer op het afkeuren
van buitensporig gedrag, van het zich laten leiden door de hartstochten en het
bestendigen van de bestaande burgerlijke maatschappijstructuur. De romans staan
dan ook vaak vol met moraliserende uitlatingen. Vermaak en nut lijken elkaar echter
vaak meer in de weg te zitten, dan dat zij één coherent geheel vormen. Commerciële
motieven spelen in dit krachtenveld een belangrijke rol. Blijkens de titelpagina's van
romans was het van groot belang om de teksten de markt in te prijzen door te wijzen
op de vele nieuwe, nog nooit gehoorde en wonderbaarlijke anekdotes: Zonderlinge
Gevallen en Minnaryen, uytgeleesene Geschiedenissen, ongemeene
Seldsaemheden, veranderlijke, waarachtige, ende zeer vermakelijke Historien,
aardige schijnheiligheid, wispelturige sinnen, geile hartstogten, listige bedriegery-
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en, aardige Bedriegeryen, Begeerigen handel, wellustige Leven, wonderlijke gonst
en wangonst van 't geval, Nieweliks in 't hoogberoemde Nederland voorgevallen,
enzovoorts. De hoofdpersonages moeten hierbij als uitdagend en aantrekkelijk
getypeerd worden. Bij de twee fortuinskinderen heet het: ‘de Vermaarden Niklaas
de Molembais, anders genaamt Klein Klaasje, geboren tot Delft, behelzende zijn
voornaamste Daden, gedurende zijn geheele leven, tot zijn sterven toe’ en ‘Het
Doorluchtig En Wonderlyk Leven van Michiel anders genoemt Jonker vander Moesel’.
In het geciteerde fragment wordt het ‘ongemeen vernuft’ van Klein Klaasje
aangeprezen en creëert de auteur sympathie voor zijn hoofdpersoon door hem
allerlei vernuftige streken uit te laten halen, vaak over de rug van mensen voor wie
de lezer minder sympathie zal voelen: domme boeren, Brabantse hoertjes en rijke
jonkers. In de romans zien we allerlei sporen terug van pogingen om deze tendens
tot ‘schandalisering’ tegen te werken of zedelijk te sturen: auctoriaal ingrijpen door
middel van expliciete moralisaties, poëtische gerechtigheid, het afstandelijk
behandelen van de hoofdpersoon (zodat weinig sympathie gekweekt wordt en de
lezer niet klem komt te zitten tussen sympathie en afkeer) of deze als lachwekkend
(en dus minder schadelijk) afschilderen. Een roman als De twee fortuinskinderen
maakt gebruik van de laatste methode, maar neemt een bijzondere plaats in omdat
het expliciet de vermaaksfunctie ophemelt en het belang van ‘schoone moralizatien’
ridiculiseert. De auteur wijst hierbij op commerciële motieven: vermaak verkoopt,
de lezer slaat moraliserende voorwoorden toch over.
Aangezien onderzoek tot nu toe lijkt uit te wijzen dat dit overtrokken is - zedelijke,
religieuze, moraliserende werken verkochten heel wat beter dan deze
7
vermaaksromans - is het vooral het gebruiken van commercialiteit als motief, het
expliciteren van de geldelijke kant van het schrijverschap, dat vragen oproept. In
hoeverre zijn veranderingen in het literaire bedrijf debet aan dit soort uitlatingen?
Proberen auteurs met dit soort uitlatingen lezers te socialiseren, te sturen in de
benodigde leeshouding voor vermaaksliteratuur, of zijn dit tekenen van een
commercialiserend literair bedrijf? Gaat het hier om broodschrijvers die uitgevers
teksten leveren waarvan zij verwachten dat die zullen verkopen? In hoeverre kunnen
we de auteur hier eigenlijk nog als criterium nemen?
De auteursintentie wordt zo geproblematiseerd: uitgevers lijken veel, misschien
steeds meer, in de pap te brokkelen te hebben. Uitgever Nicolaas ten Hoorn blijkt
zich bijvoorbeeld intensief met de tekst van Krinke Kesmes te hebben bemoeid. Hij
verving Smeeks' voorrede met een voorrede van eigen hand, en schrapte een hem
onwelgevallige passage. Aan het erbarmelijke Nederlands van het originele
handschrift van Smeeks af te lezen, corrigeerde Ten Hoorn de roman intensief. Het
romanfonds van zijn vader Timotheus ten Hoorn vertoont een dermate grote
coherentie, dat men kan vermoeden dat Ten Hoorn instigerend en intensief sturend
te werk ging.
Terug naar de fortuinskinderen. De commerciële eis tot ‘nieuw en anders’ tendeert
naar een steeds wonderbaarlijker en scandaleuzer verhaalinhoud, die niet alleen
in conflict komt met de zedelijke boodschap, maar ook met de waarheidsopvatting.
Uit het geciteerde fragment blijkt al dat de auteur van De twee fortuins-kinderen
spanning creëert door te suggereren dat de anekdote een waargebeurd
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Vgl. de immense populariteit van de werken van Cats. Zie bijv. ook De Kruif 1999.
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verhaal is, dat er werkelijk twee jonkers uit Den Haag ‘op de V.b....’ wonen met
littekens van diverse geslachtsziekten. In het voorwoord verkondigt de auteur dat
de fortuinskinderen twee in 1679 gestorven ‘doorluchtichste Zielen’ waren.
‘Verscheidene Lief-hebbers’ zouden de auteur verzocht hebben om hun daden te
verzamelen en te beschrijven, hetgeen hij heeft volbracht door enkele bekenden
van de twee schelmen te interviewen. De auteur roept de lezers op om met meer
‘voorname verrichtingen’ van de twee helden te komen. Blijkbaar is dat in zulke
getale gebeurd dat hij er een tweede deel mee heeft kunnen vullen. Nu is een
dergelijke waarheidsclaim zeer gewoon in romans van deze periode. Hiervoor heeft
Pol een poëticale verklaring gegeven: ‘moderne’ romanschrijvers proberen komaf
te maken met het ‘bezwaarde’ verleden van de middeleeuwse roman waarin dappere
ridders wonderbaarlijke, magische avonturen beleven. Aangezien de roman
traditioneel geen plaats had binnen de hogere kunsten, mat zij zich de status van
geschiedverhaal aan. In het geval van de twee fortuinskinderen - en die roman staat
hierin niet alleen - lijkt het echter ook daadwerkelijk te gaan om waargebeurde
verhalen, of verhalen die in ieder geval als waargebeurd verteld werden. Soms zijn
er bijvoorbeeld fragmenten opgenomen die geen enkele anekdotische of literaire
waarde hebben en die meer als krantenberichten of biografische aantekeningen
bedoeld lijken te zijn. Zo wordt ergens verteld dat Klein Klaasje trouwt met ene Anna
Waayop in Antwerpen, die hij, nadat hij haar goederen heeft opgesoupeerd, weer
verlaat. Vervolgens wordt nog meegedeeld dat Anna daarna is hertrouwd met een
schoenmaker uit Vlaardingen, waar zij nu nog woont.
De roman fungeert zo eveneens als krant en roddelblad, waardoor haar werking
wordt uitgebreid met sensatie en nieuwsgaring. Dat deze lijn weer nieuwe
spanningsvelden creëert blijkt bijvoorbeeld uit een passage waarin de auteur zelf
toegeeft dat een zojuist verhaald ‘feit’ misschien wel erg bekend voorkomt (lees:
zoals zo veel van dit soort anekdotes geplukt is uit de werken van Bocaccio, Rabelais,
Scarron, etc.), maar ‘desodanigen sullen voortaen believen te geloven, dat niemand,
als den doorluchtigen Joncker Michiel van der Moesel den Autheur van dit werk
8
geweest is’. De auteur ziet er verder ook geen been in om de ‘ware’ nieuwsfeiten
rond het leven van Jonker van der Moesel (het tweede fortuinskind) af te sluiten
met een Rabelaisiaanse, gefingeerde boedelinventaris en bibliotheekinventarisatie,
hetgeen de zakelijke verslaglegging opeens doet omslaan in een fantasierijke
burleske parodie.
Het laatste punt dat door dit fragment wordt opgeroepen is dat van het kwade
hoofd: in verschillende romans uit de tweede helft van de zeventiende eeuw komt
men geslachtsziektes tegen, gonorroe of syfilis. De informatie die over de ziektes
gegeven wordt is dusdanig gedetailleerd, dat men het ziektebeeld goed kan volgen.
De roman lijkt, naast de medische verhandelingen over ‘Venusziekten’ die in dezelfde
tijd veel gedrukt werden, een goed medium geweest te zijn om dit soort
maatschappelijke problemen mee te bespreken of belachelijk te maken. Allerlei
maatschappelijke spanningen komen in romans bovendrijven, en aangezien dit
soort werken vaak geschreven werd in het (hedendaagse) randstedelijke gebied,
gaat het doorgaans om problemen die zich in de grote steden manifesteren (Lee-
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‘Het doorluchtig en wonderlyk leven van Michiel Anders genoemd Joncker van der Moesel’,
in De twee fortuinskinderen Dl. I, p. 40.
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mans 2002: Hoofdstuk I). Syfilis is zo'n probleem, net als criminaliteit en prostitutie.
De focus op waarheid en waarschijnlijkheid vergroot deze aandacht voor recente
herkenbare problematiek alleen maar.

5 Avanti. Van lava tot spumanti
(Peter Holvoet-Hansen)
De vroegmoderne roman laat zich evenals de postmoderne poëzie lastig in een
traditionele interpretatie vangen. De betekenis van deze romans laat zich niet
ontdekken als een door één auteur geconstrueerde boodschap waartoe
structuurelementen zijn gemodelleerd. Een roman als De twee fortuinskinderen is,
om in de woorden van Vaessens en Joosten te spreken, niet rond één centraal
probleem opgebouwd, het is geen gesloten geheel, er is geen centrum, geen
aanwijsbare kern. Misschien zijn de vroegmoderne romans zelfs nog incoherenter
dan de postmoderne poëzie: in tegenstelling tot de postmoderne poëzie is er namelijk
ook geen sprake van een poëtica van de incoherentie, van het ‘ter discussie stellen’
of ‘heroverwegen’ of ‘aanvechten’ van een poëtische norm. Er worden geen
‘strategieën ingezet om het op coherentie gerichte streven’ van de lezer te
ontwrichten (Vaessens en Joosten, 2003: 32, 40). Richt men zich, zoals Vaessens
en Joosten doorgaans doen, op de betekenis en poëtica van deze teksten, op de
opvattingen over de wereld in het algemeen en schrijverschap in het bijzonder die
uit de tekst gedestilleerd kunnen worden, dan stuit men bij de roman al snel op
allerlei incoherenties. Deze incoherenties zijn niet op te lossen, maar wel te duiden
door te kijken naar de verschillende manieren waarop de tekst werkt, of probeert te
werken.
Bovenstaande bespreking van De twee fortuinskinderen laat zien dat aandacht
voor werking en functie niet leidt tot het kunnen aangeven van één sturend principe,
maar dat er al snel sprake is van verschillende krachten die op een tekst inwerken.
Deze spanningslijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld ‘buiten’ de tekst.
Een bespreking van een vroegmoderne tekst is er mijns inziens dan ook bij gebaat
om deuren en ramen wijd open te gooien voor brede cultuurhistorische inzichten.
Deze vorm van context is niet een decorstuk ‘achter’ een tekst, maar is veeleer het
speelvlak waar de tekst zich naar te voegen heeft, of waarmee de tekst speelt en
worstelt. Het bezaanzeil werkt hier daadwerkelijk als stuur voor het grootzeil.
Aandacht voor de werking van de tekst noodzaakt een constante reflectie op
lezerspubliek en leeshouding. Hoe hebben mensen in die tijd dit soort teksten
gelezen? Wat was de aantrekkingskracht? Aangezien empirisch leesonderzoek
onmogelijk is en de mogelijkheden voor onderzoek naar de receptie van literaire
teksten snel zijn uitgeput (er zijn maar heel weinig bruikbare bronnen), zal toch vaak
de tekst zelf als bron gelden. Die biedt in principe voldoende mogelijkheden tot het
opwerpen van theses. Men zou bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden aan
momenten van literaire socialisatie die veelvuldig in teksten te vinden zijn. Wanneer
en hoe probeert een auteur zijn lezers te instrueren over hoe zij met zijn werk om
moeten gaan, hoe ze het moeten lezen, moeten duiden. Maar ook: waar ontbreekt
deze socialisatie, waarvan neemt een auteur blijkbaar aan dat de lezer dit kon
duiden?
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Aansluitend bij Lessen in Literatuur van Korsten kunnen systematische en historische
interpretatie zo samengaan in deze tweezijdige benadering van literatuur: wat doen
mensen in bepaalde historische en sociaal-culturele omstandigheden met literatuur
en wat doet literatuur met hen? (Korsten 2002: Inleiding) Met een dergelijke ‘dubbele’
aanpak hoeven we niet bang te zijn, zoals in het recente rapport van de KNAW, dat
de literaire tekst door het contextgericht onderzoek ‘tot document wordt gereduceerd’
(KNAW 2004: XIII).
De ‘vergruizing’ die met een dergelijke contextgerichte aanpak gepaard gaat, is
zeker reëel. Dit moet echter niet als bezwaar gezien worden, maar als mogelijkheid,
als uitgangspunt zelfs. Een dergelijke aanpak doet in ieder geval voor de
vroegmoderne roman meer recht aan de toch al vergruisde vorm en inhoud van
deze geschriften, het maakt de touwen zichtbaar die aan de vorm en inhoud trekken.
Hierdoor wordt het zicht op literatuur niet vertroebeld, maar juist verduidelijkt. Juist
in discussie met ‘buitenstaanders’ krijgt het eigen onderzoeksobject scherpere
contouren.
De neerlandistiek moet in mijn visie de volle zee op: zich zo open mogelijk
opstellen, relaties aangaan met vele disciplines en gebieden, nationaal, maar zeker
ook internationaal. Nederland kan bijvoorbeeld op het vlak van Verlichtingsonderzoek
op veel internationale belangstelling rekenen via de recente studies over de radicale
Verlichting. Nederlandse letterkunde zou hierop in moeten haken. Contacten worden
er ook al gelegd met de vele neerlandistiekstudies die in andere landen (Duitsland,
voormalig Oostblok) in volle groei zijn. Het (internationaal) beschikbaar maken van
Nederlandse literaire teksten via bijvoorbeeld de dbnl moet mijns inziens hoge
prioriteit hebben. Aangezien de neerlandistiek toch al geen centrum meer lijkt te
hebben, gedijt ze waarschijnlijk het beste in een krachtenveld waar ze op haar plaats
gehouden wordt door zo veel mogelijk lijnen uit te werpen. Houdt de enterhaken
klaar en hijs de zeilen!
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J.H. de Roder
Neerlandistiek van Nu en Straks
Voor de poëtische ervaring
Abstract - In this essay I want to argue that the study of Dutch literature has largely
paralysed our experience of poetry. The obvious reason for the paralysis is that the
complexity of the poetic experience seems too much to handle. Still, it is this primary
experience of poetry that attracts us to poetry in the first place and makes us return
to it over and over again. It is perhaps first and foremost the primacy of meaning in
theory of poetry combined with an adherence to a basically nineteenth-century
conception of semantics that facilitated the academic abolishment of poetic
experience. Only if we overcome our disciplinary biases and allow interdisciplinary
excursions in the study of poetry, an experienced-based approach to poetry is
possible.
If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?
Albert Einstein

1
Het vak neerlandistiek: eind jaren zeventig, toen ik in Nijmegen begon met mijn
studie, kon het niet mooier, al wist ik dat toen nog niet. Neem de letterkunde, waartoe
ik me verder zal beperken. Elke eeuw had een eigen specialist, soms twee, en de
twintigste eeuw meer dan twee. Een docent analyse proza, een docent analyse
poëzie, een docent literatuurgeschiedenis, een docent literatuursociologie. Het kon
niet op. Met een docent geestelijke letterkunde en een docent wereldlijke letterkunde
waren de middeleeuwen goed vertegenwoordigd. De leerstoelhouder nam de
zestiende eeuw, de rederijkers, voor zijn rekening. Bijna had de negentiende eeuw
niet alleen een specialist voor haar tweede helft maar ook nog een voor haar
huiselijke eerste. Toen liepen de studentenaantallen echter al weer terug na de
enorme toename van de jaren zeventig en zagen we de eerste veelbelovende docent
vertrekken. Nu is er helemaal niemand meer voor de negentiende eeuw. Er is een
slechts halve leerstoelhouder die specialist achttiende eeuw is, de zeventiende
eeuw is niet meer vertegenwoordigd en de middeleeuwen evenmin. Aan wat de
kracht van Nijmegen was en had moeten blijven: de geestelijke letterkunde van de
middeleeuwen, herinnert alleen nog maar een verwaarloosde afdeling in de
letterenbibliotheek. Maar goed, in Nijmegen is er dan tenminste nog anderhalve
formatieplaats voor oudere letterkunde. In Groningen staat de leerstoelhouder er
helemaal alleen voor.
Wanneer iemand mij vraagt of ik hem of haar zou adviseren Nederlands te gaan
studeren in Nijmegen, dan kan ik niet anders antwoorden dan: nee, niet doen. Dat
is een trieste constatering. Het doet ook een beetje pijn zo iemand te moeten
verwijzen naar een andere universiteit. Ik voorspel dat we binnen niet al te lange
tijd in Nijmegen te maken zullen krijgen met de situatie zoals die was in de jaren
vijf-
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tig en zestig: twee leerstoelhouders met ieder een hele, halve of helemaal geen
medewerker. Toch heeft mijn denkbeeldige advies niet alleen te maken met het
verdwijnen van al die specialisten, van al die eeuwen, en dat anderhalve docent de
studenten nu moet inwijden in Hadewijch, Ruusbroec, Karel ende Elegast, Beatrijs,
Vondel, Hooft, Potgieter, Betje Wolff en Aagje Deken, Tollens, Bosboom-Toussaint,
Multatuli, enzovoort. Dat is misschien nog wel te doen, al zou het meer passen in
een programma van het Studium Generale. Het echte probleem is het onderzoek.
Zinvol onderwijs komt immers altijd voort uit onderzoek, uit de worsteling van de
onderzoeker met problemen, uit zowel mislukking als succes. Is dit niet het geval
dan komt onderwijs neer op het uitsluitend reproduceren van onderzoek van anderen.
Het enige verschil tussen docent en student zou dan het grotere overzicht van de
eerste zijn.
Ja, dat was achteraf gezien misschien wel het grootste geluk van mijn
studententijd: al die docenten die bezig waren met literatuur, met poëzie, proza,
toneel, maar die alleen oppervlakkig gezien met dezelfde problemen te maken leken
te hebben. Wie de werkcolleges volgde ervoer een wereld van verschil tussen
Hadewijchs Visioenen en J.C. Bloems Media vita, tussen Hoofts Warenar en Claus'
Vrijdag, tussen de Muiderkring en de Vijftigers. Het verschil zat hem vooral in de
vragen die werden gesteld en natuurlijk in de vragen die niet werden gesteld (de
vraag naar de seksualiteit in Hadewijchs Visioenen bijvoorbeeld). Wanneer Piet
Buijnsters Tollens' poëzie aan de orde stelde, de enorme populariteit ervan, leerde
je niet dat de smaak van de lezer in Tollens' tijd blijkbaar nog niet geheel ontwikkeld
was, maar hoe die tijd met deze poëzie te maken had. Bij Buijnsters kon men nog
het dichtst in de buurt komen van Huizinga's begrip van de historische sensatie,
niet in de laatste plaats vanwege de grote aandacht voor de materialiteit van het
boek, iets wat voor velen geheel nieuw was: een achttiende-eeuws boek dat ooit
daadwerkelijk was gelezen door een achttiende-eeuwer!
De historische sensatie speelde geen enkele rol in de werkcolleges over J.C.
Bloems Media vita van Kees Fens, overigens een Huizingabewonderaar. Uiteraard
niet. Het gedicht ‘Het kerkhof aan het meer’, om maar één voorbeeld te noemen,
zou niettemin bij uitstek geschikt zijn geweest om de vraag te stellen wat deze poëzie
met haar eigen tijd te maken zou kunnen hebben. Hoe zou men toentertijd deze
poëzie gelezen hebben? Deze vraag echter kwam bij niemand op, ook bij mij niet.
Media vita immers was poëzie van de overwinning van het objectieve op het
subjectieve, van het universele op het particuliere, van het bovenhistorische op het
historische. ‘Zo is het nu, zo was het, zo zal het altijd zijn’, schreef Fens ooit over
de thematiek van Bloems gedichten en hij heeft dit vele malen herhaald (zie
bijvoorbeeld Fens 1967 & 1982). Typerend was dan natuurlijk het cyclische karakter
van deze poëzie, naar inhoud én vorm. De vorm als icoon van de inhoud: de fetisj
van de gevorderde academische poëzielezer. De gedachte dat we Bloem wellicht
ook zo kunnen lezen: ‘zo was het ooit (althans in Bloems fantasie), zo is het nu in
elk geval niet, en zo zal het helaas ook nooit worden’, poëzie van een zich door de
massa, de joden en de communisten bedreigd voelende klasse, die gedachte kon
pas opkomen in het perspectief van de werkcolleges van Piet Buijnsters over Tollens,
en trouwens ook in dat van de werkcolleges van Guido de Baere over Hadewijchs
strofische gedichten. Het perspectief dus van de historische sensatie.
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Een tegendraadse benadering van Media vita gaat niet in tegen Bloems poëzie,
maar tegen een poëzieopvatting waarin Bloems poëzie als voorbeeldig geldt. De
vanzelfsprekendheid waarmee Bloems poëzie als behorend tot de grootste van de
twintigste eeuw wordt gezien, is even problematisch als de vanzelfsprekendheid
waarmee Tollens' poëzie als ronkerige rijmelarij zou kunnen worden afgedaan. Het
gaat er nu niet om te beweren dat Tollens fantastische gedichten heeft geschreven
en Bloem rommel (sterker nog: ik kan maar moeilijk weerstand bieden tegen sommige
van Bloems gedichten). Het gaat om het besef dat wanneer we geconfronteerd
worden met Tollens' poëzie onze poëzieopvatting blijkt te botsen met die van Tollens'
lezers. En dat we Tollens' poëzie alleen maar als slecht, onleesbaar of wat dan ook
kunnen kwalificeren op grond van onze poëzieopvatting, niet op grond van Tollens'
poëzie. En zo kunnen we Bloems poëzie alleen als groots kwalificeren en er met
de grootste vanzelfsprekendheid een half jaar werkcollege aan wijden, op grond
van diezelfde poëzieopvatting, althans de poëzieopvatting zoals die leek te gelden
in mijn studietijd, een opvatting die in belangrijke mate werd bepaald door het werk
van Fens en niet te vergeten: A.L. Sötemann (1985). Niet op grond van Bloems
poëzie. Onze houding tegenover Tollens zou dus idealiter dezelfde moeten zijn als
die tegenover Bloem. Misschien niet in de eerste plaats als we thuis in een makkelijke
stoel poëzie lezen, maar wel tijdens een werkcollege aan de universiteit. Makkelijk
is dat niet want we vallen immers min of meer samen met onze eigen poëzieopvatting
waardoor ons inderdaad niet veel in de weg lijkt te staan om naar aanleiding van
een gedicht van Bloem te spreken in termen van ‘universeel’ en ‘objectief’, en dat
we daarnaast graag verleid worden door T.S. Eliots opvatting van traditie (Eliot
1919), waarin het individuele tenslotte ook al wordt opgenomen in een universele
en tijdloze orde, is hier ook het gevolg van. En toch. Een betere poëzielezer dan
Fens heb ik nog niet ontmoet. Al heb ik geleerd dit te begrijpen als: een pleitbezorger
van een poëtica en via die poëtica van een bepaald soort poëzie (zie hierover ook
Joosten 2003).
Ik heb misschien wel de best denkbare docenten op hun vakgebied aan het werk
gezien. De verschillen in aanpak, visie en stijl bleken natuurlijk pas later heel
vruchtbaar. Maar toen al was er het vage besef dat die verschillen toch nog iets
verhulden, iets wat ik nu een fundamenteel inzicht vind: wat literatuur is, wat grote
literatuur is en wat niet, welke literatuur interessant is en welke niet, wordt niet in
de eerste plaats bepaald door de literatuur. Leken docenten oudere letterkunde
helemaal niet door waardeoordelen te worden geleid, althans niet door die van
henzelf (wat uiteraard een illusie is), de docenten moderne letterkunde leken
eenvoudigweg dat aan de orde te stellen wat de moeite waard was. Was literatuur
in de studie van de zeventiende-eeuwse letterkunde alles wat op schrift was gesteld,
gepubliceerd of niet (dat deed er niet toe), in de studie van de twintigste-eeuwse
letterkunde leek het er sterk op dat de docenten voor hun rekening namen wat bij
de studenten nu eenmaal nog niet goed ontwikkeld was en bij de meeste ook wel
nooit ontwikkeld zou worden: herkennen wat echt de moeite waard is om te lezen
en te bestuderen. Nog steeds verbaas ik me achteraf over de vanzelfsprekendheid
waarmee we Bloem lazen als groot dichter, enkel en alleen omdat hij op het
programma stond, of misschien niet eens als groot dichter, maar met de gedachte:
dit is dus echte poëzie, poëzie zoals poëzie behoort te zijn, en dat is poëzie die van
alle tijden is. Ik moest hier aan denken toen ik in Maastricht, overigens geen letteren-
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faculteit, in een werkcollege poëzie H.H. ter Balkt op het programma had gezet. Na
drie bijeenkomsten waren de studenten unaniem: ze vonden deze poëzie helemaal
niks (opmerkelijk genoeg draaiden ze enigszins bij nadat ze een film over Ter Balkt
hadden gezien waarin hij veel gedichten voordraagt: ze zeiden na afloop beter te
begrijpen waar deze poëzie voor stond). De onbevangenheid van deze studenten
staat in schril contrast met de volgzaamheid waarmee we in Nijmegen Media vita
lazen. Kritiek mocht natuurlijk, maar die was vooral gericht op een regel die wat al
te retorisch was (‘Hoe onmachtig klinkt het schriel “te wapen”’, niet uit Media vita,
maar uit Avond) of een woord dat niet helemaal leek te passen in de sfeer van het
gedicht. In plaats van een poëzieopvatting in stelling te brengen, dachten we dat
we bezig waren onze smaak te ontwikkelen, gevoel voor poëzie, en ik zeg het nog
maar eens: voor echte poëzie.

2
De Nijmeegse neerlandistiekstudenten moeten het nu doen met een fractie van het
aantal docenten waar ik mee te maken heb gehad. Het zal er niet beter op worden.
Wat missen zij? Ik denk onder andere de ervaring van de vele manieren waarop
het literatuurbegrip steeds opnieuw en steeds anders wordt ingevuld, door ons en
door de generaties vóór ons. Steeds weer andere vragen en ook steeds weer
dezelfde vragen die naar verloop van tijd weer opnieuw opduiken. Wie die ervaring
mist zal niet in staat zijn die ene stap te zetten: te erkennen dat het niet de literatuur
zelf is die ons de weg wijst van haar bestudering. Die weg zullen we zelf moeten
bepalen, zoals we die trouwens altijd zelf hebben bepaald.
Ik heb het niet alleen over het kennisnemen van teksten en allerlei ideeën over
teksten. Ik heb het over een ervaring waar Wittgenstein het over had in zijn colleges
over esthetica. Wanneer een docent middeleeuwse letterkunde beweert dat
Hadewijch de interessantste dichter van haar tijd was, dan gaat deze uitspraak
gepaard met andere uitspraken, maar vooral ook gebaren en handelingen die
dezelfde waardering uitdrukken. Die gebaren en handelingen van de docent, die
een sterke samenhang vertonen en elkaar te versterken, maken dat de uitspraak
dat Hadewijch zo'n interessante dichter is, wordt waargemaakt. Wittgenstein bedoelde
dit trouwens ook in ethische zin (iemand die zegt: ‘dit is een prachtig schilderij’ en
geen enkel gebaar of geen enkele handeling ondersteunt deze uitspraak, zo iemand
deugt niet). De gebaren (‘lees ook dat eens’, ‘lees eens wat over de tijd waarin zij
leefde’, ‘luister eens naar de muziek uit haar tijd’, ‘krijgen jullie hier ook kippenvel
van?’, enzovoort) en de handelingen (allerlei literatuur meenemen, vertellen over
je eigen opleiding, over je leermeesters, over de traditie van de Hadewijch-studie,
over hoe je zelf tot de studie van de Nederlandse letterkunde bent gekomen en
natuurlijk ook de onbewuste handelingen die laten zien hoe je in het leven staat),
maken de context uit die Hadewijchs werk betekenis geven voor de student. Die
context is veel breder dan het Middelnederlands woordenboek,
literatuurgeschiedenissen, of studies over Middelnederlandse letterkunde. Dat Guido
de Baere jezuiët was, betekende voor het lezen van Hadewijch meer dan hij zelf
ooit voor mogelijk had gehouden. Tijdens dat werkcollege werd Hadewijch Guido
de Baere, of beter gezegd: werd Hadewijch de interactie tussen hem en ons als
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studenten. Ook ethisch, in de zin van Wittgenstein, klopte de samenhang van
uitspraken, gebaren en handelingen. Dat bleek alleen al uit de ruimhartigheid en
oprechte bewondering waarmee Frank Willaert werd ontvangen om ons over zijn
briljante proefschrift te vertellen (Willaert 1984). Samen leken ze maar één doel te
hebben: ons laten zien dat Hadewijch de interessantste en de allergrootste was,
overigens zonder ooit een superlatief in de mond te nemen. Wat hadden wij geleerd
van dit werkcollege? In de traditionele zin van het woord: heel veel. De kwintessens
van het registrale karakter van deze poëzie bijvoorbeeld ken ik nog wel, al zou ik
het om een ander uit te leggen nog eens moeten hernemen. Maar de ervaring van
Hadewijch, die altijd ook de ervaring van Guido de Baere zal blijven, daar gaat het
mij in de eerste plaats om. Een van de grappige bijeffecten hiervan was: de baas
die op zijn hond gaat lijken. De heftige tegenstellingen in de middeleeuwen, waarvan
Huizinga spreekt, zagen we in de tegenstelling tussen Guido de Baere en Paul
Wackers die de wereldlijke letterkunde voor zijn rekening nam. Wackers'
Middeleeuwen, zijn specialisme was de Reinaert, waren andere middeleeuwen dan
die van De Baere. Buiten het klooster van de laatste, scharrelde de eerste over de
landwegen.
Hoe komt het dat schrijvers en dichters vrij plotseling hun grote reputatie hebben
verloren? Neem bijvoorbeeld A. Roland Holst, Simon Carmiggelt en de laatste tijd
J.C. Bloem. (Denk niet dat de universiteit hier geen boodschap aan heeft: welke
neerlandicus schrijft nog over Carmiggelt?) Ik vermoed dat dezelfde samenhang
van uitspraken, gebaren en handelingen de verklaring biedt. Die samenhang is
namelijk weggevallen. We wijzen de uitspraken (de afwijzing van Ter Balkt
bijvoorbeeld: we vinden er niks aan) van een generatie na ons categorisch af (op
grond van gezagsargumenten van het type: zien jullie dan niet hoe interessant dit
is?) omdat we van deze generatie niet de gebaren en handelingen herkennen die
deze uitspraken ondersteunen, laat staan de samenhang van uitspraken, gebaren
en handelingen waardoor die generatie wordt gekenmerkt. Wanneer we ons
realiseren dat we in een samenleving leven waarin sociologisch gezien generaties
elkaar al na drie jaar afwisselen, dan betekent dit voor de studie van de letterkunde
heel veel.
In de eerste plaats biedt het een verklaring voor het feit dat ooit reputaties een
constante leken. Roland Holst was decennialang de prins der dichters, nu zien we
hem als een deerniswekkende kontenknijper. In de jaren zestig signaleerden
docenten dat studenten zich weliswaar trouw zetten aan een roman van Vestdijk of
een gedicht van Boutens, maar dat hun hart uitging naar Kort Amerikaans van Jan
Wolkers. (Het was de tijd van de eerste generatieomslag die in de jaren zeventig
en tachtig in een stroomversnelling van kleinere omslagen zou raken.) Nu zeggen
docenten tegen elkaar dat studenten niet meer auteurs van het type X lezen, maar
alleen van het type Y, terwijl ze niet in de gaten hebben dat studenten inmiddels
alweer zijn overgestapt op auteurs van het type Z, als er al een type gesproken kan
worden, want enige samenhang in hun voorkeuren herkennen we niet. In de tweede
plaats betekent de snelle generatiewisseling, misschien enigszins paradoxaal, dat
wat onze generatie kenmerkt, onze samenhang van uitspraken, gebaren en
handelingen, relevanter is dan ooit. Juist omdat ik niet aan een letterenfaculteit werk
maar aan een faculteit cultuurwetenschappen waar elke onderwerpskeuze de
vanzelfsprekendheid mist die het aan een letterkundefaculteit wel heeft, zeker ook
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in het perspectief van de studenten, kon er gebeuren wat er tijdens het werkcollege
over Ter Balkt gebeurde en zag ik de fout die ik had gemaakt. Ik had onbewust
geprobeerd met de studenten Ter Balkt te lezen vanuit hun perspectief en ik kwam
er alleen maar achter wat hun perspectief in elk geval niet was. Ik had ze hun eerste
ervaring van Ter Balkt ontnomen, hun Hadewijch-ervaring van Ter Balkt. Ik had het
ethisch appèl van Wittgenstein genegeerd op het moment dat ik er zelf aan moest
beantwoorden. Hoe ironisch was het dan ook dat Ter Balkt zelf niet mij maar het
werkcollege had gered door zijn optreden in een documentaire naar aanleiding van
de toekenning van de P.C. Hooftprijs. Zoals gezegd vonden de studenten hem
plotseling interessanter, ondanks hun docent. Hoe ironisch dat ik de documentaire
mislukt vond en zij gefascineerd hadden zitten kijken. De documentaire was dan
ook gemaakt door generatiegenoten van de studenten.

3
De context van betekenisgeving in wat ik maar de ‘Hadewijch-ervaring’ zal noemen,
is veel gevarieerder, breder en complexer dan die bij de analyse en interpretatie
van een enkel gedicht van Nijhoff volgens de regels van de kunst, althans zoals die
nu gebruikelijk zijn. Het lijkt er ook sterk op dat we die context zo beperkt mogelijk
willen houden. De manier waarop we poëzie onderzoeken en onderwijzen binnen
de neerlandistiek staat dan ook haaks op mijn ideaal van de Hadewijch-ervaring in
het onderwijs. Laat ik me concentreren op betekenis in poëzie en proberen te laten
zien dat het juist ervaringen als de Hadewijch-ervaring zijn die cruciaal zijn bij het
lezen van poëzie.
De eerste vraag die we moeten beantwoorden is: wat is betekenis? Zo'n beetje
elke letterkundige heeft zo snel mogelijk afscheid genomen van de taalkunde, zoals
de taalkunde allang afscheid lijkt te hebben genomen van de neerlandistiek. Het
gevolg is dat letterkundigen geen notitie nemen van ontwikkelingen in het
taalkundeonderzoek, en dus ook niet van ontwikkelingen in de semantiek. Dat is
des te opmerkelijker wanneer we ons realiseren dat er een sterke tendens in de
poëzietheorieën van de twintigste eeuw bestaat een gedicht primair als
betekenisdrager te beschouwen. Zelfs bij een benadering als die van W. Bronzwaer
in Lessen in lyriek, die vormverschijnselen het volle pond wil geven, staat de vorm
in functie van de betekenis, is er met andere woorden een duidelijke hiërarchie aan
te wijzen: de la signification avant toute chose. Over het fenomeen betekenis wordt
nu juist nooit nagedacht. Sterker nog: de letterkunde huldigt een opvatting van
betekenis die we nog het best als negentiende-eeuws kunnen karakteriseren, maar
die we met evenveel recht Platoons kunnen noemen. Deze opvatting komt hierop
neer dat betekenis een eigenschap is van een woord. Het is een opvatting waarin
het woordenboek een cruciale rol vervult: hoe groter en uitgebreider het woordenboek
hoe beter we zijn ingelicht over de betekeniseigenschappen van een woord (en we
weten dat het ideaal van het uitputtende woordenboek een negentiende-eeuws
ideaal is). Alleen vanuit deze opvatting zijn de vooronderstellingen te begrijpen die
vrijwel alle poëzietheorieën van de twintigste eeuw kenmerken: een gedicht staat
in functie van zichzelf, is zijn eigen doel en houdt zich uitsluitend met zichzelf bezig.
Kortom: het gedicht is een autotelische entiteit, of anders ge-
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formuleerd: het gedicht betekent precies dat gedicht, niet meer en niet minder. Het
zijn vooronderstellingen die ondenkbaar zijn zonder ‘semantisch fundamentalisme’
(de term is ontleend aan Koster 1992): de illusie dat woorden en zinnen een
betekenis hebben onafhankelijk van een context waarin ze worden gebruikt, een
illusie die door elke letterkundige wordt aangehangen, overigens zonder zich hiervan
bewust te zijn. Wanneer we goed naar de betekenissen in woordenboeken kijken
dan zien we dat de woorden worden omschreven met andere woorden die op hun
beurt door weer andere woorden omschreven worden, enzovoort. Dat een
woordenboek betekenis vastlegt is dus een ook al een illusie. Een illusie die nog
versterkt wordt door het veelvuldig citeren in onze belangrijkste woordenboeken
van literaire voorbeelden, waardoor we de indruk krijgen een woord in actie te zien,
wat echter niets afdoet aan de circulariteit die elk woordenboek principieel kenmerkt
(zie hiervoor Verkuyl 2000).
Wat is betekenis dan wel? We hoeven alleen maar te kijken naar kinderen om
ons te realiseren dat het opvatten van betekenis als woordenboekbetekenis funest
is geweest voor de poëziebeschouwing. Want hoe is het mogelijk dat kinderen, die
nog nooit een woordenboek hebben ingezien, zich een enorme woordenschat eigen
maken en daar ook nog eens mee uit de voeten kunnen (ironisch genoeg bijvoorbeeld
later...bij het raadplegen van woordenboeken)? En staan we wel eens stil bij de
enorme snelheid waarmee we in staat zijn zinnen in gesprekken te interpreteren?
Deze snelheid is een van de belangrijkste aanwijzingen dat het hier niet kan gaan
om de identificatie van betekenis maar dat het gaat om een betrekkelijk vrij en
creatief proces van interpretatie. Een van de interpreterende mens losgesneden
woord of zin betekent dus helemaal niets. Het is niet in de betekenis dat we
constanten moeten zoeken maar in dat interpretatieproces waarin we wat ons wordt
aangeboden, proberen toe te snijden op de context en de situatie.
Wat betekent dit voor het lezen van een gedicht? Kees Fens schreef ooit dat hij
verrast werd door de ervaring dat bij herlezing van een gedicht zijn analyse en
interpretatie van dat gedicht nauwelijks effect bleek te hebben gehad: alsof hij
helemaal opnieuw moest beginnen (zie de nabeschouwing in Fens 1972). Het
gedicht leek zich niets van de interpretatie te hebben aangetrokken. Wat had zijn
interpretatie eigenlijk met het lezen van een gedicht te maken, met de fascinatie
ervoor? Mutatis mutandis heeft Sötemann (1989) over soortgelijke ervaringen
geschreven. We weten nu hoe dit verschijnsel te verklaren is: het vrije en creatieve
interpretatieproces tijdens het lezen van het gedicht is van een heel andere orde
dan het identificeren van de woordenboekbetekenis in de woord-voor-woord- en
zin-voor-zin-analyse van het gedicht. Die woordenboekbetekenis is de ‘volledig
volmaakte oneetbare perzik’ van Gerrit Kouwenaar. In het interpretatieproces tijdens
het lezen van een gedicht namelijk spelen, om slechts één voorbeeld te noemen,
smaaksensaties een rol wanneer een gedicht zou gaan over een perzik. In ons
mentale lexicon, dat op geen enkele manier te vergelijken is met de manier waarop
de Dikke van Dale is gestructureerd, is niet alleen de smaak van de perzik
opgeslagen, maar ook hoe onze vingertoppen de huid van de perzik hebben ervaren
of hoe het vruchtvlees aanvoelt in de mond, enzovoort. Herhalingen, klank- en
ritmische aspecten, op zich al lichamelijke aspecten van het gedicht, interfereren
met al even lichamelijke semantische sensaties in het gedicht. De ervaring van een
gedicht tijdens het lezen is dus niet alleen van een totaal andere orde, zij is oneindig
veel rij-
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ker en complexer dan wat we er in de analyse en interpretatie uiteindelijk altijd mee
hebben gedaan (zie De Roder 2002 voor een dergelijke benadering, maar dan van
Ter Balkts ‘Het mos’).
Wat we in onze analyses en interpretaties van poëzie doen is poëzie afsnijden
van de levende ervaring ervan. De herlezing door Fens van het door hem
geanalyseerde gedicht, daaruit blijkt hoe beperkt en hoe beperkend de context is
waarin we poëzie benaderen. In wezen hebben we te maken met niet meer dan het
verlangde referentiekader van een culturele elite. En wij maar denken dat we
wetenschap bedrijven, terwijl onze keuze van die beperkte context pure cultuurpolitiek
is. Zo bezien zou onze benadering van poëzie niet alleen een wraak van het intellect
op de kunst kunnen worden genoemd, zoals Susan Sontag ooit heeft beweerd,
maar ook een wraak op ons zelf, als per definitie vrije en creatieve lezers van poëzie,
met het (culturele) woordenboek als wapen. Niet alleen het woordenboek trouwens.
Is de iconische leeswijze de ene fetisj van de poëziebeschouwing, en we weten nu
hoe we deze leeswijze moeten plaatsen, de andere fetisj is de intertekstuele.
Als redacteur van Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur ben ik betrokken
geweest bij het themanummer over Paul Celan (zie Groot & Naaijkens 2003). Tijdens
de bespreking van de bijdragen opperde ik dat het wel leek of de meeste auteurs
het eigenlijk een beetje betreurden dat Celan poëzie had geschreven. Want dat
Celan voor de auteurs van dit nummer in de eerste plaats filosofisch interessant
was, aan die indruk kon ik me moeilijk onttrekken. Celan is dan ook de laatste
decennia bedolven onder een karrenvracht filosofie. Tot op zekere hoogte is hij
filosofie geworden. Ik schreef hierboven dat het niet de literatuur zelf is die ons de
weg wijst van haar bestudering en dat we die weg zelf moeten bepalen. Ik bedoelde
dat nadrukkelijk ook individueel. Celan biedt een treffende illustratie. Ik ben er
namelijk bij Celan van overtuigd dat niet de vraag interessant is of, en op welke
manier, hij in een gedicht bijvoorbeeld naar Heidegger verwijst, en wat daar de
implicaties van zijn, maar of het poëtisch werkt. En, wat nog crucialer is, werkt het
gedicht ook nog poëtisch als we de verwijzing naar Heidegger niet herkennen, ja,
als we nog nooit van Heidegger hebben gehoord? Soms heb ik de indruk dat we
vluchten in de intertekstualiteit, juist om de levende ervaring van deze poëzie te
ontvluchten. Alsof het vrije en interpretatieve proces bij het lezen van poëzie juist
bij deze dichter, met zijn thematiek, niet is toegestaan. Al moet niet worden
uitgesloten dat de intertekstuele leeswijze de poëziebeschouwer de gelegenheid
biedt tenminste iets over een gedicht te berde te kunnen brengen.
Kees Ouwens biedt een treffende illustratie van de impasse waarin de
poëziebeschouwing die zich richt op woordenboekbetekenis en intertekstualiteit kan
belanden. De intertekstuele leeswijze levert bij deze dichter zelden iets op. De
iconische leeswijze iets meer, maar zoals we hebben gezien heeft de betekenis in
de iconische leeswijze het primaat, en het is woordenboekbetekenis waarmee we
bij deze dichter vaak geen stap verder komen. Ik kan me niet anders voorstellen
dan dat het de levende ervaring van de lectuur van Ouwens' poëzie is, die zovelen
tot het oordeel hebben gebracht dat we met een belangrijk en interessant dichter
te maken hebben. Het probleem is alleen dat de beperkte context van de
poëziebeschouwing dit oordeel niet kan onderbouwen, zoals de bijna wellustig
filosofischintertekstuele leeswijze van Celan dit wel lukt. Wie kent niet de incidentele
wan-
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hoopsgebaren van de Ouwenslezer en hoort niet zo af en toe uitspraken als: ‘Soms
denk ik wel eens dat het gewoon onzin is’ of ‘Volgens mij worden we al jaren in de
maling genomen’? Deze poëzie laat zich niet veroveren, niet onder één noemer te
brengen, alleen plaatselijk: één gedicht of een fragment van een gedicht. Een
verovering en een langdurige bezetting, zoals bij Celan, lijkt bij Ouwens ondenkbaar.
Deze impasse lijkt te worden bezworen met de toekenning van een aura van het
ultieme dichterschap: een dichterschap dat de lezer de toegang weigert, maar waar
niemand omheen kan, zoiets. Een oud romantisch cliché, waarvan het de vraag is
of het na Ouwens' dood nog lang zal werken.
Ten slotte nog een misschien weinig voor de hand liggend voorbeeld van de
consequenties van de iconische of woordenboekbenadering en de intertekstuele
leeswijze. We staan er nooit bij stil, maar ik vind het een curieuze gedachte dat de
literaire uitgeverijen in feite selecteren wat we bestuderen op de universiteit. We
vinden niet alles even goed, natuurlijk niet, maar de definitie van Nederlandstalige
literatuur is eenvoudig deze: alles wat door literaire uitgeverijen wordt uitgegeven.
Elke dag worden er aan schrijf- en keukentafels tienduizenden gedichten geschreven,
volgens sommigen nog veel meer. De afgelopen tijd kende deze indrukwekkende
productie trouwens twee pieken: na de moord op Fortuyn en na de dood van prins
Claus. Niet de aanleiding tot deze gedichten zozeer, maar de enorme hoeveelheid
ervan vind ik verbazingwekkend. In een tijd waarin we klagen dat niemand nog leest,
er geen interesse is voor literatuur en dat we alleen nog voor de tv hangen, schrijven
honderdduizenden mensen, jong en oud, regelmatig een gedicht. Maar dat niet
alleen: er worden poëzietijdschriften gemaakt, er wordt bijeengekomen op
voorleesavonden bij elkaar thuis, er wordt kritiek geleverd op elkaars werk, er worden
recensies geschreven van in eigen beheer uitgegeven bundels van collega-amateurs
en enkelen wagen het zelfs de ‘echte’ dichters de maat te nemen, zoals in het mooi
vormgegeven en serieuze elektronische poëzie- en literatuurtijdschrift Meander. Op
het internet wordt hun werk letterlijk de wereld in gestuurd op talloze webpagina's.
En hoe reageert de neerlandistiek? De neerlandistiek negeert deze stormachtige
ontwikkeling volledig, evenals de podiumdichters en hun slamavonden, of haalt er
haar neus voor op. Een hoogleraar literatuurwetenschap merkte niet lang geleden
tussen neus en lippen door het volgende op: is het de bedoeling dat we al die troep
gaan lezen, wat moeten we ermee? Niet alleen wordt hiermee de enorme vitaliteit
van het genre poëzie buiten het zogenaamde officiële circuit ontkend. De beperktheid
van de poëziebenadering in de neerlandistiek wreekt zich immers ook hier. Ja, het
lijkt wel of de beperkte context waar zij van uitgaat door deze poëzie wordt
ontmaskerd, want voor deze poëzie lijkt een Prisma-woordenboekje wel voldoende
en de intertekstuele leeswijze lijkt niet eens op het schieten met een kanon op een
mug, want zelfs een mug is niet te ontdekken. Niemand houdt zich dan ook met de
amateurpoëzie bezig.
Toch zou ik willen tegenwerpen: neerlandici zijn toch niet de huisexegeten van
Querido, De Bezige Bij of welke uitgeverij dan ook? De minachtig voor de
amateurpoëzie ontmaskert niet alleen een beperkte poëziebenadering, maar verhult
ook de stevige en maar al te grage rol die de neerlandistiek speelt in het officiële
circuit. Ik hoef alleen maar te wijzen op de samenstelling van de jury's bij literaire
prijzen of van commissies die werkbeurzen toekennen aan schrijvers. Van enige
heilzame distantie tot het literaire veld is geen sprake meer. Waar het mij echter
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vooral om gaat is dit: van mijn studie van de achttiende-eeuwse letterkunde, nee,
van Piet Buijnsters, heb ik geleerd dat voor een goed begrip van de achttiende eeuw
er door de letterkundige geen voorselectie kan en mag worden gemaakt in het te
bestuderen materiaal. Waar we nu mee te maken hebben in onze tijd, de enorme
proliferatie van poëzie via het internet, de vitaliteit van het genre poëzie, is evenzeer
studieobject als de poëzie die wordt uitgegeven door literaire uitgeverijen. De
neerlandistiek dient de poëzie te bestuderen die zich als poëzie presenteert, zo
eenvoudig is dat. En dan te bedenken dat poëzie op het internet zich nog maar in
haar beginfase bevindt.

4
De woordenboekbenadering in de poëziebeschouwing van de neerlandistiek biedt
uiteraard grote didactische voordelen: hoe beperkter, hoe overzichtelijker de context,
hoe beter iets valt aan te leren. Want de grote vraag is natuurlijk: stel dat we de
ervaring van een gedicht erkennen als van een geheel andere orde dan de
gebruikelijke analyse en interpretatie ervan - en dus niet als een afgeleide van wat
alleen maar een gebrekkige of voorlopige lectuur kan zijn in het perspectief van de
woordenboekbenadering - hoe zouden we dat dan moeten vertalen in een didactiek
van de poëzie?
Zoals gezegd heeft de snelheid waarmee we zinnen interpreteren tijdens een
gesprek, alles te maken met het vrije en creatieve proces van interpretatie, niet met
het identificeren van betekenis. Er moeten dus constante elementen in het
interpretatieproces aanwezig zijn, terwijl we die altijd in de betekenis hebben gezocht
of aanwezig hebben gedacht! Eén van die constante elementen is cruciaal bij het
lezen van poëzie: wij delen in hoge mate een gemeenschappelijke cultuur, veel
meer dan we ons bewust zijn. Met andere woorden: zoveel verschillen onze
individuele ervaringen van gedichten nu ook weer niet, zij het wel meer dan de
resultaten van verschillende traditionele analyses en interpretaties van een en
hetzelfde gedicht. Willen we dit onderzoeken, dan zullen we opnieuw bij de taalkunde
te rade moeten gaan, en dan vooral bij de taalkunde in samenhang met de
cognitiewetenschappen. Een nieuwe benadering van poëzie zal de grenzen van de
neerlandistiek moeten overschrijden. De reden waarom er al zo lang geen enkele
ontwikkeling in de neerlandistiek te bespeuren valt - ik zou zelfs van een impasse
durven spreken - is dat we angstvallig binnen de grenzen blijven van de
letterenstudie. Willen we de poëtische ervaring, de ervaring van een gedicht tijdens
het lezen ervan, serieus nemen, dan is de inbreng van de evolutionaire biologie, de
antropologie, de psychologie, taalwetenschap en vooral de neuro-wetenschap kortom: de cognitiewetenschappen - onontbeerlijk. Het is vanuit het perspectief van
de cognitiewetenschappen dat we kunnen zien wat we tot nu hebben gedaan
wanneer we een gedicht analyseren en interpreteren: het reduceren tot een
semantische context die in hoge mate kunstmatig is, in haar circulariteit een illusie
blijkt en bovendien geen enkele relatie heeft met hoe ons mentale lexicon is
georganiseerd, of beter gezegd: werkt. Om Brecht te variëren: de
woordenboekbetekenis is de dooie hond van de semantiek. Dat zouden we alvast
in een werkcollege kunnen behandelen: wat hebben we tot nu eigenlijk gedaan in
de poëzie-interpretatie,
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en dan juist niet vanuit de letterkunde maar vanuit de hedendaagse semantiek
geredeneerd en met inzichten uit de cognitiewetenschappen.
In mijn eigen onderzoek naar de poëtische ervaring, in het bijzonder de lichamelijke
ervaring van ritme in poëzie in het perspectief van een rituele opvatting van poëtisch
taalgebruik (zie Haverkort & De Roder 2003) heb ik me altijd schatplichtig gevoeld
aan J.J. Oversteegens Anastasio en de schaal van Richter (1986), een studie die
nauwelijks enige weerklank heeft gehad in neerlandistiek, misschien omdat zij ook
het verslag is van een mislukking, zij het wat mij betreft interessanter dan de meeste
succesverhalen in de neerlandistiek. Zijn uitgangspunt is de stelling: ‘Echte poëzie
kan alleen ervaren worden’, waarbij hij een onderscheid maakt tussen twee typen
poëtische ervaring, die hij als complementair wil zien. In het eerste type gaat het
om de beleving van momenten van harmonie, in het tweede gaat het juist om
uitstoting. Met beide typen zijn soorten poëzie verbonden: met het eerste bijvoorbeeld
sonnetten als J.C. Bloems ‘De dapperstraat’, met het tweede een gedicht als ‘ik
tracht op poëtische wijze’ van Lucebert, dat overigens uitvoerig wordt besproken in
het boek. Deze verbinding van typen poëtische ervaring met soorten poëzie ziet
Oversteegen zelf als problematisch (zoals het hele boek één grote problematisering
is van waar het volgens Oversteegen over zou moeten gaan als we over poëzie
schrijven): ‘De vraag is gerechtvaardigd of er überhaupt wel sprake is van
“teksteigenschappen”, al dan niet subjectief waargenomen, dan wel louter van
lezershoudingen’ (p. 24). Hier wordt er geraakt aan het onderscheid dat ik heb
gemaakt tussen het identificeren van betekenis, waarbij betekenis als
teksteigenschap wordt opgevat, en het vrije en creatieve proces van interpretatie
tijdens de lectuur van het gedicht, van het toesnijden van het woordmateriaal op
een context en situatie die volledig individueel lijkt bepaald, maar toch constanten
kent die supra-individueel zijn. Voor Oversteegen is er echter geen ontsnapping uit
de individuele mogelijk, behalve, althans zo lijkt het, in de filosofie. Ik citeer uit het
inleidende hoofdstuk: ‘Als ik hierna over poëzie spreek, dan zijn daarbij de in het
bovenstaande aangeduide sensaties [=de poëtische ervaring of de ervaring van het
poëtische moment, zoals Oversteegen het ook vaak noemt, JHdR] in het geding,
en dan hoeft het toch niet toegelicht te worden dat ik het uitgesloten acht, dat ooit
het doel van kritiek of wetenschap zou kunnen zijn, die momenten van openbaring
nogmaals uit te spreken?’ Dat lijkt inderdaad voorbehouden aan filosofen, die
Oversteegen uitbundig citeert, of misschien beter gezegd: het filosofisch spreken,
en natuurlijk dat spreken in de essayistiek van de dichters zelf.
Het zal duidelijk zijn dat ik er inmiddels van overtuigd ben dat het wel degelijk
mogelijk is aspecten die aan de poëtische ervaring ten grondslag liggen, te
onderzoeken, als we maar bereid zijn de disciplinaire grenzen van ons vak te
1
overschrijden. Met betrekking tot betekenis in poëzie heb ik al gewezen op het
mentale
1

Overigens lijkt het erop dat Oversteegens twee soorten van poëtische schok, te weten een
harmonische en een ‘buitensluitende’, beschrijfbaar zijn in het kader van Antonio Damasio's
onderzoek naar gevoelens en emoties. In ons dagelijks taalgebruik maken we geen
onderscheid tussen deze twee begrippen. Damasio maakt echter een helder onderscheid
(Damasio 1994, 1999 & 2003). Emoties vinden plaats in wat hij het theater van het lichaam
noemt, en wel zonder dat we er enige invloed op kunnen uitoefenen. Emoties gaan aan
gevoelens vooraf, ook in de menselijke evolutie. Gevoelens zijn percepties van emoties:
mentale representaties van een veranderde lichamelijke toestand als gevolg van emoties.
William James, die trouwens terecht in toenemende mate wordt herontdekt, merkte al op dat
we eerst huilen (een veranderde toestand van het lichaam als gevolg van een emotie) en dan
pas voelen. Oversteegens gevoel van harmonie in de harmonische poëtische schok is dan
eveneens een perceptie, een mentale representatie van een veranderde lichamelijke toestand
als gevolg van een emotie die de lectuur van een gedicht heeft opgewekt. Bij de schok die
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lexicon waarin lichamelijkheid een even grote rol kan spelen als de ervaring van
ritme in poëzie. Neem opnieuw het woord ‘perzik’. Wanneer we de klanken van dit
woord horen, dan wordt in de hersenen opgeslagen informatie geactiveerd die niet
zozeer betrekking heeft op de oppositie eetbaar-niet eetbaar (het soort semantiek
waar de letterkundige niets aan heeft), maar op onze ervaring met perziken, in de
stroom van het leven, zoals Wittgenstein dat noemde. En die informatie kan dan op
verschillende gebieden in ons brein gelokaliseerd zijn: het gebied dat betrekking
heeft op de tastzin, op de smaak, op de perceptie van kleur en vorm, enzovoort. De
ervaring van een perzikgedicht kan dus letterlijk een lekkere lichamelijke ervaring
zijn, van een volledig, volmaakte eetbare perzik.
Met alle waardering die ik heb voor hun studie Postmoderne poëzie in Nederland
en Vlaanderen (2003), is het toch teleurstellend dat Thomas Vaessens en Jos
Joosten in de inleiding van hun boek slechts lippendienst bewijzen aan de
2
lichamelijkheid van de ervaring van poëzie. Het opmerkelijke is dat dichters die zij
behandelen niet zelden de traditionele semantiek, in het kader waarvan Vaessens
en Joosten werken, juist ondergraven. Hun gedichten lijken alleen te bestaan in de
poëtische ervaring ervan, in hun werking tijdens de lectuur. Ik weet het: dit vereist
een geheel nieuwe esthetica, maar een poging daartoe lijkt me vruchtbaarder dan
een beschouwing als die van Vaessens en Joosten vanuit een opvatting van
postmodernisme die volledig afhankelijk is van een dialectische relatie met hun
opvatting van het modernisme (in hun visie op modernisme en moderniteit zit dan
ook het echte probleem). Hun studie is vooral een exercitie binnen die dialectiek en
de poëzie levert het illustratiemateriaal, waardoor het effect uiteindelijk is dat al die
postmoderne dichters akelig op elkaar gaan lijken. Ik wil niet zeggen dat er niets
zinnigs over deze dichters wordt beweerd, integendeel, maar wel dat ik bang ben

2

buitensluit, de disharmonische schok, blijft de lezer op het niveau van de emotie steken en
volgt er geen representatie in de vorm van een gevoel (in de psychotherapie kan het
onderscheid tussen gevoel en emotie dus cruciaal zijn). Opmerkingen van Oversteegen over
dit soort schok, zoals deze: ‘De lezer wordt uit de vertrouwde waarneming van een
gecontroleerde wereld losgetrokken [...] Er is geen sluitende “woordenwereld” tot stand te
brengen, en dat heeft tot gevolg dat de automatische, “sonschuldige” waarneming verstoord
wordt’ (p. 26), blijken dus (her)interpreteerbaar in Damasio's neuro-wetenschappelijke opvatting
van gevoel en emotie.
Opmerkelijk is de volgende passage in de inleiding van Vaessens & Joosten 2003: ‘Wij denken
dat de dichter niet zozeer ageert tegen de manier waarop zijn werk in werkelijkheid door
gewone lezers gelezen wordt [...] Hij reageert vooral op de door professionele lezers (critici,
letterkundigen) levend gehouden conventies van het lezen, op claims over hoe gedichten
gelezen dienen te worden of hoe gedichten succesvol gelezen kunnen worden’ (p. 17). En
ik maar denken dat conventies door dichters levend worden gehouden en dat letterkundigen
ageren tegen de manier waarop er door gewone lezers gelezen wordt! Dichters in gevecht
met de neerlandistiek: dat zou natuurlijk mooi zijn, maar de realiteit is dat dichters er
onverschillig tegenover staan, en dus ook tegenover boeken als die van Vaessens & Joosten.
Gelijk hebben ze, want hoe zouden ze moeten reageren op zo'n studie? Misschien in de trant
van: ‘Zo ik iets ben, ben ik blijkbaar postmodernist?’ Natuurlijk niet. Er is maar één reactie
mogelijk: ‘Zo ik iets ben, ben ik niet als die andere dichters.’ Wie het citaat goed tot zich laat
doordringen kan moeilijk anders concluderen dan dat de neerlandistiek de belangrijkste impuls
voor het dichterschap zou leveren. Wordt het vak neerlandistiek zo niet een beetje belachelijk?
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dat dit handboek op dezelfde manier gaat functioneren als het modernisme-boek
van Fokkema & Ibsch, dat honderden doctoraalscripties heeft opgeleverd waarin
met de wichelroede van de Modernistische Code op zoek werd gegaan naar auteurs
die bij nader inzien ook al modernist waren of nog steeds zijn, waardoor ook de
modernisten steeds meer op elkaar gingen lijken. Het waren niet veel meer dan
invuloefeningen.
Waar we eerst van af moeten is de terreur van een verkeerd begrepen
wetenschappelijkheid waar de neerlandistiek bijna aan te gronde is gegaan. De
oorzaak hiervan is dat we de academische traditie van de studie van literatuur koste
wat het kost tot een wetenschappelijke discipline hebben willen maken (wat iets
anders is dan cognitiewetenschappelijke inzichten toepassen in een nieuwe esthetica
van de poëtische ervaring). Het gelijkstellen van ‘academisch’ met ‘wetenschappelijk’
lijkt natuurlijk ook voor de hand te liggen, maar heeft er tot nu toe alleen maar voor
gezorgd dat letterkunde-onderzoek bij NWO verder achterblijft dan ooit, vooral
vergeleken met het taalkunde-onderzoek. Tot op grote hoogte is het succes van
het taalkunde-onderzoek te danken aan de vertrouwde quasi-bètawetenschappelijke
vorm waarin de aanvragen kunnen worden gegoten. Want het is in niet geringe
mate een vormkwestie, een kwestie van stijl. In plaats van de gedachte dat die stijl
nooit de stijl van het letterkunde-onderzoek zal kunnen worden, koesteren we liever
de illusie dat er op een of andere manier naar die stijl moet kunnen worden
toegewerkt. Maar laten we niet vergeten dat het stijlbegrip ook van toepassing is
op de bètawetenschappen en dat we dus via het stijlbegrip de nauwelijks verholen
hiërarchie tussen de alfa-, bèta- en gammawetenschappen, waar het
taalkunde-onderzoek binnen de letterenstudie de vruchten van plukt, kunnen
doorbreken.
Het is toch te gek voor woorden dat een van de indrukwekkendste essays van
de laatste tijd, dat van Gillis Dorleijn over Lucebert en de jazz, volgens de huidige
normen niet als wetenschappelijke publicatie kan gelden, hoogstens als vakpublicatie
of professionele publicatie (Dorleijn 1999 en in het verlengde hiervan Dorleijn 2004).
Een essay overigens dat zonder expliciete persoonlijke voorkeuren ondenkbaar
was geweest: de grote liefde voor de jazz, de grote kennis ervan, een grote voorkeur
voor Lucebert en bepaalde jazzmusici. Een essay met een hoog gehalte aan wat
ik de Hadewijch-ervaring heb genoemd. Een essay ook dat weer op een geheel
andere manier, vanuit heel ander perspectief, zicht biedt op dat vrije en creatieve
interpretatieproces in de poëtische ervaring.
Er gebeurt heel veel in de neerlandistiek, in de studie van de moderne Nederlandse
letterkunde. Veel vind ik de moeite niet waard. Niet omdat er te weinig vernieuwing
is, maar eerder omdat er te veel naar vernieuwing wordt gestreefd volgens normen
van wetenschappelijkheid die nooit voor de letterenstudie kunnen gelden. We hebben
het onszelf onmogelijk gemaakt serieus mee te dingen in de verdeling van
onderzoeksgelden, onder andere door in te stemmen met krankzinnige criteria op
grond waarvan onze publicaties worden geclassificeerd, of in elk geval door nooit
te hebben nagedacht over wat die criteria nu precies impliceren. Een van die
implicaties is dat we ons eigen vak bijna tot een kneuzenstatus hebben gereduceerd.
Het is natuurlijk geen toeval dat de interesse voor de geschiedenis van ons eigen
vakgebied nihil is, terwijl we ons juist in die geschiedenis, die ik zie als een
geschiedenis van tradities van literatuurbenadering, van stijlen, moeten zien te her-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

338
vinden. Dan pas kan vernieuwing worden herkend als vernieuwing van een stijl of
van meerdere stijlen, zoals Dorleijns essay een vernieuwing en tegelijkertijd ook
een herneming is van de stijl van de Utrechtse school, hoe moeilijk dat ook te
diagnosticeren is soms. Mijn voorstel tot onderzoek naar de poëtische ervaring,
vanuit het perspectief van de cognitiewetenschappen, is wellicht een mogelijke
vernieuwing, maar nadrukkelijk ook een herneming van Dorleijns essay, een
herinterpretatie desnoods, en trouwens van veel meer uit de twintigste-eeuwse
poëziebeschouwing, niet in de laatste plaats van veel essays van dichters, onder
wie Octavio Paz, Paul Valéry en Rutger Kopland (en wat te denken van Susan
Sontags ‘Against interpretation’, ook genoemd door Vaessens & Joosten: haar
erotiek van de kunst is eveneens herinterpreteerbaar in de context van een
cognitiewetenschappelijk perspectief). Hun stijl van benadering staat nog verder af
van de normen van NWO, maar laten we niet vergeten dat we iemand als Valéry nog
steeds lezen, omdat hij ons blijkbaar iets leert over poëzie wat zijn geldigheid blijft
behouden (juist omdat zijn essays niet zelden de poëtische ervaring in al haar
facetten willen exploreren, al hebben we er tot nu toe in ons onderzoek weinig mee
gekund), terwijl onze boeken en artikelen na korte tijd vergeten zijn, en soms al veel
eerder. Er zit te weinig poëzie in ons werk.
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Jos Joosten & Thomas Vaessens
Problemen en perspectieven van de modern-letterkundige
neerlandistiek
Abstract - The authors sketch the current situation of the study of Dutch Literature.
Their conclusions: there is too little discussion, one is oriented towards a nationwide
audience and not towards an international audience and the field is hampered by
a lack of interdisciplinary research. Joosten and Vaessens propose to maintain the
study of Dutch Literature as an independent discipline. They also propose some
practical solutions for the current problems: making research on Dutch literature
internationally available through translation, resisting ‘education on popular demand’,
providing students with a broader, interdisciplinary theoretical basis and creating a
more challenging intellectual climate to stimulate new talent.
The prolegomena moves smoothly, confidently, to define the point at
issue. ‘The question is, therefore, how can literary criticism...’. Then there
is nothing: blank page, white space.
David Lodge, Small world

1 Neerlandistiek?
Hoewel wij beiden neerlandistische proefschriften verdedigden, en werkzaam zijn
en zijn geweest aan diverse Instituten voor neerlandistiek noemen wij ons, zo stelden
we vast, niet graag ‘neerlandicus’. In gezelschap mompelen we liever iets in de trant
van ‘bezig met literatuur’ of ‘schrijven over boeken’. Als het woord dan per ongeluk
toch valt, lijkt de schaamte misplaatst: in een gemêleerd gezelschap van
buitenstaanders, blijkt niemand problemen te hebben met de term en is zij net zo
acceptabel als medicus, jurist, wiskundige of econoom. Waarom zijn wij dan toch
huiverig voor deze benaming?
De infectie van het woord neerlandicus vindt, vermoeden we, haar oorsprong in
tirades als die van Karel van het Reve en Maarten 't Hart die in de jaren zeventig
een beeld van de neerlandistiek neerzetten als van dorre, levenloze
structurenwichelaars, gespeend van elke artisticiteit, oorspronkelijkheid en creativiteit,
louter verknocht aan moeilijk werk, en behept met grote minachting voor toegankelijke
publieksliteratuur. Uiteraard beseffen we dat dit beeld primair ontspruit aan de eigen,
tamelijk ongecompliceerd-realistische, poëtica van de criticasters, maar tegelijkertijd
appelleert het beeld kennelijk aan iets wat ons toch ook minstens ten dele bekend
voorkomt. Laten we zeggen de neerlandicus zoals Max Pam hem voor ogen heeft:
leraar Nederlands op een Middelbare School in Apeldoorn, zure recensies schrijvend
over Grunberg in het Geldersch Dagblad en thuis voor zijn lol gebogen over het
ontwarren van de ingenieuze structuur van de drieënvijftigste roman van Willem
Brakman.
Misschien herkennen we in periodieke vlagen van zelfhaat in dit imago vooral de
moderne-letterkundige neerlandistiek, waartoe we ons nu verder beperken, die
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inderdaad nogal eens de trekken vertoont van een zichzelf in stand houdend
systeem, dat zich bij voorkeur bezighoudt met het werkintern analyseren van in
meerdere opzichten afgesloten oeuvres; een insulaire activiteit zowel wat methode
als wat onderzoeksobject betreft.
Ons dunkt, om te beginnen, dat we wat het object van onderzoek betreft geen
last moeten hebben van misplaatste minderwaardigheidsgevoelens of dito verwijten
van provincialisme: de kernactiviteit van de letterkundige neerlandistiek is de
Nederlandse - of beter gezegd: Nederlandstalige - letterkunde en als zodanig zijn
toekomstperspectieven binnen Europa alleen maar des te prangender. De paradoxale
beweging die zich heden aftekent is die van een groter regionaal eigen
identiteitsbewustzijn binnen een steeds dominanter Europa. Daarbij lijkt zich wat
het onderzoeksobject van bijvoorbeeld de moderne-letterkunde in de afgelopen
eeuw betreft alleen maar een ontwikkeling ten goede te hebben voorgedaan. Tot
aan de jaren zestig was de neerlandicus een historisch-letterkundige filoloog zonder
1
aandacht voor contemporaine letterkunde. De opkomst van de structuuranalyse
(Merlyn, maar daarvoor ook Hellinga c.s.) was in meerdere opzichten een keerpunt
in de naoorlogse neerlandistiek. Vooral dankzij Merlyn diende zich de serieuze
mogelijkheid aan om ‘moeilijke’ eigentijdse literatuur aan wetenschappelijke analyse
te onderwerpen. De moderne letterkunde werd lange tijd het boegbeeld van de
neerlandistiek: zij trok grote studentenaantallen en had daarmee ook veel nieuwe
2
stafleden nodig. De verheugende vaststelling dat eigentijdse letterkunde ook nu
nog een substantieel deel van de output van het recente letterkundig onderzoek
uitmaakt (zie verderop tabel 1), is waarschijnlijk op deze ontwikkeling terug te voeren.
Tegelijk brengt die cumulatie ook mee dat de focus van onderzoek en onderwijs
van twintigste-eeuwse letterkunde nog altijd zeer sterk ligt bij de literatuur die met
Merlyn grootwerd, globaal het naoorlogse modernisme (Claus, Hermans) in het
3
proza en de experimentelen in de poëzie.
Waar dat laatste wellicht een van de oorzaken is van de gesignaleerde stagnatie,
zijn wij niettemin warme voorstanders van het behoud en voortbestaan van de
neerlandistiek, van onderzoek en onderwijs dus, specifiek toegespitst op de
Nederlandse taal- en letterkunde in al hun facetten als zelfstandige discipline. Dat
mag een open deur lijken, maar zo vanzelf spreekt het niet. Jan W. de Vries
memoreert dat ten tijde van de instelling van de eerste leerstoel neerlandistiek, in
1796 in Leiden, ‘velen universitair onderwijs in de landstaal niet nodig en de oprichting
4
van een leerstoel “eene bedenkelijke nieuwigheid” achtten’. De twijfel

1

2

3

4

Hoewel er ook aanwijzingen zijn dat die afgekeerdheid van de eigentijdse letterkunde al vroeg
gerelativeerd mag worden. Zo gaf Jacques van Ginneken, sinds 1923 de eerste Nijmeegse
hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, al in de jaren dertig colleges over contemporaine
literatuur (zie Joosten 1998: 23-24).
In Van Oostrom 1997: 62 zien we de keerzijde van deze merlinistische invasie, onder meer
waar hij naar aanleiding van een polemiek tussen Oversteegen en een historisch-letterkundige
signaleert: ‘Men proeft daarin het sentiment dat de historische letterkunde het aan zichzelf
te wijten heeft als ze afglijdt tot een marginaal bedrijf’, en concludeert: ‘Het hoogtij van het
werkimmanente paradigma was al met al niet zeer bevorderlijk voor de literaire
medioneerlandistiek’.
Dit beeld wordt bevestigd door de - overigens globale - weergave van onderzoeks- en
onderwijsonderwerpen bij de afdelingen Neerlandistiek van de Nederlandse universiteiten
(Viskil 1997: 99-113).
De Vries 1997: 7.
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aan de bestaansrechtvaardiging van de neerlandistiek als zelfstandige discipline is
daarna nooit helemaal verdwenen. Bij de oprichting van de twee meest recente
letterenfaculteiten, Tilburg en Maastricht, is, hoewel het onderzoek en onderwijs
zich wel degelijk (ook) begeeft op neerlandistiek gebied, gekozen voor een
letterenstudie in ander dan louter neerlandistisch verband. En toen in Nijmegen
(waar bij de oprichting van de universiteit in 1923 nog vanzelfsprekend een leerstoel
5
in de Nederlandse Taal- en Letterkunde werd ingesteld) midden jaren negentig
vrijwel gelijktijdig beide leerstoelen Nederlandse letterkunde vacant kwamen, werd
na een halve eeuw van ‘volledige’ leerstoelen besloten om van beide slechts 0.5
fte aan te houden. Nogal een contrast met wat Frits van Oostrom signaleert in een
korte introductie op de geschiedenis van de neerlandistiek: ‘elk zichzelf respecterend
instituut voor neerlandistiek [had] ten minste een hoogleraar voor de oudere en een
6
voor de moderne letterkunde’.
Een afdeling Nederlands op een universiteit is geen vanzelfsprekendheid meer,
en de inkrimping van structurele, volledige leerstoelen een feit: dit lijken symptomen
van een infrastructurele crisis, die hun bevestiging vinden in de conclusies van het
Verkenningsrapport Nederlandse Taal- en Letterkunde uit 1995, waarin het
onderzoek naar eigen taal en cultuur in Nederland vergeleken wordt met dat in
Denemarken en Duitsland: ‘Geconstateerd wordt dat de zorg voor het onderwijs
naar de eigen taal en literatuur in Nederland een minder hoge prioriteit heeft dan in
7
beide andere landen [...]’. We zien dit vaker: hoe met brandende zorg de wat
kwakkelige toestand van onderzoek naar het Nederlands wordt vastgesteld, maar
dat daar tegelijkertijd geen praktische consequenties aan verbonden (kunnen)
worden. Een recent voorbeeld biedt het afscheidscollege dat de aan het Nijmeegse
Instituut Nederlands verbonden bijzonder hoogleraar historische taalkunde G. Dibbets
uitsprak in december 2003. Zijn tekst - een nauwgezette analyse van twee
vroeg-zeventiende-eeuwse grammatica's van Christiaen van Heule - is een
schoolvoorbeeld van bij uitstek neerlandistische activiteiten. Aan het einde van zijn
openbare les citeert Dibbets een advies van de Commissie Geesteswetenschappen
van de KNAW. De commissie spreekt haar zorg uit ‘voor de historische taalkunde,
eens de parel van de taalkunde, en nu een discipline die steeds minder middelen
ter beschikking heeft [...]. Voor de historische taalkunde van het Nederlands heeft
Nederland samen met Vlaanderen een bijzondere zorg die onder meer in het kader
8
van het cultureel erfgoed geplaatst kan worden.’ Waarna Dibbets zijn laatste college
besluit met de vaststelling dat door gebrek aan financiële middelen het voortbestaan
van deze bij uitstek neerlandistische discipline terminaal bedreigd wordt. Een weinig
opwekkend beeld. Op hoog niveau (KNAW) wordt hooggeleerde zorg gedeeld. Het
nettoresultaat: niets.

5
6
7
8

Joosten 1998: 11.
Van Oostrom 1997: 54.
Het onderzoek wordt geciteerd uit Viskil 1997: 11-12.
Rapport geciteerd in: Dibbets & Van Heule 2003: 27. Dibbets geeft geen literatuurverwijzing
bij dit letterlijke citaat.
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2 Stand van zaken
Van het belang van blijvende aandacht voor het onderzoeksobject zijn wij dus
overtuigd. Daar staat tegenover dat we niet bijster onder de indruk zijn van de
kwaliteit van de neerlandistisch-letterkundige vakbeoefening. Toen in een
internationaal gezelschap van geesteswetenschappers het idee ontstond over
elkaars disciplines te gaan discussiëren aan de hand van een kleine bloemlezing
per discipline van vijf recente baanbrekende artikelen, zagen wij ons niet alleen
geconfronteerd met het probleem dat in ons vak zeer weinig literatuur voorhanden
is die door niet Nederlandssprekenden gelezen kan worden (we komen hier later
op terug), maar ook met het probleem dat we in de schriftelijke verslaglegging van
onderzoek naar moderne Nederlandse literatuur weinig teksten kunnen aanwijzen
waarop een kwalificatie als ‘baanbrekend’ van toepassing is. Er gebeurt
9
eenvoudigweg niet zo vreselijk veel.
Wat produceren wij? We beperken ons even tot de tijdschriften en laten incidentele
publicaties in congresbundels, (gespecialiseerde) jaarboeken en gelegenheidsboeken
buiten beschouwing. Een groot deel van onze reguliere productie onttrekt zich aan
de wetenschappelijke discussie en toetsing doordat het verschijnt in bladen die zich
vooral op een algemeen publiek richten of op een publiek van docenten Nederlands
(Literatuur, Neerlandica extra muros, Ons erfdeel). Voor neerlandistische publicaties
in literaire tijdschriften (De gids, Dietsche Warande & Belfort etc.) geldt hetzelfde.
Het is van belang dat neerlandici zo nu en dan de resultaten van hun onderzoek
populariseren en zij moeten ook zeker deelnemen aan het meer opiniërende debat
over literatuur (het door Fokkema en Ibsch streng gehanteerde onderscheid tussen
10
criticus en wetenschapper is o.i. onhoudbaar), maar voor diepgravende analyse
en de vorming van voorlopige gedachten is op zulke podia geen ruimte. De lat ligt
hoger bij onze wetenschappelijke tijdschriften. We bekeken de laatste drie jaargangen
(2001, 2002 en 2003) van Nederlandse letterkunde, TNTL en Neerlandistiek.nl, het
enige tijdschrift op ons vakgebied dat met een review-systeem werkt. Deze drie
periodieken, samen goed voor in totaal 66 artikelen op het gebied van de moderne
Nederlandse letterkunde (recensies zijn meegeteld), dekken niet de totale recente
wetenschappelijke productie op ons vakgebied, maar ze geven er wel een
representatief beeld van. In internationale en algemeen literatuurwetenschappelijke
11
tijdschriften manifesteren we ons nauwelijks of niet.
Tabel 1 geeft aan hoe de 66 artikelen over de drie tijdschriften zijn verdeeld (de
rij ‘Aantal bijdragen’). Ook laat zij in globale termen zien wat de aard is van de

9

10

11

Uit het rapport van Viskil (1997: 18) blijkt dat vijf jaar geleden al vergelijkbare geluiden te
horen waren: ‘het letterkundig onderzoek van de 20ste eeuw [zou] te weinig uit de verf komen.
Sommige modern-letterkundigen zouden te weinig onderzoek doen en zich te eenzijdig richten
op het publiceren van niet-wetenschappelijke artikelen (in kranten en tijdschriften), terwijl
andere modern-letterkundigen te weinig ruchtbaarheid aan hun onderzoek geven.’
Fokkema & Ibsch 1992. Goedegebuure & Heynders (1996: 28) stellen terecht dat Fokkema
en Ibsch met het tegenover elkaar stellen van taken van criticus en wetenschapper een typisch
Nederlandse situatie bevestigen en bovendien dat zij ermee voorbij gaan aan de heroriëntering
op beide posities in het poststructuralisme.
Bij het gereedmaken van de kopij van dit artikel konden we nog niet beschikken over het
vierde en laatste nummer van de jaargang 2003 van TNTL.
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bijdragen: hoeveel bijdragen verschenen er op het terrein van de tekstinterpretatie,
de methodologie, de editietechniek etc. (‘Focus’). De rij ‘Reactieve stukken’ laat
zien hoeveel van de 66 artikelen geschreven zijn als reactie op een eerdere
12
publicatie. Ook is aangegeven hoeveel stukken een interdisciplinair karakter hebben
13
(‘Interdisciplinaire bijdragen’) , hoeveel stukken vanuit een expliciet comparatistische
14
invalshoek geschreven zijn (‘Comparatistische bijdragen’), en hoeveel stukken
geschreven zijn door medewerkers aan universitaire opleidingen neerlandistiek
15
buiten Nederland en België (‘Extramurale bijdragen’).

Tabel 1
Nederlandse TNTL
Letterkunde
41
18

Aantal bijdragen
Focus:

Neerlandistiek.nlTotaal
7

66

Tekstanalytisch 16

6

5

25

Literatuurhistorisch 13

6

0

19

Methodisch 5

3

1

9

Meta-literatuurhistorisch 6

1

1

8

Tijdschriftstudie 1

1

0

2

Editietechnisch 1

1

0

2

Receptie/kritiek 1

0

0

1

Reactieve bijdragen

1

2

2

5

Bijdragen over recente
literatuur

14

2

2

18

Interdisciplinaire bijdragen 6

2

0

8

Comparatistische bijdragen 2

1

0

3

Extramurale bijdragen

2

1

6

3

Het is ons uiteraard niet in de eerste plaats om een analyse van de recente
modernletterkundige vakproductie te doen. Inhoudelijk kunnen we aan deze
incomplete set gegevens uiteraard ook niet zoveel conclusies verbinden. Kijken we
naar de cijfers uit de rij ‘Focus’, dan komt de observatie dat (ergocentrische)
tekstanalyse en literatuurgeschiedenis in de afgelopen drie jaar verreweg de meest
beoefende subdisciplines zijn overeen met onze indruk dat neerlandici deze nog
16
steeds als hoofdzaken zien. We wezen er al op dat aan de literatuur van de laatste
12
13
14
15
16

Zie bijvoorbeeld Bogman 2003 of Spinoy 2002.
Zie bijvoorbeeld Anbeek & Verhagen 2001 en Laan 2001.
Zie bijvoorbeeld Jensen 2001 en Decloedt 2002.
Zie bijvoorbeeld Oosterholt 2002 en Schürings 2002.
De huidige aandacht voor literatuurgeschiedschrijving, die ook blijkt uit de acht
meta-literatuurhistorische publicaties (bijv. Johannes 1998), werd ook al gesignaleerd door
Nico Laan (1997: 222). Recent heeft de literatuurgeschiedschrijving uiteraard nog eens een
flinke impuls gekregen door het initiatief van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren om
te komen tot een meerdelige literatuurgeschiedenis (zie hierover o.m. Bekkering & Gelderblom
1997 en Gelderblom & Musschoot 2001. Verder is in de tabel opvallend het ontbreken van
publicaties op het gebied van het poëtica-onderzoek, al staat daar tegenover dat in veel van
de literatuurhistorische publicaties impliciet poëticale noties gehanteerd worden.
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twintig jaar, met name door de redactie van Nederlandse letterkunde, onbekrompen
aandacht wordt besteed (‘Bijdragen over recente literatuur’: achttien artikelen over
literatuur van na 1980). Ook verheugend vinden we dat een aanzienlijk deel van de
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geïnventariseerde productie afkomstig is van de extramurale neerlandistiek (bijna
10%), een bevestiging van de door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
17
gesignaleerde professionalisering van de vakbeoefening in het buitenland. De
tabel geeft echter niet alleen goed nieuws. Zij bevestigt ook enkele van onze minder
vrolijke intuïties over de stand van het vak.
1. Er is weinig discussie. Van het totale aantal van vijf reactieve stukken in drie
jaar kan onmogelijk volgehouden worden dat het wijst op een levendig debat.
Het overgrote deel van de bijdragen verschijnt in een vacuüm: zelden neemt
iemand de moeite standpunten te heroverwegen en de resultaten van de
modern-letterkundige neerlandistiek worden niet als cumulatief beschouwd.
Uiteraard is dit gebrek aan discussie deels te wijten aan het betrekkelijk geringe
aantal professionele vakbeoefenaren: waar moeiteloos conferenties
georganiseerd kunnen worden over het werk van Joyce, Proust of Mann, daar
is het aantal actieve kenners van het werk van de voor Nederlandse begrippen
veelbestudeerde M. Nijhoff op de vingers van één hand te tellen.
Ook op het gebied van methodiek en benaderingswijzen wordt binnen de
modern-letterkundige gemeenschap in Nederland weinig gedebatteerd. Felle
discussies als die in de jaren zeventig binnen de literatuurwetenschap (Maatje,
De Haan, Verdaasdonk) werden en worden niet opgepikt. Er is te weinig
uitwisseling van gedachten, uitdaging en kruisbestuiving. Ons vak biedt op het
moment geen stimulerend intellectueel klimaat.
2. We zijn sterk nationaal georiënteerd. We doelen met deze klacht uiteraard niet
op de taalbepaaldheid van ons onderzoeksobject, maar op de constatering dat
bijdragen waarin Nederlandse literatuur op een meer dan
vluchtig-categoriserende manier in een internationaal perspectief worden
geplaatst, schaars zijn (3 van de 66 artikelen). Ook manifesteren we ons, zoals
gezegd, niet in het internationale debat over literatuur - het is uit de tabel
uiteraard niet af te lezen, maar er wordt zeer weinig in vreemde talen
18
gepubliceerd en áls we dat doen, zijn het veelal laagdrempelige publicaties
19
waarin Nederlandse auteurs in globale termen geïntroduceerd worden. Van
reflectie op deze toch problematische status aparte van ons vak is geen sprake.
Het probleem dat met name tekstanalytische observaties en bevindingen
moeilijk gepresenteerd kunnen worden in een andere taal dan de taal van de
brontekst (ook al omdat de niet-Nederlandstalige lezer ze niet controleren kan),
wordt niet bediscussieerd. Kennelijk wordt het door neerlandici niet als een
probleem gezien dat de discussie over Nederlandse literatuur nauwelijks
ingebed is in de internationale discussie.

17
18

19

Zie de redactionele inleiding van Brems e.a. 1992: 9.
Een voorbeeld is De Graef & Louwerse 2000. Andere voorbeelden van Engelstalige
neerlandistiek zijn te vinden in de proceedings van het tweejaarlijkse congres van de American
Association of Netherlandic Studies (AANS). De meest recente uitgave is op het moment
Prins e.a. 2000.
Zo is een recente Duitstalige publicatie over postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen
(Vaessens 2002) niet meer dan een tot het niveau van de allereerste introductie teruggebrachte
versie van een eerder artikel in Nederlandse letterkunde (Joosten & Vaessens 2002). Hetzelfde
geldt voor de auteursintroducties in de tijdschriften Septentrion (Franstalig) en The Low
Countries (Engelstalig).
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3. Ook de aandacht voor (internationale) ontwikkelingen op de grensvlakken van
verschillende disciplines - de plaats waar naar ons idee progressie wordt
geboekt - houdt niet over. Slechts acht artikelen zijn interdisciplinair van opzet.
Er wordt in ons vak weinig over de grenzen van de taal en de discipline gekeken,
al vormen de (onregelmatig verschijnende) rubrieken ‘Grensverkeer’
(Nederlandse letterkunde) en ‘Interdisciplinair’ (TNTL) misschien de aanzet tot
het doorbreken van deze impasse. Algemener zien wij in de reguliere productie
van de laatste drie jaar onze indruk bevestigd dat de traditionele
theorievijandigheid van de neerlandistiek nog steeds manifest is. Negen
20
methodische bijdragen op een totaal van 66 is niet weinig, maar daar staat
tegenover dat in het overgrote deel van de tekstanalytische (25) en
literatuurhistorische (19) artikelen volstrekt niet wordt gereflecteerd op de
gehanteerde werkwijze. Dit houdt verband met de in-zichzelf-gekeerdheid van
de modern-letterkundige neerlandistiek: enigszins gechargeerd stelden we
onder 2. dat ons vak zich betrekkelijk onafhankelijk van de internationale
discussie ontwikkelt, wat onder meer erin resulteert dat de beeldvorming van
Nederlandse oeuvres gevormd wordt op basis van verouderde theorieën.
Merlyn introduceerde in 1963 een literatuurtheorie die al zo'n drie decennia in
ontwikkeling was in het Angelsaksische taalgebied; in 1968 verscheen, ruim
vijfentwintig jaar na verschijning, de Nederlandse vertaling van Theorie der
Literatuur van Wellek & Warren; het artikel ‘Vier poëtica's’ dat Sötemann in
1984 in het toenmalige belangrijkste neerlandistische wetenschappelijke
tijdschrift De Nieuwe taalgids publiceerde, werd en wordt gezien als grondslag
voor het poëtica-onderzoek, maar was welbeschouwd ruim dertig jaar na dato
een van Nederlandse voorbeelden voorziene parafrase van het eerste hoofdstuk
van Abrams' The Mirror and the Lamp uit 1953 - met als in het oog springend
detail dat deze studie in het artikel nergens vermeld wordt.

3 Hoe verder?
Recapitulerend: wij vinden dat object en organisatie van modern-letterkundige
neerlandistiek als zelfstandige onderdelen van de eenheid ‘neerlandistiek’ behouden
moeten blijven, maar dat is voor de komende jaren beslist niet het enige punt van
zorg. Voor een louter defensieve strategie (‘behoud de neerlandistiek!’) is de huidige
stand van zaken in ons vak te onbevredigend. Er is weinig discussie en de luiken
naar buiten zijn geloken, waardoor we wat er in het buitenland en in andere
disciplines gebeurt goeddeels aan ons voorbij laten gaan.
Hoe nu verder? Voordat we onze desiderata formuleren, bepalen we onze positie.
Ons onderzoek is te karakteriseren als tekstgericht en het vervolg van dit betoog
heeft dan ook betrekking op dat deel van de letterkundige vakbeoefening dat de
tekst als kunstwerk centraal stelt (en bijvoorbeeld niet op empirisch, institutioneel
of sociologisch onderzoek). Een andere, hiermee samenhangende, preliminaire
opmerking is dat we onze gedachten over de toekomst van onze discipline niet in
termen van één overkoepelende visie formuleren. We stellen geen paradigma voor
waarvan wij claimen dat het de modern-letterkundige neerlandistiek

20

Zie bijvoorbeeld Laan 2002 en Geron 2003.
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nieuw elan geeft. Zo'n claim (‘wij stellen voor dat we ons massaal gaan richten op
de problematische verhouding van avant-gardeliteratuur en conventionele
leesstrategieën, zoals wij in ons Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen
gedaan hebben’) zou haaks staan op het kritische, levendig bediscussieerde,
methodisch pluralisme dat we voorstaan. We geloven dat een nieuwe collectieve
‘schoolvorming’, zoals die midden jaren tachtig ontstond (het aanvankelijk ‘Utrechtse’
poëtica-onderzoek), de door ons geschetste symptomen van de crisis alleen maar
zou verergeren. Het onderzoek is georganiseerd in interdisciplinaire projectgroepen
en het zou heilloos zijn wanneer de neerlandici ten opzichte van deze discussieen studiegroepen een separatistische koers zou willen varen.
Liever dan richtlijnen te geven voor ons inziens zinnige literatuurbeschouwing,
willen we hier de meer praktische kanten van de zaak benadrukken en enkele
inzichten formuleren over de relatie van ons vak tot de internationale beoefening
van de letterkunde (paragraaf 3.1), de institutionele factoren (3.2) en de inbedding
van ons onderwijs en onderzoek in literatuurwetenschappelijke debat (3.3 en 3.4).

3.1 Internationale inbedding: aansluiting zoeken
Een onvermijdelijke beperking van de neerlandistiek lijkt zich, zoals gezegd, aan te
dienen bij de grenzen van de Nederlandse taal: ons corpus is minder toegankelijk
dan het Engelse of Franse. Een punt dat overigens meteen te relativeren is met de
eenvoudige vaststelling dat het Nederlands taalgebied niet essentieel kleiner is dan
het Italiaanse en zeker niet dan het Deense of Zweedse. De institutioneel
interessante kwestie waarom Dante en Petrarca internationaal belangwekkender
zijn dan Vondel en Hooft laten we terzijde, bovendien hoeven we helemaal niet te
klagen als wij kijken naar grote internationale belangstelling voor onze Gouden
Eeuw (Schama) of onze geschiedenis tout court (Israel).
Niettemin is het een feit dat het beperkte taalgebied en de hooguit globale kennis
van de belangrijkste literaire producten eruit in vertaling een onvermijdelijke inperking
meebrengt voor niet-Nederlandstaligen. Vanuit ons eigen onderzoeksgebied van
de laatste jaren sprekend - Nederlandstalige postmoderne poëzie - zou een (fictief)
artikel als ‘Postmodern tendencies in contemporary Icelandic poetry’ hooguit als
globale toetsing voor eigen bevindingen voetnootwaardig zijn. De methodische
specificiteit van het werk van onze IJslandse collega wordt voor een internationaal
publiek pas zichtbaar als zijn of haar verhaal is opgehangen aan een internationaal
toegankelijke dichter als Ashbery of Mayröcker. In verhevigde mate geldt dat
natuurlijk voor de ergocentrische benadering: een structuuranalyse van een vroeg
gedicht van een niet-vertaaalde Zweedse dichter is hooguit interessant voor diegenen
voor wie deze dichter gecanoniseerd is of leesbaar in het origineel. Zulke analyses
kunnen in het internationaal debat pas een rol gaan spelen wanneer ze zijn ingebed
in een taalgrensoverschrijdend exposé.
Wij zien in dit alles liever nieuwe mogelijkheden dan een onverwijderbaar obstakel.
Een voorbeeld van hoe het kan dunkt ons een boek als Fokkema en Ibsch' Modernist
Conjectures (de Engelstalige bewerking van hun Het modernisme in de Europese
letterkunde) dat als vanzelfsprekend Nederlandse modernisten als Carry van Bruggen
en E. du Perron incorporeert in de internationale (Europese) traditie naast Thomas
Mann en T.S. Eliot. Zulk internationaal optreden van Neder-
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landse letterkundigen is echter eerder opvallend dan regel. Wijzelf herinneren ons
onze verbazing toen we in Roland Barthes' Het plezier van de tekst ineens als
vanzelfsprekende referentie de Nijmeegse hoogleraar Nederlands Jacques van
Ginniken zagen figureren.
Het lijkt erop dat een discipline als de medioneerlandistiek vanzelfsprekender een
internationale invalshoek heeft gekozen. Je ziet een in dit opzicht mutatis mutandis
bijna ideaaltypische neerlandicus in Frits van Oostroms portret van de
negentiende-eeuwse medievist W.J.A. Jonckbloet: ‘Waarschijnlijk lag de voornaamste
verdienste van Jonckbloet hierin, dat hij de Nederlandse literatuurgeschiedenis
aansluiting verschafte bij de grote Europese traditie zoals die voor de Middeleeuwen
met name in het Frans getoonzet was. En ook op het methodische vlak plaatst
Jonckbloet de letterkundige neerlandistiek op de internationale kaart. Hier gaf
Duitsland de toon aan, waar reuzen als Gervinus en Jakob Grimm een standaard
van geesteswetenschap en filologie in ruimste zin des woords gevestigd hadden
21
die voor Jonckbloets werk bepalend was’. Vanuit de invalshoek van een
internationale oriëntering biedt de medioneerlandistiek een interessant perspectief.
Van Oostrom signaleert synchronisering en internationalisering: een huidige
mediaevist is beter op de hoogte van Franse contemporaine teksten dan van ‘onze’
zeventiende- of achttiende-eeuwse letterkundigen, en thuis in buitenlandse
eigentijdse wetenschappelijke theorieën. Tegelijkertijd noemt hij, en ook daar trekken
wij de parallel met de moderne neerlandistiek graag door, ‘de aloude navelstreng
die dit vak verbindt met de klassieke studie Nederlandse taal- en letterkunde, en
van daaruit met aandacht voor de moedertaal op school en in de Nederlands
sprekende wereld, eenvoudig een veel te essentiële voedingsbron’ (Van Oostrom
1997).
We zouden er niet langer vrede mee moeten hebben dat er buitenproportioneel
weinig wetenschappelijke publicaties over Nederlandstalige literatuur in de MLA
gecatalogiseerd zijn. Wij denken bovendien dat het belangrijk is dat we zoeken naar
antwoorden op de vraag welke wijzen van presenteren van ons object en onderzoek
geschikt en zinnig zijn voor publiek dat de bronteksten niet of slechts in vertaling
kent. Zou het een goed idee zijn om, al dan niet in samenwerking met de American
Association of Netherlandic Studies (AANS), te komen tot een soort Annual report
van de letterkundige neerlandistiek - een voor de internationale academische
gemeenschap beschikbare vertaling of herbewerking van een aantal goede en voor
een niet-Nederlandstalig publiek geschikte wetenschappelijke publicaties van dat
jaar uit ons vak? Als zo'n Annual report elektronisch via Internet wordt aangeboden,
blijven de kosten ervan beperkt tot het vertalen ervan. Daar moet een potje voor te
vinden zijn (Taalunie, NWO, AANS).

3.2 Institutioneel: weerstand bieden tegen marktdenken
De signalering van beide inleiders van dit nummer dat er op de neerlandistische
instituten een ‘onuitgesproken beleid tegen “nieuw bloed”’ bestaat, en het ‘eerder
regel dan uitzondering [is], dat eigen studenten als AIO worden aangesteld en eigen
AIO's een aanstelling als UD krijgen’, mag, voor wat betreft de moderne letterkunde,
louter theoretisch genoemd worden. De veronderstelling dat meer wisseling

21

Van Oostrom 1997: 57-58.
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van universitaire werkomgeving bevruchtend zou kunnen werken is, hoe waar ook,
louter fictie, want van doorstroom lijkt hoegenaamd geen sprake. We hebben te
maken met immobiele, vergrijzende staven, én met de situatie dat het allerminst
vanzelfsprekend is dat gepensioneerde, overleden of vertrekkende medewerkers
worden opgevolgd. Het grootste gedeelte van de medewerkers kwam in dienst op
het moment van de massale toename van studentaantallen in de jaren zeventig en
vertegenwoordigt overwegend het toenmalige ergocentrische en
traditioneel-literatuurhistorische paradigma, hetgeen de diversiteit in behandelde
stromingen en auteurs en nieuwe methodieken niet per definitie ten goede komt.
Daar komt een institutioneel facet bij, dat zich verder uitstrekt dan de
neerlandistiek, maar er evengoed zorgwekkende consequenties voor heeft. Het in
oktober 2003 verschenen rapport Levendige letteren: Sectorplan Letteren 2003,
ondertekend door alle collegevoorzitters van de Nederlandse universiteiten, richt
zich op de kleine talen en de zogenaamde ‘unica’ (opleidingen die maar aan één
universiteit bestaan). Uitgangspunt en teneur van dit rapport zal echter ook opgaan
voor de neerlandistiek. De goede lezer kan niet anders dan concluderen dat invoering
van de bama-structuur weinig vrolijk stemmende consequenties lijkt te gaan hebben
voor de koppeling van onderzoek en onderwijs. In het verlengde van het rapport
van de Commissie Van Els uit 2002 ligt de nadruk bij het onderwijs op de vraag aan
studentenzijde: ‘Gewezen wordt onder meer op het feit dat veel traditionele
opleidingen, waaronder die voor moderne talen, nog steeds in belangrijke mate
22
docentgestuurd zijn en onvoldoende studentgericht’. Wie zich de moeite getroost
verder door dit modderig beleidsmakersproza te baggeren, leest: ‘Het lijkt voor de
hand liggend om te veronderstellen dat de bacheloropleidingen aantrekkelijker
worden wanneer het onderwijsaanbod breder, flexibeler is, meer vraaggericht met
een grotere keuzevrijheid voor de studenten. De instellingen willen hun opleidingen
dusdanig herstructureren dat meer gestuurd gaat worden op eindtermen en gewenste
competenties van afgestudeerden dan op de (soms) toevallige competenties van
23
docenten’. Dat de verzamelde collegevoorzitters spreken over de ‘toevallige
competenties’ van hun eigen universitaire onderzoekers mag op zijn minst curieus
heten voor wat betreft de visie op en coherentie van het eigen gevoerde
onderzoeksbeleid tot dusver.
Erger is de toekomstige consequentie, namelijk dat onderwijs en onderzoek hier
een slechts zeer toevallig verband lijken aan te gaan, met als impliciet bijeffect dat
het lopend onderzoek gediskwalificeerd wordt ten faveure van publieksvriendelijk
onderwijs. We zijn ons ervan bewust dat we de beleidsvoornemens hier op z'n
ongunstigst interpreteren, maar we kunnen tegelijkertijd niet nalaten bezorgd vragen
te stellen als deze: betekent het streven naar studentgerichtheid dat de onderzoeker
of docent die vragen stelt over theoretisch georiënteerde onderwerpen zijn onderzoek
of onderwijs moeilijker kan legitimeren dan de collega die over seks in de romans
van Ronald Giphart wil schrijven? Voor alle duidelijkheid: we kunnen ons goed een
onderzoek (of onderzoekscollege) voorstellen waarin het functioneren van een
fenomeen als Giphart in het eigentijdse literaire veld object van analyse zou zijn.
Niet wenselijk lijkt ons echter het aanbieden van een analyse-college ‘Gip-
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Levendige Letteren: Sectorplan Letteren 2003: 6.
Levendige Letteren: Sectorplan Letteren 2003: 9.
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hart’, op precies dezelfde wijze waarop we dat intussen decennia lang met Bordewijk
of Vestdijk gedaan hebben (en doen): net alsof nieuw verschijnende teksten niets
anders zijn dan nieuwe objecten voor hen die werken aan het te voltooien project
van de neerlandistiek, met als extra motivatie dat studenten dit massaal attractief
of ‘leuk’ zouden vinden. Het zou funest zijn wanneer het wetenschappelijk onderwijs,
speculerend op de belangstelling van grote groepen studenten, colleges gaat
aanbieden rondom vermeend hippe of populaire onderwerpen zonder dat er in de
eerste plaats goed nagedacht wordt over zinnige benaderingswijzen die oog hebben
voor de complexiteit ervan. Mediafiguren celebreren met het oog op eigen gewin is
24
wel zo'n beetje het laatste wat we doen moeten.
Voor wat betreft het rapport Levendige letteren ging het tot hier over het
Bachelor-onderwijs. Een ander punt van aandacht zijn de Masteropleidingen. Die
zouden bij uitstek de plek moeten zijn waar nieuw onderzoek geëntameerd wordt,
met name in de researchmaster. De vraag is echter ten eerste: welk onderzoek
moet er geëntameerd worden? Ligt dat in het verlengde van de huidige projecten
en betekent dat dus weinig nieuws onder de zon? Of ligt dat in het verlengde van
de in de Ba-fase zo benadrukte vraag van studentenzijde - wat om genoemde
redenen evenmin erg verlokkend is? En ten slotte: zal de researchmaster meer zijn
dan lippendienst aan bezorgde besturende academici, die uitholling van het
onderzoek vrezen, en in de praktijk net zo'n theoretische constructie blijken als de
tweede fase van de tweefasestructuur in de jaren tachtig?

3.3 Onderwijs: eisen durven stellen
In onze behandeling van de institutionele kant kwamen uiteraard ook al inhoudelijke
facetten van het onderwijs aan de orde. De eerste prioriteit op dit gebied heeft in
onze ogen het veranderen van de houding die we onze studenten bijbrengen ten
opzichte van theorie en het afwerpen onze theoretische naïveteit. We karakteriseren
onze aanpak vlotjes als ‘structuralistisch’, maar denken daarbij niet aan Barthes of
Lévi-Strauss, maar eerder aan Lodewick (Literaire kunst) of Drop en Steenbeek
(Indringend lezen).
Dat het aantal theoretische publicaties dat onze studenten moeten lezen in de
afgelopen jaren is teruggedrongen, is niet het grootste probleem, maar problematisch
is de manier waarop de lectuur van deze publicaties in de curricula is ingebed. Wat
in zulke publicaties aan de orde wordt gesteld, geldt als een supplementaire
verdieping vanuit een ándere discipline, maar niet als fundamenteel voor óns vak.
Boeken of artikelen van literatuurwetenschappelijke aard heten bovendien al snel
te moeilijk waardoor ze, als ze al aan bod komen, laat in de studie gelezen moeten
worden. Probleem is natuurlijk dat de leesattitude van studenten zich dan al gevormd
heeft en dat hun (al dan niet bewust) is voorgehouden dat het indringend lezen van
teksten een theoretisch en ideologisch neutrale bezigheid is. Wan-
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Overigens is onze ervaring dat de literaire voorkeuren van studenten opvallend traditioneel
en ‘high literature’-georiënteerd: bij rondvragen onder onze studenten blijkt dat een auteur
als Harry Mulisch aanmerkelijk meer gelezen (en meer gewaardeerd) wordt dan de onder
jongeren populaire schrijvers à la Giphart, Tessa de Loo of Yvonne Keuls. Ten tweede bestaat
er bij studenten de paradoxale opstelling van klagen over de eventuele zwaarte van vakken
die vrijwel altijd vergezeld gaat van grote tevredenheid over juist hier geleverde prestaties.
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neer in de neerlandistische letterkundedisciplines van ‘theorie’ sprake is, is dat
wanneer de alternatieve benaderingswijzen aan de orde komen. Het momenteel
op de meeste universiteiten gebruikte eerstejaarshandboek Literair mechaniek van
Van Boven en Dorleijn (1999) staat in de traditie van het New Criticism, in Nederland
ingeburgerd dankzij Merlyn. Pas in het laatste korte hoofdstukje, ‘Nieuwe
toepassingen’, wordt dezse methodisch-theoretische schatplichtigheid summier
geëxpliciteerd. Merlyn, schrijven de auteurs, ‘bracht de zogeheten “close reading”
in de praktijk en leverde ook bijdragen aan de theorie, net als invloedrijke dissertaties
van Blok en Sötemann. Deze aanpak vond vervolgens veel toepassing op de
25
universiteiten en in het onderwijs’. En dat is nog steeds zo, al geeft Literair
mechaniek in het laatste hoofdstuk een aantal alternatieven voor de ‘merlinistische’
analysemethode die centraal staat - het kan ook niet anders, alleen al op basis van
het in een merlinistisch leerboek onmogelijk te negeren feit dat Merlyn-redacteur
Oversteegen ná Merlyn de bakens verzet heeft en, bijvoorbeeld in Beperkingen, de
26
lezer ontdekte.
Maar het feit dat onze eerstejaars studenten in hun handboek een opsomming
lezen van alternatieve (en al niet meer zo jonge) benaderingen als ideologiekritiek
en deconstructie, is natuurlijk verre van genoeg. Onze studenten worden op het
moment geschoold in een traditie die gedurende de afgelopen vijfenzestig jaar
steeds minder zelfbewust is geworden Omdat in die traditie gaandeweg allerlei
premissen over literatuur en lezen als vanzelfsprekendheden werden gepresenteerd,
is het voor de studenten moeilijk, zo niet onmogelijk, te ontsnappen aan de
hardnekkige misverstanden van ons vak. Het misverstand, bijvoorbeeld, dat de
werkelijk interessante vragen door het literaire werk worden opgeroepen, en niet
door de literatuurbeschouwer. Of dat literaire waarde een eigenschap is van de
tekst, en niet iets wat we daaraan toekennen. Zulke vanzelfsprekendheden moeten
bij uitstek in het universitair onderwijs op zijn minst ernstig geproblematiseerd worden.
Wij verzetten ons dus tegen de heersende communis opinio in
letterkundedisciplines dat ‘theorie’ een verdiepend karakter heeft, en dat verdiepende
elementen pas na de inleidend-oriënterende eerste studiefase aan de orde kunnen
zijn. Theorie is niet verdiepend, maar preliminair. Het idee dat er theorievrije
literatuurbeschouwing bestaat is nu juist de grote neerlandistische misvatting
waarvoor we onze studenten moeten behoeden. Wij vinden dan ook dat de student
Nederlands in zijn eerste weken als student tenminste een helder, overzichtelijk en
state of the art boek als Literary Theory: the Basics van Hans Bertens tot zich moet
nemen, om daarna in de schamele twee á drie jaar die volgen ook regelmatig zijn
‘suggestions for further reading’ ter harte te nemen. Probleem is daarbij overigens
dat van studenten niet meer kan (en mag) worden verwacht dat ze Frans en Duits
lezen.
We realiseren ons dat we met onze wens de neerlandistische opleidingen meer
theoretisch georiënteerd te laten zijn rechtstreeks in lijken te gaan tegen de teneur
van het Ba-onderwijs dat ‘vraaggestuurd’ dient te zijn. Wij wijzen er echter op dat
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Van Boven & Dorleijn 1999: 305.
Kobus (1995) heeft laten zien dat uit publicaties van Oversteegen een veel pluralistischer
literatuuropvatting te destilleren is dan die van Merlyn, wanneer we aandacht besteden ‘aan
de door de kritiek nauwelijks genoteerde opmerkingen over het lezen en de literaire ervaring’.
Zij ziet in Merlyn zelfs aanknopingspunten voor ‘een meer deconstructivistische praktijk’.
Vergelijk over Merlyn en ‘merlinisme’ ook Vaessens 2004.
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de studentenvraag wel eens heel anders gericht zou kunnen zijn dan beleidsmakers
veronderstellen. De vraag van studenten is geen onomstotelijk gegeven, maar iets
dat zich graag en gretig laat beïnvloeden door enthousiaste, uitdagende en
intelligente docenten. Bovendien: moeten vakken inderdaad vooral ‘leuk’ zijn als de
27
studie Nederlands door studenten en docenten als te licht ervaren wordt? En zijn
we het er niet allemaal over eens dat we veel hogere eisen zouden moeten stellen
aan de ijver en toewijding van onze studenten?

3.4 Nieuw onderzoek: naar een uitdagend intellectueel klimaat
Het geconstateerde institutionele probleem van de vergrijzing van het universitaire
personeel roept om het nemen van initiatieven tot verjonging. Faculteiten lijken zich
hiervan bewust te zijn (zie bijvoorbeeld het recente UvA-initiatief om in het kader
van een ‘Nieuwe Generatie Offensief’ twaalf jonge, vooralsnog boventallige,
geesteswetenschappers aan te stellen), maar ook binnen de neerlandistiek zouden
initiatieven gewenst zijn. Vertrekkende medewerkers in vaste dienst worden, zoals
opgemerkt, niet vanzelfsprekend opgevolgd. Maar voor jonge aanwas, te rekruteren
28
uit het nu actieve cohort promovendi, kan ook gezorgd worden langs de weg van
het onderzoek: als de faculteiten geen docent-onderzoekers kunnen aanstellen,
dan heeft elke discipline de verantwoordelijkheid de voortgang te waarborgen door
middelen te werven om postdocs aan te stellen.
De modern-letterkundige neerlandistiek profiteert echter weinig van de tweede
29
geldstroom. Hiervoor is een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen. Waarschijnlijk
worden er om te beginnen weinig aanvragen ingediend. Hebben we tussen onze
moedeloosmakend trage vergaderingen door geen tijd, of hechten we niet zo aan
de status van door NWO gefaciliteerd onderzoek? Als er dan toch wordt ingediend,
sneuvelen de voorgestelde projecten nogal eens, misschien mede omdat wij, als
we door NWO gevraagd worden elkaars aanvragen te beoordelen, te streng zijn
(terwijl we, in het belang van het in dit opzicht in het slop geraakte vak, er ook
stilzwijgend toe zouden kunnen besluiten principieel ruimhartig te zijn). Dan is er
natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat er weinig neerlandistisch modern-letterkundig
onderzoek gefinancierd wordt omdat onze voorstellen onvoldoende kwaliteit hebben.
Of dat zo is, weten we niet. Een in elk geval ongeldige verklaring voor het feit dat
we de tweede geldstroom onvoldoende onze kant op hebben weten te kanaliseren,
is dat aanvragen uit ons vak momenteel niet opgewassen kunnen zijn tegen de
concurrentie uit hippe nieuwe disciplines die de wind zo mooi in de zeilen hebben
staan. De vooronderstelling dat ons vak zich er niet voor leent zodanig ‘verpakt’ te
worden dat het aansluit bij de modes en behoeftes van vandaag is onjuist omdat
ze uitgaat van een verkeerd beeld van wat ons te doen staat. Hoe het in elk geval
niet (meer) moet: het afwerken van het ene na het andere oeuvre of boek vanuit de
misleidende gedachte dat we, als we maar lang genoeg doorgaan, uiteindelijk ‘klaar’
zijn. Een dergelijke gedachte suggereert een soort eenheid in de benadering: er is
maar één benadering van literatuur, de juiste. Wenselijk is juist dat
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Zie Viskil 1997: 60.
De grootte van dit cohort modern-letterkundige promovendi in Nederland schatten we op
basis van een vluchtige inventarisatie op dit moment op een kleine 10.
Vgl. Viskil 1997: 18 en p.57, waar dit voor de hele neerlandistiek opgemerkt wordt.
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er veel ruimte is voor diversiteit en interdisciplinariteit. Er moet aansluiting gezocht
worden bij (maatschappelijke en culturele) noden van vandaag (wat iets anders is
dan de oren laten hangen naar de vermeende behoeftes van studenten).
De toekomst van ons vak zal in handen zijn van hen die over een jaar of vijf het
werk beginnen over te nemen van de dan massaal afhakende babyboomers. In de
eerste plaats zullen er voor deze mensen voldoende opleidingsplaatsen moeten
komen. Er moet dus snel veel geld voor promotie-onderzoek gevonden worden. En
als we, in de tweede plaats, ervoor willen zorgen dat de beoogde nieuwe
medewerkers na vier jaar aio-schap überhaupt de lust voelen zich aan de universiteit
te verbinden, dan doen we er goed aan - voor hen en voor onszelf - een stimulerend
intellectueel klimaat te scheppen. Er moeten spannende vragen kunnen worden
gesteld die niet onmiddellijk naar de protocollen van de besloten vakgroepen en
afdelingen vertaald hoeven kunnen worden. Aan de inhoudelijk-wetenschappelijke
discussie moet zonder terughouding de hoogste prioriteit worden gesteld.

4 ‘blank page, white space’?
De opkomst van de structuuranalyse ten tijde van Merlyn was een keerpunt in ons
vak, schreven wij aan het begin van deze bijdrage. Het evidente succes van de
ergocentrische, op het New Criticism geënte, benadering heeft als keerzijde dat de
methodische discussie over hoe teksten benaderd kunnen worden in de
modern-letterkundige neerlandistiek sindsdien onvoldoende van de grond gekomen
is.
In 1984 werd er in Toronto een grote conferentie georganiseerd onder de noemer
Beyond New Criticism. De bijdragen, gepubliceerd in een door Chaviva Hosek en
30
Patricia Parker samengestelde congresbundel, zijn geschreven vanuit het besef
dat de beoefening van de letterkunde zich moet emanciperen van de ooit ongehoord
succesvolle, maar inmiddels in plichtmatige middelmatigheid vastgelopen
literatuurbeschouwelijke praktijk die vertrekt vanuit niet geëxpliciteerde, onmogelijke
en bovendien voor de meest recente literatuur onwerkbare premissen. De meeste
contribuenten, onder wie Jonathan Culler, Northrop Frye, Barbara Johnson en Paul
de Man, nemen resoluut afstand van de gedachte dat het indringend lezen,
nauwgezet becommentariëren en keurig categoriseren (kenmerken!) van zoveel
mogelijk literaire teksten, al dan niet in een literair-historische, poëticale of
sociaal-maatschappelijke context bezien, de kern was, is en zal zijn van ons vak.
Er waren geen Nederlandse sprekers op het congres in Toronto, een Nederlands
equivalent van de congresbundel is er niet en de discussie over ‘hoe verder’ is hier
nog niet gestart. Hoe succesvol sommige afzonderlijke projecten ook waren - wij
denken bijvoorbeeld aan de discussie die werd uitgelokt door het cultuurhistorische
project van Frans Ruiter en Wilbert Smulders, door Odile Heynders' werk op het
terrein van het poststructuralisme, de ideologiekritiek van Maaijke Meijer of door
uiteenlopende initiatieven van onder andere Gillis Dorleijn op het terrein van het
poëtica-onderzoek -, we missen de grondige en systematische reflectie op de
neerlandistische methodiek na het ergocentrische paradigma. We zijn ons er in de
tekstgerichte modern-letterkundige neerlandistiek
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terdege van bewust dat vooral op de objectiviteitspretentie van de nieuw-kritische
traditie kritiek gegeven kan worden, maar de methodische impasse die door dat
besef ontstaan is, zijn we nog niet te lijf gegaan.
‘What would enable future work [on literature] to go “bevond” New Criticism rather
than simply following “after” it?’, zo vroegen Hosek en Parker zich af in de inleiding
van hun congresbundel. Zou het geen mooi idee zijn om ergens tussen Groningen
en Kortrijk de modern-letterkundige neerlandici van nu bij elkaar te brengen om
gezamenlijk te confereren over precies deze vraag? Moderne letterkunde beyond
New Criticism. Laten we de aanzetten tot methodische vernieuwing binnen en buiten
de neerlandistiek in kaart brengen, probleemgebieden en thema's inventariseren
en ons bezinnen op onze taken. Deze zouden we moeten herformuleren los van
het idee dat er een project voltooid moet worden dat bestaat in het ‘indringend lezen’
van de ene na de andere canonieke tekst, zonder dat het instrumentarium en de
vooronderstellingen van het project worden bevraagd.
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Interdisciplinair
Wim Zonneveld
1
Pronunciation and variation: a brief review

The Pronunciation of English: a Course Book / Charles W. Kreidler. Oxford: Blackwell, 2003. 2nd. ed., 2004. - 308 p. isbn 1-405-11335-9 (hb)
Prijs: £ 55, - isbn 1-405-11336-7 (pb) Prijs: £ 19,99
Dit is de tweede druk van The Pronunciation of English, door Charles W. Kreidler,
emeritus hoogleraar in de linguïstiek aan Georgetown University, Washington, D.C.
De eerste druk verscheen in 1989, toen met als ondertitel ‘A Course Book in
Phonology’. Blijkbaar werd die ondertitel als te afstotend voor de huidige markt
ervaren, want de fonologie is eruit verwijderd terwijl de inhoud van het boek nagenoeg
hetzelfde is gebleven: veertien hoofdstukken die zowel fonetische als fonologische
informatie geven over het Engels, tot en met het verschil tussen klemtoongevoelige
en klemtoonneutrale affixen, en oefeningen in het vinden van ordeningen tussen
fonologische regels in een stukje formele grammatica. Inhoudelijk gezien had die
ondertitel dus best mogen blijven. Nieuw is dat elk hoofdstuk een korte inleiding
heeft gekregen die het onderwerp plaatst, wat een een kleine maar welkome wijziging
is. De meest ingrijpende inhoudelijke vernieuwing is dat de discussies waarbij de
notie ‘klemtoon’ betrokken is, nu mede gebruik maken van noties en termen uit de
metrische fonologie.
Wat is er te vinden in dit boek, versie 2004? Hoofdstuk 1 heet ‘Language and
Speech’. Er wordt basisterminologie in uitgelegd (phoneme, morpheme, word, etc.),
het verschil tussen fonetiek en fonologie wordt besproken, en er wordt een accent
gelegd op een deeldoelstelling van het boek, namelijk om niet alleen de vraag te
beantwoorden: ‘How is English pronounced?’, maar om ook in te gaan op de
‘diversity’ en ‘variety’ in die uitspraak (p. 1). Daar zal ik beneden nog op terugkomen.
Hoofdstuk 2, ‘Sound....and Voice’ geeft een eenvoudige inleiding in de fonetiek, en
de grootste natuurlijke klankklassen plus de fonologisch kenmerken die daarvoor
gebruikt worden. Hoofdstukken 3 en 4 geven beschrijvingen in articulatorische
termen van de klanken (fonemen) van het Engels, respectievelijk, ‘Consonants’ en
‘Vowels and Glides’. Hoofdstuk 5 geeft basisobservaties voor het Engels over de
onderwerpen ‘Syllables and Stress’; in hoofdstuk 11, ‘Predicting word stress’, worden
informeel de klemtoonregels van het Engels iets uitgebreider besproken, leunend
op relatief recente metrische literatuur; en hoofdstuk 12, ‘Prefixes, Compound Words
and Phrases’ doet iets dergelijks voor de genoemde morfologisch gelede structuren.
Op dezelfde manier behoren hoofdstukken 6 en 8 bij elkaar: het eerste heet en gaat
over ‘Phonotactics’ (mogelijke en onmogelijke klankcombinaties), het tweede over
wat er verandert op dat gebied als morfemen worden samengevoegd. Hoofdstuk 7
‘Consonant and vowel variation’ gaat over allofonie, en de inhoud van 9 en 10,
respectievelijk ‘The Rhythm of English

1

Met dank aan Rias van den Doel.
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Speech’ en ‘Intonation’ laat zich gemakkelijk raden. Dat is niet zo voor hoofdstuk
13, ‘Phonological Processes in Speech’, dat zich vrijwel uitsluitend bezig houdt met
sterke en zwakke vormen van grammaticale morfemen (‘functiewoorden’, ‘clitics’).
In hoofdstuk 14 tenslotte worden voorbeelden gegeven van min of meer formele
fonologische analyse, met begrippen als onderliggende vorm, regelordening, en
een aantal bekende Engelse fonologische regels uit de literatuur die zich voor zo'n
bespreking lenen: ‘velar softening’, ‘spirantization’, ‘vowel shift’, enzovoort. Het boek
is goed geproduceerd qua lay-out en tekst, op één punt na: in het productieproces
zijn veel tab-plaatsen verschoven; dat heeft soms terdege invloed op de
begrijpelijkheid.
Wie een weinig pretentieuze inleiding zoekt in de fonetiek-fonologie met Engels
materiaal, op eerste of tweedejaars universitair niveau, kan terecht bij dit boek. Het
is door de auteur geschreven in een niet te moeilijke stijl. Naast informatie over het
foneemsysteem van het Engels, de articulatie van de klanken, intonatiepatronen,
enzovoort, dekt het een aanzienlijk aantal onderwerpen af die in het Engels
geïnteresseerde fonologen de laatste decennia hebben beziggehouden (vowel shift,
meervoudsvorming, klemtoon, twee klassen affixen met verschillend fonologisch
gedrag, enz.). Een groot pré zijn de goed geformuleerde opdrachten en oefeningen
die door de tekst heen geregen zijn. Een aantal keer sinds 1989 heeft dit boek op
het stapeltje kandidaat-boeken voor m'n eigen inleidende fonologie-cursus gelegen.
Maar het is het toch nooit geworden, want het heeft uiteindelijk te veel zwakheden.
De stijl is weliswaar toegankelijk, maar weinig enthousiasmerend.
Fonetiek-fonologie in de vorm zoals die hier gepresenteerd wordt (‘foniek’, zou
Berend van den Berg het genoemd hebben) is in ontwikkeling, wordt creatief
beoefend, en aangenomen concepten herbergen vaak een behoorlijke (maar
gezonde) mate van onzekerheid. Menig standpunt heeft zowel voor- als
tegenstanders. Weinig daarvan schijnt echter door in Kreidlers tekst, vaak ten nadele
van zijn eigen verhaal. Een voorbeeld uit het gedeelte over lettergreepstructuur. Het
maakt verschil of je zegt dat sommige observaties sommige fonologen ertoe geleid
hebben te veronderstellen dat er ambisyllabische medeklinkers bestaan (wat
ongeveer de bestaande situatie in het veld is), of dat je meedeelt: ‘The fact is that
in speech a single consonant between a strong vowel and a weak vowel is
ambisyllabic: the consonant does not clearly belong to either the strong syllable or
the weak syllable. There is no clear syllable break’. Zie: 'co˄pi.ous, 'co˄py, 'fi˄nal,
'fi˄nish (p. 78 e.v., Kreidlers voorbeelden en notatie). Met als punchline: zij, inclusief
‘linguists’, die denken dat ‘the first syllable of final is fi- /fai/ [...] have been misled
by printers’ conventions’. Kreidler zal menige leek-lezer en collega verrassen met
deze beweringen (waarvoor geen onderbouwing wordt gegeven: het gaat volgens
zijn zeggen om een ‘fact...in speech’). Zo'n verraste lezer raadpleegt misschien uit
nieuwsgierigheid een uitspraakwoordenboek, en waarom dan niet het English
Pronouncing Dictionary (‘Jones’), 15de editie (1997) van Roach & Hartman, waarin
als vernieuwing voor dat woordenboek lettergreepstructuur wordt aangegeven
(Kreidler is overigens ‘blijven steken’ bij de editie van 1967). Daar zijn dan de
volgende lettergreepindelingen voor Kreidlers voorbeelden te vinden: co.pi.ous,
cop.y (US: c[o:].py), fi.nal, fin.ish. Heel andere ‘facts in speech’ blijkbaar, geen
ambisyllabiciteit, en geobserveerde variatie tussen twee grote dialectgroepen. Wie
heeft er ge-
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lijk? Dat doet er eigenlijk nog niet eens toe, maar zo'n voorbeeld laat zien dat er
debat mogelijk is over een zaak die Kreidler als ‘fact’ presenteert, en dat hij kansen
mist: ten eerste om een klein kijkje in de fonetisch-fonologische keuken te geven
(hoeft werkelijk niet gedetailleerd en geavanceerd te zijn), inclusief de daar heersende
creativiteit maar ook onzekerheden: zou syllabificering kunnen afhangen van
klinkerkwantiteit en/of andere prosodie? wat is - in de eerste plaats - de evidentie
voor syllabificering? zou er een verschil kunnen zijn tussen een fonologische en
een fonetische syllabe?; en ten tweede om - in lijn met een belangrijke doelstelling
van het boek - iets leuks te melden over mogelijke variatie tussen dialectgroepen
van het Engels (Brits tegenover Amerikaans, bijvoorbeeld).
Boven werd als inhoudelijke vernieuwing van editie 1 naar editie 2 de introductie
van metrisch-theoretische begrippen genoemd. Die stap, voornamelijk uitgevoerd
in hoofdstuk 5, is lovenswaardig omdat het de lezer iets leert over recente en
interessante ontwikkeling op het vakgebied, maar het effect is in de praktijk weinig
gunstig, zeg maar: een rommeltje. De auteur heeft te weinig greep gehad op dit
materiaal om een begrijpelijke tekst te produceren. De informatie over metrische
notatie blijft steken bij ‘bomen’; van ‘grids’ wordt jammergenoeg afgezien, hoewel
die nu juist de laatste twintig jaar de overhand hebben gekregen in de literatuur, en
in feite gemakkelijker kunnen worden uitgelegd (zie o.a. Liberman & Prince 1977,
Hayes 1982, 1995, Prince 1983). Verder maakt Kreidlers bomennotatie onderdeel
uit van een hele reeks verschillende notaties, die voor een deel ook veelvuldig in
de metrische en niet-metrische literatuur gebruikt worden (superscript en subscript
accenten voor of achter de beklemtoonde lettergrepen), maar ook voor een deel
heel particulier en verwarrend zijn. Je vraagt je af (§ 5.3) waarom het
klemtoonpatroon van het voorbeeld understand op vijf verschillende manieren
gerepresenteerd kan worden (swS, sw'S, s-[s]s, [SW]wS en [sw]S - ik geef hier om
ruimte te besparen Kreidlers verschillende bomen weer in haakjes-notatie), en of
het iets uitmaakt. Je vraagt je af wat daarnaast de ook genoemde features [+/-stress],
[+/-strong] en [+/-accent] nog in te brengen hebben (ook hier geen discussie over
onzekerheden, en over verschillende aannames van verschillende fonologen).
Bomen worden geïntroduceerd met de mededeling dat ‘[m]etrical phonology
recognizes another prosodic unit between syllable and tone unit, the foot’ (let wel:
‘tone unit’, niet ‘word’, wat strict genomen slordig is in het veld van de ‘prosodic
phonology’), met als plaatjes bomen waarin geen ‘voet’ voorkomt. Hierbij geen
indicatie van het feit dat het beschouwen van klemtoon als relationeel verschijnsel
(bijvoorbeeld maar niet noodzakelijkerwijs uit te drukken via bomen) iets anders is
dan het invoeren van de ‘voet’ als domein van fonologische regels (waarom men
in de metrische fonologie over ‘voeten’ zou willen praten wordt dus ook niet
uitgelegd). Extrametrische lettergrepen en de mogelijkheid van monosyllabische
voeten worden door elkaar gegooid (p. 76), en er wordt - ondanks een elders
geïllustreerd verschil tussen rhotic en non-rhotic Engelse dialecten, en ondanks een
elders geuite waarschuwing niet zomaar op spelling af te gaan - voetstoots vanuit
gegaan dat de tweede lettergreep van het woord detergent op een

2

Aan het eind van het hoofdstuk is een gemakkelijk te missen noot te vinden waarin wordt
erkend dat ‘Roach (1991) gives a different description of the English syllable’ (p. 87). De
impliciete suggestie dat alle andere onderzoekers van Engelse lettergreepstructuur Kreidlers
model aanhangen is natuurlijk niet correct.
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medeklinker eindigt (p. 182). Het schrijven en aanpassen van de tekst is niet goed
en secuur genoeg gebeurd. De lezer die deze tekst als leermiddel gebruikt, krijgt
een zeer warrig en soms incorrect beeld van dit onderdeel van de fonologie
voorgeschoteld.
Tenslotte kom ik terug op de variatie, waarvan - zoals gezegd - de auteur zelf in
zijn inleiding een belangrijk punt van maakt. Dat is eigenlijk jammer. Was dat niet
of minder prominent gebeurd, dan had er gezegd kunnen worden dat in dit boek
gelukkig, als bonus, de behandelde taal niet wordt beschouwd als een statisch
object, maar als een levend en aan verandering onderhevig geheel, een wereldtaal
met vele varianten. Maar wie hier serieuze (en weer: enthousiasmerende) discussie
van variatie verwacht, komt bedrogen uit: de ‘diversity’ en ‘variety’ komen er zeer
mager van af. Vanzelfsprekend worden uitvoerig verschillende dialect- en zelfs
idiolect-gebonden manieren besproken om de klinkers te realiseren (zowel de
verschillende volle klinkers, als de variatie in reductiemogelijkheden), verder de
variatie bij de /r/, en die bij de /t/ (‘flapping’, de glottisslag), en ook verschillende
klemtoonpatronen voor hetzelfde Engelse woord (magazine, employee, etc.). Maar
ik vond geen informatie over th-stopping (‘Hey dere!’), th-fronting in African American
(brover), sjwa-insertie in Iers Engels (fil∂m), stemloze obstruenten in Pennsylvania,
‘Australian Question Intonation?’, typische eigenschappen van Zuid-Afrikaanse,
Aziatische en Caraïbische spraak, enz. enz. Datgene wat Kreidler behandelt is een
bescheiden en in wezen wat clichématig geheel. Het is een beetje alsof voor het
Nederlands de bekende verschijnselen en dialectverschillen worden vermeld uit de
traditionele literatuur, zonder melding te maken van de Gooise r (recent werk van
Van Bezooijen e.a.), de verwarring rondom initiële fricatieven (inclusief
hypercorrectie), de klemtoonverschuiving in pòlitieke wíl, eigenschappen van het
Poldernederlands, de intrigerende verschijnselen in variëteiten van het Limburgs
zoals bijvoorbeeld beschreven in recent werk van Gussenhoven, Hinskens en
Wetzels, de notie Vlaams ABN, het Negerhollands, eigenschappen van het
Nederlands van recente mediterrane immigranten, enz., enz. Onontbeerlijk voor
Engels-georiënteerde variatie-geïnteresseerden blijven in elk geval bronnen als
Labov 1966, Wells 1982, Bauer 2002, Trudgill & Hannah 2002, en de bekende
geheel of gedeeltelijk sociolinguistisch georiënteerde tijdschriften.
Zonder buiten het relatief bescheiden kader te treden had het boek kunnen worden
opgeleukt met voorbeelden als de volgende. Zoals geobserveerd door Chomsky &
Halle (1968: 342-343, met als bron Joos 1942) kunnen dialectverschillen soms
worden geanalyseerd via verschillen in fonologische regelvolgorde. Die situatie doet
zich volgens deze auteurs voor in dialecten van het Canadees Engels, waarin twee
regels blijkbaar in verschillende volgordes opereren:
‘intervocalic
voicing’:

write

naast

wri[d]-er

‘diphthong laxing’
vóór[-voice]:

wr[ay]te

wordt

wr[∧y]te

In beide dialecten wordt write uitgesproken als wr[∧y]te: alleen ‘laxing’ is relevant
voor deze vorm. Maar voor writer zijn beide regels relevant, en het maakt uit hoe
ze geordend zijn: voicing > laxing geeft wr[ayd]er, laxing > voicing geeft wr[∧yd]er.
Beide dialecten bestaan met die varianten. In de literatuur over het Nederlands zijn
dergelijke voorbeelden trouwens ook gegeven. Taeldeman (1980)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

360
bijvoorbeeld observeert een uitspraakverschil voor de frase rood zand tussen West
en Oost Vlaams: roo[z]and (W.) vs. roo[s]and (O.). Hij analyseert dat als een
volgordeverschil tussen de regels d-deletie en fricatief devoicing na obstruenten:
‘d-deletie’:

rood

naast

roo[z]and en
roo[s]and

‘devoicing’:

rood-zand

wordt

rood-sand

Deletie > devoicing geeft roo[z]and, devoicing > deletie geeft roo[s]and. Taeldeman
merkt daarbij overigens op dat zulke analyses verre van oncontroversieel zijn, omdat
ze impliceren dat ideeën over de ‘universele’ voorspelbaarheid van regelvolgordes
in een grammatica, moeten worden opgegeven.
Een tweede voorbeeld is dit. Kreidler geeft, zoals gezegd, aan dat sommige
Engelse woorden klemtoonvariatie vertonen: magazine, cigarette, met klemtoon op
de eerste of de laatste lettergreep, en employee, chimpanzee, met klemtoon op de
tweede of laatste lettergreep (p. 188-189). Dat verschijnsel heeft ongetwijfeld te
maken met de wens van Engelse nomina om geen klemtoon op de laatste lettergreep
te hebben, d.w.z. met de in het Engels geprefereerde extrametriciteit van die
lettergreep (zie Hayes 1982). In een (overigens leuke) oefening vraagt Kreidler zijn
lezers hun intuïties te formuleren op dit gebied. Maar zijn discussie laat onvermeld
dat de positie van klemtoon mede dialect-bepaald is: Amerikaans-Engels heeft in
zulke voorbeelden sneller extrametriciteit dan Brits-Engels (zie bijv. de lemmata in
Jones). Afgaande op de niet erg uitgebreide literatuur hierover is dit verschijnsel
nog sterker in het General Indian English, dat wil zeggen de ‘non-RP educated’
variant van het Indian English. Volgens Bansal (1990) verschuift daarin klemtoon
vaak naar een ‘wrong syllable’, bijvoorbeeld naar links in onder andere 'correct,
'event, 'hotel, en naar rechts in onder andere at'mosphere, cha'racter, in'dustry,
interésted. Merk op dat de verschuiving naar links van de laatste lettergreep afgaat;
die naar rechts bereikt de laatste lettergreep niet. Extrametriciteit lijkt dus een rol te
spelen (dit is overigens niet een analyse die in het descriptieve paper van Bansal
gemaakt wordt). De verschuiving in de laatste gevallen lijkt veroorzaakt te worden
door de ‘zwaarte’ (dat wil zeggen het gesloten karakter, - CVC-) van de voorlaatste
lettergreep. De drie genoemde woorden zijn in het ‘standaard’ Engels, met hun
klemtoon op de voorvoorlaatste lettergreep en daardoor niet op de zware voorlaatste,
in feite zeer uitzonderlijk en de verschuiving is dus regularisatie. Zowel de
verschuiving naar links in chim'panzee als die naar rechts in in'dustry, voorkomend
3
in geheel verschillende variëteiten van het (wereld-)Engels, worden dus door
dezelfde mechanismen veroorzaakt. In het Nederlands wordt het verschil tussen
de klemtoonpatronen 'carnaval en carna'val wel teruggevoerd op een verschil tussen
noord en zuid. In een rapport van Taeldeman en Van de Velde (1997), dat bijdroeg
aan het project dat leidde tot Heemskerk en Zonneveld (2000) bleek - in elk geval
tot verrassing van de laatste auteurs - dat in het Vlaams Nederlands veel meer
klemtoon op de voorvoorlaatste lettergreep voorkomt dan in het noorden; typisch
Vlaams is 'bikini, 'dynamo, 'salami, 'pyjama, enzovoort. In een analyse van
Nederlandse klemtoon zoals die van

3

Vergelijkbare gevallen (sevénty, catégorize) komen voor in het Black South African English,
zie Van der Pas et al. (2000: 74).
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Trommelen en Zonneveld (1989, 1999), is klemtoon op de voorlaatste lettergreep
bij een ‘open’ (-VV-) laatste lettergreep niet het gevolg van extrametriciteit, maar
van een reguliere trochee. Dat betekent dat in de groep gesignaleerde voorbeelden
het Vlaams, vergeleken met het noord Nederlands, veel meer extrametriciteit zou
hebben, en daarmee klemtoon op een lettergreep verder naar links. Wie weet.
Als Kreidlers boek niet voldoende aan de verwachtingen beantwoordt, welk dan
wel? We zoeken nog even voort.
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Boekbeoordelingen
Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een
achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad / Pieter van Wissing.
Nijmegen: Vantilt, 2003; 608 p. ISBN 90 75697 99 6 Prijs: € 34,90
De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft in de afgelopen vier à vijf decennia een
flinke steen bijgedragen aan de heropleving van de persgeschiedenis als
historiografisch genre in Nederland. Vanuit Nijmegen werd door P. Buijnsters, G.
Beekelaar, H. Bots, J. Hemels, A. Hanou, J. de Vet, O. Lankhorst en anderen
waardevol pionierswerk verricht.
Een van hen, die zijn sporen reeds in 2001 heeft verdiend met een degelijk
becommentarieerde uitgave van de Zutphense Courant (1783-1784), is P.W. van
Wissing, stafmedewerker van het Gelders Archief te Arnhem. Van Wissing heeft
ons in 2003 verrast met zijn aan de Katholieke Universiteit Nijmegen verdedigde
dissertatie Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een
achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad. Een aangename verrassing,
want het betreft hier een vlot geschreven, mooi uitgegeven en prettig leesbaar werk
over een van de meest opmerkelijke periodieken uit de Nederlandse
persgeschiedenis.
Het optreden van Janus was kort maar krachtig. Het weekblad verscheen van 1
januari 1787 tot in de tweede helft van augustus 1787 en telde 35 reguliere
afleveringen, drie zogeheten ‘bastaard-nummers’ en, als afscheid bij de opheffing
van het blad, een ‘Testament van Janus’. De relatief geringe omvang van het
periodiek maakte het mogelijk het volledige blad in al zijn facetten te analyseren en
Van Wissing heeft die mogelijkheid optimaal benut. Dit was verre van eenvoudig,
aangezien het satirische blad vrijwel geheel bestaat uit ludieke maar tweehonderd
jaar na dato vaak duistere spotternijen en absurdistische toespelingen op politieke
gebeurtenissen en hoofdrolspelers uit de patriottentijd, die als cryptogrammen
moesten worden ontcijferd.
Van Wissing begint zijn proefschrift met een inleidend hoofdstuk, waarin een
satirisch opsporingsbericht, gericht tegen prins Willem V, en enige andere fragmenten
uit Janus plus bijbehorend commentaar de lezer al meteen een goede eerste indruk
geven van de schrijfstijl en bedoelingen van het blad. Hier maakt de lezer, wiens
nieuwsgierigheid Van Wissing goed weet te prikkelen, kennis met de twee mijlpalen
in de vaderlandse geschiedenis waarop Janus teruggreep respectievelijk waarvan
hijzelf deel uitmaakte: de oranje-revolutie van 1747-1748 en de patriottentijd
(1780-1787). De auteur eindigt zijn inleiding met een korte, heldere uiteenzetting
over de opzet van het eigen onderzoek.
In zijn tweede hoofdstuk laat de auteur ons nader kennismaken met de opkomst
van de politieke partijpers uit de jaren 1781-1787 en het functioneren van die pers
in de ‘mediacratie’ die de Republiek volgens hem in die jaren was. Uitvoerig
bespreekt hij de belangrijkste patriotse en oranjegezinde persorganen en daarmee
de pershistorische achtergrond waartegen Janus optrad.
Hoofdstuk 3 biedt de lezer een intrigerende kijk op de externe kenmerken van
Janus, zoals de naamgeving, het motto en de indeling van het weekblad, het
drukproces, de oplage en de distributie. Ook de doelgroep van het blad en vooral
de uitgevers komen uitvoerig aan bod.
Hoofdstuk 4 bevat een gedegen onderzoek naar een van de meest brandende
vragen rond Janus: wie waren de auteurs?
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In zijn vijfde hoofdstuk trakteert Van Wissing zijn publiek op een even vermakelijk
als leerzaam lesje Janus-lezen, aan de hand van twee integraal opgenomen
nummers. Vervolgens laat hij zijn lezers wat op adem komen via een originele
vondst: een kort, informeel geschreven ‘Intermezzo’ met een onderhoudend portret
van prins Willem V.
Na dit rustpunt volgt in hoofdstuk 6 een heldere analyse van Janus' politieke
positie en van de door hem aangeprezen tactieken en actiemiddelen.
De literaire middelen die de redactie toepaste, zoals het gebruik van talloze
spotnamen en een soms absurdistische opmaak, bijvoorbeeld met passages die
achterstevoren zijn afgedrukt, komen aan bod in hoofdstuk 7.
In Van Wissings tweede ‘Intermezzo’, na hoofdtuk 7, vinden we een op smaakvolle
wijze uit de Janus-bijdragen samengesteld portret van de Gelderse patriottenvoorman
R.J. van der Capellen tot de Marsch.
Pershistorisch van groot belang is hoofdstuk 8, waarin niet alleen de polemieken
tussen Janus en andere bladen aan bod komen, maar bovendien een twintigtal
navolgingen uit de jaren 1788-1802.
De conclusies waarmee Van Wissing eindigt

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

364
zijn helder en aangenaam open ten aanzien van de weinige geheimen rond het blad
die hij niet heeft kunnen ontsluieren.
Van grote betekenis voor verder onderzoek zijn de elf uitvoerige Bijlagen die een
aanzienlijk deel van het boek vullen. Met name de opgave van Nederlandse politieke
periodieken uit de jaren 1781-1787 (Bijlage 1) en de tabel met verklaringen van de
spotnamen in het blad (Bijlage 9) zijn van belang voor onderzoek naar aanverwante
bladen. Boekwetenschappers krijgen een nauwkeurig instrument voor vergelijkend
onderzoek aangereikt in de vorm van de voortreffelijke bibliografische beschrijvingen
die tezamen met de registratie van in Nederland aanwezige Janus-exemplaren
Bijlage 11 vormen.
Van Wissing toont zich, met name in hoofdstuk 3 en in de diverse Bijlagen, een
veelzijdig onderzoeker, door zulke uiteenlopende aspecten uit te werken als de
personages en bedrijven van de uitgevers en distributeurs van Janus zowel als
druktechnische kwesties en de typografische verschillen in de diverse zetsels,
oplagen en exemplaren. Ieder hoofdstuk en elke bijlage toont een minutieus en
diepgaand bronnenonderzoek en een zeer rijk en gevarieerd literatuurgebruik. De
keuzes van de tekstfragmenten zijn uitstekend, vooral in hoofdstuk 5 met de
Janus-nummers 2 en 30, grotendeels gevuld met een bijtend groepsportret van de
Oranje-stadhouders respectievelijk een fraaie Ossian-parodie.
Naast alle lof voor dit opmerkelijke proefschrift moet ik ook een tekortkoming
vermelden. De aangenaam vlotte pen die dit werk zo prettig leesbaar maakt, heeft
hier en daar inderhaast een uitschieter gemaakt met als gevolg een aantal kleine
maar soms toch wat storende inhoudelijke slordigheden, die overigens niets afdoen
aan de minutieuze zorgvuldigheid waarmee het overgrote deel van de gegevens is
verwerkt. Zo is op pagina 33 een rapport over de defensie van de Oostindische
koloniën verwisseld met een rapport over de verdediging van de Republiek zelf. De
Rotterdamsche en de Amsterdamsche Courant waren, naar ik meen, in de jaren
1780 niet neutraal (p. 58-59) maar oranjegezind. Een welbekend bejaard staatsman,
in 1619 ten onrechte ter dood veroordeeld, is niet opgehangen (p. 189) maar
onthoofd. De lijsten uit de 's-Gravenhaagsche Courant, door een ‘Utrechts
Schootsvelmannetje’ als Bijlage XXIII in De Post van den Neder-Rhijn geplaatst,
bevatten niet de namen van ondersteuners van het patriotse ‘Conceptreglement’
uit 1784 (p. 197), maar de namen van burgers die demonstratief weggebleven
zouden zijn bij de inhuldiging van de revolutionaire Utrechtse stadsregering op 28
augustus 1786. Verder kan Janus in nummer 30 van 16 juli 1787 nooit gereageerd
hebben op een bijdrage in Post-nummer 586 (p. 215), aangezien dit Post-nummer
pas is verschenen op 28 juli 1787. De ‘haakbus’ (noten H. 6, noot 8 p. 499) was, in
tegenstelling tot wat hier gesuggereerd wordt, geen achttiende-eeuws maar een
laat-middeleeuws vuurwapen, dat kort voor 1500 al uit de militaire bewapening
verdween.
Tegenover dergelijke vergissingen staan vele geslaagde uitwerkingen van details,
zoals de bijnaam ‘Lord Colombier’ voor de Utrechtse hoofdschout Athlone. Van
Wissing weet via prosopografisch onderzoek deze bijnaam terug te voeren op het
Zwitserse landgoed ‘Colombier’ en een met dit landgoed gerelateerde duiventil
(colombier) van Athlones echtgenote: een juweeltje van systematisch en scherpzinnig
speurwerk.
Van Wissing heeft met dit boek waardevolle pioniersarbeid verricht op het gebied
van de Nederlandse persgeschiedenis. Het werk dwingt niet enkel respect af door
het uitmuntende bronnenen literatuuronderzoek, maar tevens door het feit dat de
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auteur het taaie monnikenwerk dat aan deze studie ten grondslag ligt naast een
volledige baan heeft moeten verrichten. Als pershistoricus heeft Van Wissing een
heel genre van satirische, politiek-literaire tijdschriften uit de late achttiende eeuw
ontsloten: een niet te onderschatten verdienste. Als neerlandicus heeft hij ook de
literaire kwaliteiten en achtergronden van Janus op uitstekende wijze voor het
voetlicht gebracht. Zijn werk is dan ook een aanwinst voor de historiografie over de
Nederlandse pers en voor de jonge maar rijke Nijmeegse traditie op dat gebied. Het
is een absolute aanrader voor eenieder die belang stelt in de literaire ontwikkelingen,
de pers en de politieke cultuur van het achttiende-eeuwse Nederland.

P. Theeuwen
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Signalementen
Uit de nalatenschap van een dromer. Bloemlezing uit de gedichten. /
E.J. Potgieter. Samengesteld door Jan Oosterholt. Amsterdam:
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003 (Griffioenreeks). ISBN:
9025341810 Prijs: € 6,95
De kwaliteiten van Potgieter als dichter zijn in de schaduw komen te staan van zijn
rol als oprichter en criticus van De Gids. Met dit deel uit de Griffioen-reeks wordt
getracht daar verandering in te brengen door alleen zijn poëzie aan bod te laten
komen.
De poëzie-opvatting van Potgieter valt af te leiden uit de diverse kritieken die hij
heeft geschreven. Zijn eigen dichterlijke praktijken kwamen echter niet altijd overeen
met zijn beeld van wat ware dichtkunst is. Vooral in zijn beginperiode als dichter
schreef hij gedichten overeenkomend met de heersende contemporaine smaak
zoals bijvoorbeeld het gelegenheidsgedicht. Tegen dit soort poëzie zou hij zich later
in zijn rol als criticus juist verzetten; het ging hem vooral om het maatschappelijk
engagement in de poëzie. Hij keerde zich tegen de verheven ‘subjectieve’ poëzie
van Bilderdijk en de huiselijke poëzie van dichters als Tollens. De contemporaine
dichters moesten zich laten inspireren door de Gouden Eeuw.
Jan Oosterholt, samensteller van de in dit werk opgenomen gedichten, heeft zich
bij de selectie laten leiden door de preoccupaties van Potgieter. Hij heeft de gedichten
onderverdeeld in de volgende thema's: ‘tijdzangen en satires’, ‘beelden uit het
verleden’ en ‘zelfportret’. Onder het eerste thema vindt de lezer gedichten waarin
Potgieter zijn gevoelens uit over de tijd en maatschappij waarin hij leeft; de tijd van
de Belgische opstand en de tijd waarin volgens Potgieter de Nederlandse
maatschappij zo goed als tot stilstand is gekomen. Daarnaast zijn enkele satirische
gedichten gekozen waarin Potgieter een loopje neemt met schoolmeesters die
alleen droge kennis willen overdragen en rijke mensen die niet weten wat te doen
met het vele geld. In het gedeelte ‘beelden uit het verleden’ heeft de samensteller
een keuze gemaakt van gedichten waaruit de liefde die Potgieter koestert voor de
zeventiende eeuw duidelijk naar voren komt. Hij neemt voorvallen uit de zeventiende
eeuw tot onderwerp en dicht in de trant van de zeventiende-eeuwse dichters die tot
voorbeeld zouden moeten dienen voor alle dichters. Onder het derde en laatste
thema ‘zelfportret’ zijn gedichten opgenomen waarin het maatschappelijk engagement
ontbreekt. Ze hebben weinig weg van het poëzie-ideaal dat hem voor ogen stond
en lijken vooral te zijn geschreven voor hem zelf. Zo krijgt de lezer enkele
liefdesgedichten voorgeschoteld waarin Potgieter dicht over een liefde die nooit is
uitgegroeid tot een relatie. Potgieter heeft meerdere gedichten geschreven in deze
trant. Naast de liefdespoëzie zijn onder ‘zelfportret’ ook gedichten opgenomen waarin
Potgieter dicht over een hem geliefd onderwerp, zoals bijvoorbeeld Scandinavië.
Net als in alle andere delen binnen de Griffioen-reeks is de spelling en de
interpunctie aangepast en wordt achterin een korte uitleg gegeven bij de gedichten
met verklaring van diverse woorden en zinsdelen. Tevens opgenomen is een korte
biografie van Potgieter en een beknopt overzicht van zijn poëzie-opvatting.

Francien Petiet

Dutch Romances III: Five Interpolated Romances from the Lancelot
Compilation / Edited by David F. Johnson and Geert H.M. Claassens
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with the assistance of Katty de Bundel and Geert Pallemans. Cambridge:
D.S. Brewer, 2003. 761 p.; 24 cm - (Arthurian Archives Volume 10) ISBN
0-85991-792-4 Prijs: £60.00
Het derde en tot nu nu meest omvangrijke deel van Dutch Romances met edities
en Engelse vertalingen van Middelnederlandse Arturromans bevat de vijf romans
die in de Lancelot-compilatie zijn ingevoegd tussen de Queeste vanden Grale en
Arturs doet. Dat zijn Die wrake van Ragisel, Die riddere metter mouwen, Walewein
ende Keye, Lanceloet en het hert met de witte voet en Torec. De twee eerder in de
compilatie toegevoegde romans tussen de Roman van Lancelot en de Queeste
vanden Grale (Perchevael en Moriaen) komen in een volgend deel. De vijf romans
worden gepresenteerd in volgorde van voorkomen in de compilatie. Vooraf gaat
een inleiding waarin eerst aandacht wordt besteed aan de compilatie als geheel,
en waarin dan per roman wordt ingegaan op ‘authorship and dating’, ‘sources and
influences’, en ‘artistic achievement’. Die wrake van Ragisel krijgt hierbij de
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uitgebreidste behandeling. Noten met informatie over handschriftlezingen en
emendaties en over enkele interpretatieve aspecten zijn achterin het boek te vinden,
gevolgd door de bibliografie en een index van namen per Middelnederlandse tekst.
De waarde van deze reeks voor de studie van de Middelnederlandse Arturroman
in internationaal perspectief kan niet worden overschat.

Karina van Dalen-Oskam

Het pacht- en cijnsboek bekend als het Vorwaerden bouck van het
Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Oudenaarde (1385-1411) / Rik Castelain
en Luc Van Durme. - Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, 2002. - XXI, 125 p.; 30 cm. - (Reeks bouwstenen
op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie;
nr. 6) ISBN 90-72474-48-1 Prijs € 13,50
Deze uitgave bevat een diplomatische editie van het pacht- en cijnsboek dat onder
signatuur Hosp. 441 berust in het Oudenaardse stedelijke OCMW (vroeger het
Onze-Lieve-Vrouwhospitaal). Hosp. 441 bestrijkt de periode 1385-1411 en is van
groot belang als bron van kennis over ‘de middeleeuwse landbouweconomie in het
algemeen en voor de structuur en exploitatie van de onderscheiden elementen van
het domein van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in het bijzonder’ (V). De twee
scribenten die aan het boek hebben geschreven, de ‘cleerc van Zingem’ en Inghel
van Maerke komen bovendien uit Oudenaarde of directe omgeving en hun taalgebruik
is daarom van belang voor nader onderzoek van de streektaal. In de editie worden
de twee handen systematisch van elkaar onderscheiden doordat alle tekst van
Inghel vetgedrukt is. Dit is een bijzonder handig hulpmiddel, waardoor in één
oogopslag een deel van de genese van het pachtboek te zien is. De vele toponiemen
en persoonsnamen maken Hosp. 441 ook interessant voor de naamkunde en de
genealogie; om die reden is de editie eveneens toegankelijk gemaakt door een
namenindex.

Karina van Dalen-Oskam

Lekenspiegel: een leerdicht uit Antwerpen / Jan van Boendale,
samenstelling en vertaling Ludo Jongen en Miriam Piters. - Amsterdam:
Querido, 2003. - 229 p.; 19 cm. - (Griffioen) ISBN 9O-253-0186-X Prijs: €
6,95
Met de Lekenspiegel plaatst de Griffioen-reeks een vroeg veertiende-eeuwse tekst
voor het voetlicht die in het Middelnederlands een ruime verspreiding kende en
blijkens een Nederrijnse vertaling ook in het Duitse taalgebied doordrong. Dit werk
is van de hand van de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale en als zodanig
te plaatsen in de literaire nalatenschap van een productieve middeleeuwse
intelligentsia die een bestuurlijke, vaak politiek-diplomatieke loopbaan combineerde
met bedrijvigheid in de letteren. Hun gediversifieerde literatuurproductie omvat onder
meer kronieken, didactische geschriften, maar ook literaire klassiekers, zoals deze
van een hoge ambtenaar en gezant als Chaucer. Boendales Lekenspiegel behoort
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tot de didactiek en valt daarmee in een segment dat men naar hedendaagse smaak
wel eens heeft gerekend tot de ‘niet zo schone kunsten’.
Niet zonder grond echter neemt de belangstelling voor de middeleeuwse didactiek
voortdurend toe. Een krachtige bijdrage aan deze herwaardering leverde het besef,
dat didactische geschriften een goudmijn vormen voor onze kennis van de
middeleeuwse denkwereld en de ontwikkeling van een literair forum in de landstaal.
In dit opzicht biedt de Griffioen-reeks met de Lekenspiegel een uitstekende
tekstkeuze: de inhoud is van een encyclopedische reikwijdte en volgens de proloog
bestemd voor een breder, niet-wetenschappelijk opgeleid publiek. De
Griffioen-publicatie brengt van deze ca. 22.000 verzen tellende spiegel voor leken
een representatieve selectie, gevolgd door een algemene literair-historische
karakterisering en een toelichting van personen en zaken ter ondersteuning van het
tekstbegrip.
Beoogd publiek en het ruime religieuze stofaanbod van Boendales werk beperken
de leesverwachting niet tot popularisering van geleerd Latijns-clericaal gedachtegoed.
Veeleer bieden de omvattende perspectieven in tijd en ruimte een kans tot verkenning
van een integraal religieus-mythisch middeleeuws wereldbeeld. De ruimte die de
lezer doorschouwt, is deze van een christelijke kosmologie met de aarde, reeds in
bolvorm, als middelpunt van het firmament. De geschetste tijdsdimensie is evenzeer
op maat van God en strekt zich uit van de Schepping tot de uiteindelijke eeuwigheid.
In dit universum gelden niet de historische ordeningsprincipes en re-
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ferentiepunten waarmee wij in onze ‘age of reason’ de loop der gebeurtenissen
interpreteren en structureren. In deze geschiedvisie zijn de structurerende elementen
cruciale, bovennatuurlijke gebeurtenissen, zoals de drie hoofdmomenten van
Schepping, Gods Menswording en Laatste Oordeel. Met behulp van bronnen en
vormgevingsprincipes uit de literaire traditie van zijn tijd ontvouwt Boendale tussen
deze kernmomenten een groots universeel-historisch panorama: het toont hoe de
verlossing van de mensheid loopt van Adam over Christus en de heilige Roomse
Kerk, tot Gods eeuwige rijk na het Laatste Oordeel. In dit heilshistorische kader
krijgt het menselijk bestaan betekenis en doelgerichtheid en wordt het geloofsleven
verankerd.
Deze omvattende eenheid lijkt op het eerste gezicht niet bestand tegen de
verbrokkeling van tussengevlochten religieuze en wereldlijke didactische passages.
Debet daaraan is beslist niet de tekstselectie van de uitgave. Zo'n opvatting
weerspiegelt vooral de hedendaagse tegenstelling tussen geschiedschrijving en
didactiek. In Boendales middeleeuwse denkwereld is de essentie van de gang van
de tijd nog nauw verbonden met een spiegelfunctie: deze toont gewenst of
verwerpelijk gedrag, in het licht van het geschetste heilshistorische perspectief, of
analoog, in wereldlijke optiek. De combinatie van een universeel-historisch
perspectief en didactischmoraliserende beschouwingen vormt hier dan ook een
wezenlijk cultuurkenmerk. Zij is de basis van een pragmatische ethiek voor een
evenwichtig leven in harmonie met God én samenleving. Daarbij is Boendale duidelijk
gericht op de profane maatschappij met een opvallende aandacht voor bovenlagen
en bestuurselite. Ook in dit verband heeft Boendale zijn historische ordeningsprincipe
gehandhaafd door de adviezen voor het toenmalige heden inzake maatschappelijk
en sociaal gedrag, vooral te groeperen in een derde boek, tussen de beschrijving
van het verleden en de toekomstige eindtijd in.
Behalve de inhoudelijke relevantie etaleert deze uitgave in de Griffioen-reeks nog
een andere meerwaarde. Ontdaan van de vervreemding, eigen aan de taal en stijl
van historische teksten, krijgt het vertolkte gedachtegoed opnieuw de verfrissende
directheid en bevattelijkheid, waarmee het zich destijds aanbood aan de
middeleeuwse taalgebruiker. Modern Nederlandse hertalingen dienen daardoor
meer dan een louter vulgariserend belang.

Dirk Kinable
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Ontvangen boeken
De perfecte verleiding: muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de
zeventiende eeuw / Natascha Veldhorst. - Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2004. - 278 p.
ISBN 90-5356-676-7 Prijs: € 34,50
Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods / Jan Fontijn (ed.).
Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep: 2004. - 300 p.
ISBN 90-253-1157-1 Prijs: € 24,95
‘I have heard about you’: Women's writing crossing borders / S. van Dijk,
P. Broomans, J.F. van der Meulen en W.R.D. van Oostrum (red.). Hilversum:
2004. - 344 p.
ISBN 90-6550-752-3 Prijs: € 30, Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 / Marita Mathijsen.
Nijmegen: Vantilt, 2004. - 336 p.
ISBN 90-77503-07-2 Prijs: € 24,90
Taal in verandering: artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn
bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de
Vrije Universiteit Amsterdam / Saskia Daalder, Theo Janssen, Jan
Noordegraaf (red.). Amsterdam: Stichting Neerlandistiek Vrije Universiteit;
Münster: Nodus Publikationen, 2004. - 275 p.
ISBN 90-72365-81-x / ISBN 3-89323-744-5 Prijs: € 25, Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN / Nicoline van der Sijs.
Den Haag: Sdu, 2004. - 718 p.
ISBN 90-121-0587-0 Prijs: € 54,49
Denken over vertalen: tekstboek vertaalwetenschap / Ton Naaijkens, Henri
Bloemen & Caroline Meijer (red.). Nijmegen: Vantilt, 2004. - 368 p.
ISBN 90-77503-14-5 Prijs: € 29,90
Geschreven en gedrukt: boekproductie van handschrift naar druk in de
overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd / Herman Pleij, Joris
Reynaert e.a. Gent: Academia Press, 2004. - 244 p.
ISBN 90-382-0548-1 Prijs:€ 20, Artes in context: opstellen over het handschriftelijk milieu van
Middelnederlandse artesteksten / Orlanda S.H. Lie & Joris Reynaert.
Hilversum: Verloren, 2004. - 167 p.
ISBN 90-6550-804-x Prijs: € 16, Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar: een uitgeversdocumentatie /
Marinus van Hattum. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek Vrije Universiteit;
Münster: Nodus Publikationen, 2004. - 275 p.
ISBN 90-72365-82-8 / ISBN 3-89323-745-3 Prijs: € 28,50
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Om hart en vurigheid: De Gemeenschap 1925-1941 / Lex van de Haterd.
Haarlem: In de Knipscheer, 2004. - 352 p.
ISBN 90-6265-566-1 Prijs: € 29,50
Evangelienharmonien des Mittelalters / Christoph Burger, August den
Hollander & Ulrich Schmid (red.). Assen: Van Gorcum, 2004. - 156 p.
(STAR-serie: 9)
ISBN 90-232-4052-9 Prijs: € 45, Intenties 1, 2 en 3: essays en kritieken / H.A. Gomperts. Amsterdam:
Meulenhoff, 2003. - 654 p.
ISBN 90-290-7178-8 Prijs niet opgegeven
Etymologisch Woordenboek: onze woorden, hun oorsprong en
ontwikkeling / J. de Vries en F. de Tollenaere. Dieëntwintigste druk,
aangevuld, verbeterd en van een nieuwe inleiding voorzien. Utrecht: Het
Spectrum, 2004. - 464 p.
ISBN 90-274-9199-2 Prijs niet opgegeven.
Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix [De zeventiende eeuw 20
(2004), 1] / Jeroen Jansen e.a. (red.). Hilversum: Verloren, 2004. - 192 p.
ISSN 0921-142X Prijs: € 20, Avontuur en Anti-avontuur: een onderzoek naar Walewein ende Keije,
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Constantijn Huygens, De Zeestraat van 's-Gravenhage naar Scheveningen
/ Ad. Leerintveld (ed.). Den Haag: Valerius Pers, 2004. - 60 p.
ISBN 90-808237-2-4 Prijs niet opgegeven
De hoefslag van Pegasus: een cultuurhistorisch onderzoek naar Den
Nederduytschen Helicon (1610) / Boukje Thijs. Hilversum: Verloren, 2004.
- 124 p.
ISBN 90-6550-795-7 Prijs: € 25, -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

371
Index TNTL 120 (2004)
Ernst van Alphen en Frans-Willem
289-297
Korsten: Hoe verder?
Toekomstperspectieven in de studie van
de Nederlandse letterkunde
Jacqueline Bel: De houdbaarheidsdatum 193-210
van literatuur of uitdagingen voor de
literatuurgeschiedschrijver
Henk Duits: ‘O deuchdgeurighe roos’.
Machteld van Velzen: een integere en
karaktervolle melancholica

97-112

Veerle Fraeters: Medioneerlandistiek in 298-308
context. Literair-historici op zoek naar
Hermes en Philologia
Luc de Grauwe: Zijn olla vogala Vlaams, 44-56
of zit de Nederlandse filologie met een
koekoeksei in (haar) nest(en)?
Anna de Haas: Venus en Neptunus, of 113-131
Het scheeps leven (1714) van Cornelis
van der Gon
Jos Joosten en Thomas Vaessens:
Problemen en perspectieven van de
modern-letterkundige neerlandistiek

340-355

Maarten Klein: Twee in één: een
doodgewaande fascist en een leraar
Duits-Engels. Over De verwondering
(1962) van Hugo Claus

2-30

Ellen Krol: Beets over ‘het populaire’

31-43

Willem Kuiper en Jos Biemans: Jourdein 211-246
van Blaves. Editie van de bewaard
gebleven fragmenten
Wiel Kusters: Tussen bijbel en biologie. 143-154
Een lectuur van A. Koolhaas' spel Noach
(1970)
Inger Leemans: Vrouwen en kinderen
eerst? Enkele overdenikingen over de
toekomst van de neerlandistiek

309-324

Arjan van Leuvensteijn: De leugen
155-169
regeert. Vlysses' argumentatiestrategie
en Polyxena's offerdood in Costers
tragedie
W.J.J. Pijnenburg: Hd. Knirps
‘onderdeurtje’, Ndl. knurft ‘stommeling,
sukkel e.d.; klein ventje’

277-281

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

J.H. de Roder: Neerlandistiek van Nu en 325-339
Straks. Voor de poëtische ervaring
Henny Ruitenbeek: De Amsterdamse
Schouwburg in de eerste helft van de
negentiende eeuw: egalitair of elitair?

132-142

Koen Rymenants: ‘Ik zie hem zingen
258-276
maar hoor hem niet’. Een lectuur van de
‘Opdracht’ bij Elsschots Tsjip (1934)
Ton van Strien en Johan Koppenol: Enig 247-257
redmiddel? Nog eens over het uitgeven
van historische literatuur
VAN DE REDACTIE

1

René Veenman: Meer dan sfeer:
Jacques Perks verwijzingen naar
klassieke poëzie in Eene helle- en
hemelvaart

57-64

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

372

INTERDISCIPLINAIR
Janet van der Meulen: In de sporen van 65-71
het hof
Wim Zonneveld: Pronunciation and
variation: a brief review

356-362

BOEKBEOORDELINGEN
Besamusca, Bart: The Book of Lancelot. 78-80
The Middle Dutch Lancelot Compilation
and the Medieval Tradition of Narrative
Cycles (Geert Claassens)
Blom, Frans R.E. (Ed.): Constantijn
Huygens, Mijn leven verteld aan mijn
kinderen (Ad Leerintveld)

80-82

Boterman, Frits en Marianne Vogel
179-181
(Red.): Nederland en Duitsland in het
interbellum. Wisselwerking en contacten:
van publiek tot literatuur (Jaap Grave)
Bruin, M. de en Johan Oosterman,
m.m.v. Clara Strijbosch e.a. (Red.):
Repertorium van het Nederlandse lied
tot 1600 (Paul Wackers)

176-178

Duyvendak, Lizet: ‘Door lezen wijder
84-86
horizont’. Het Haags damesleesmuseum
(Diederik Grit)
Faesen, Rob: Begeerte in het werk van 170-171
Hadewijch (Geert Warnar)
Koenen, Mieke: Stralend in gestrenge 181-183
samenhang. Ida Gerhardt en de
klassieke traditie (Rudi van der Paardt)
Koppenol, Johan (Ed.): Jacob Cats,
Verhalen uit de Trou-ringh (A. Agnes
Sneller)

282-283

Kors, M.M. (Ed.): Jan van Ruusbroec,
Vanden XII beghinen (José van Aelst)

171-173

Leeuwen, Charles van: Hemelse
voorbeelden. De heiligenliederen van
Johannes Stalpart van der Wiele
1579-1630 (Ad Leerintveld)

80-82

Nijkeuter, Henk: Geschiedenis van de
Drentse literatuur (Tom Sintobin)

83-84

Rem, Margit: De taal van de klerken uit 72-73
de Hollandse grafelijke kanselarij
(1300-1340). Naar een

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

lokaliseringsprocedure voor het
veertiende-eeuws Middelnederlands
(Annelies Roeleveld)
Warnar, Geert: Ruusbroec. Literatuur en 73-78
mystiek in de veertiende eeuw (Veerle
Fraeters)
Westers, Oscars: Welsprekende burgers. 178-179
Rederijkers in de negentiende eeuw (Olf
Praamstra)
Wijk, Trudy van: De huid vanzelfsprekend 86-88
bewonen. Literair existentialisme en
mystiek bij Ellen Warmond (Ineke Bulte)
Wissing, Pieter van: Stokebrand Janus 363-364
1787. Opkomst en ondergang van een
achttiende-eeuws satirisch politiek-literair
weekblad (P. Theeuwen)
Zoeten, Chris de: Ander water. Een
herlezing van Gerard Reves ‘De
avonden’ (G.F.H. Raat)

183-184

SIGNALEMENTEN
Anrooij, W. van, D. Hogenelst, G. Warnar 284-285
(Red.): Der vaderen boek. Beoefenaren
van de studie der Middelnederlandse
letterkunde. Studies voor Frits van
Oostrom ter gelegenheid van diens
vijftigste verjaardag (Bart Besamusca)
Berteloot, A., H. van Dijk en J. Hlatky
286
(Red.): Een boec dat men te Latine heet
Aurea Legenda. Beiträge zur
niederländischen Übersetzung der
Legenda aurea (Geert Warnar)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

373

Bilt, Igor van de (ed.): Adriaen Verwer,
‘Daer moet maer naerstig gelezen
worden’. Brieven over taalkunde
(1708-1709) (Gijsbert Rutten)

89

Blom, Frans R.E. (Ed.): Constantijn
Huygens, Journaal van de reis naar
Venetië (Ad Leerintveld)

186

Bouwman, André (Red.), m.m.v. Ellen 187
Krol en ingel. door Peter van Zonneveld:
De Beetscollectie te Leiden. Inventaris
van papieren en drukken uit het bezit van
Nicolaas Beets (1814-1903) berustend
in de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (Olf
Praamstra)
Castelain, Rik en Luc Van Durme (Ed.): 366
Het pacht- en cijnsboek bekend als het
Vorwaerden bouck van het
Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te
Oudenaarde (1385-1411) (Karina van
Dalen-Oskam)
Claassens, G. (Ed.): Karel ende Elegast 285-286
(Joris van Zundert)
Hanou, André: Verlicht Amsterdam (Ton 89-90
van Strien)
Janssens, J. en L. Jongen (Ed.): Segher 285-286
Diengotgaf, Trojeroman (Joris van
Zundert)
Johnson, David F. en Geert H.M.
Claassens (Ed.): Dutch Romances III:
Five Interpolated Romances from the
Lancelot Compilation (Karina van
Dalen-Oskam)

365-366

Jongen, Ludo en Miriam Piters (Ed.): Jan 366-367
van Boendale, Lekenspiegel. Een
leerdicht uit Antwerpen (Dirk Kinable)
Korsten, F.W.: Lessen in literatuur (Frank 90-91
Brandsma)
Lehmann-Benz, A., U. Zellmann, U.
Küsters (Red.): Schnittpunkte.
Deutsch-Niederländische
Literaturbeziehungen im späten
Mittelalter (Karina van Dalen-Oskam)

284

Oosterholt, J. (Ed.): E.J. Potgieter, Uit de 365
nalatenschap van een dromer.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

Bloemlezing uit de gedichten (Francien
Petiet)
Schutter, Georges de en Jan Goossens 185
(Red.): Van Madelgijs tot Malagis. Een
bundel opstellen verzameld n.a.v. de
tachtigste verjaardag van Gilbert de Smet
(Marike van Zessen)
Stroom, Gerrold van der: ‘Eene
90
onafgewerkte teekening’ van P.C. Hooft.
De drost en zijn slot (Ton van Strien)
Wachter, Lieve de, Rita Schlusemann,
Remco Sleiderink en Jeroen van
Craenenbroeck: Fragmenten van de
Roman van Heinric en Margriete van
Limborch (Bart Besamusca)

185-186

Zonneveld, Peter van (Ed.): Ada
187
Geertruide Went-Beets, Jeugd in het
Beetsenhuis. Herinneringen van de
jongste dochter van Nicolaas Beets (Olf
Praamstra)
Kooyman, Arthur (Red.): Uit de donkere 188
kamer. Essays over en interpretaties van
Hermans' Donkere kamer van Damokles
(G.F.H. Raat)

ONTVANGEN BOEKEN

92, 189, 368

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120

